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1. Въведение

Сдружение „Професионален форум за образованието” е неправителствена организация с 
обществено полезна дейност, регистрирана през 2002 г.  Традиционните дейности на 
Сдружението през 2008 година – подготовка на Справочник за средното образование и 
Фестивал на българското образование, преминаха успешно. Нов акцент в дейността беше 
партнирането на училища и неправителствени организации в разработването на проекти по 
ОП РЧР и програмите на ДАМС. 

2. Дейности на сдружението 
 
2.1. Подготовка на “Справочник за Средното образование” 

Традиционната подготовка за издаване на поредното издание на “Справочник за средното 
образование” съвместно с “Образователен форум” ЕООД протече успешно. С цветни 
рекламно-информационни страници в Справочника се включиха 105 образователни 
институции, от които: 

� 15 частни училища от град София 
� 36 СОУ и гимназии от град София 
� 3 училища от други градове (Пловдив, Казанлък, Белово) 
� 11 професионални гимназии  
� 3 професионални колежа 
� 5 детски градини и центрове (частни) от град София 
� 10 извънучилищни образователни институции - учебни центрове, школи за спорт и 

изкуство; 
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� 4 партньорски организации  
 
От тях Сдружение „Професионален форум за образованието” е поело разходите за 
изработването и публикуването на страниците и мултимедиите на : 

� Частно училище и детска градина „Д-р Петър Берон” 
� Частно СОУ “Евростар” 
� Частно СОУ „Орфей” 
� 24 СОУ „Пейо Яворов” 
� 26 СОУ “Йордан Йовков” 
� 29 СОУ “Кузман Шапкарев” 
� 93 СОУ “Александър Теодоров – Балан” 
� 137 СОУ “Ангел Кънчев” 
� 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” 
� 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” 
� Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн - Казанлък 
� Професионална гимназия по железопътен транспорт “Никола Корчев” 
� Професионална гимназия по хладилна техника „Карл фон Линде” 
� Професионална гимназия по телекомуникации 
� Софийска професионална гимназия по туризъм 
� Професионална гимназия по текстил и моден дизайн 
� Национална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов” 
� Частен детски комплекс “Светлина” 
� Учебен център “Елвис” 
� Учебен център “Руни” 
� Прабългарска школа “Багатур” 
� Арт център “Нестия” 
� Национален музей на образованието – Габрово 
� Шах клуб ЦСКА 
� Национален седмичник за образование и наука “Аз Буки” 
� Вестници “Гимназист” и “Кандидатгимназист” 
� Българска асоциация на частните училища 

 
Всички участници в справочника получиха авторски бройки от книжното тяло и компакт 
диска към него. Безплатни бройки от справочника бяха раздадени на директорите на всички 
столични училища, на всички институции – участници във Фестивала на българското 
образование, както и на много партньори на Сдружението. 
 
 
 2.2. Подготовка и провеждане на Фестивал на българското образование 

Фестивалът на Българското образование се организира и проведе от Сдружение 
„Професионален форум за образованието” за трети път, от 9 до 11 май 2008 г. на 5 етаж на 
Националния дворец на културата. За неговото провеждане беше сформиран 
Организационен комитет, който проведе своето организационно заседание на 20 март в 
ресторант “Форум” на НДК. На заседанието бяха разпределени задачите между 
съорганизаторите и беше приета програмата на Фестивала. В Организационния комитет се 
включиха представители на 18 неправителствени организации в областта на 
образованието, спорта, културата. В заседанието участваха и представители на 
съдействащите организации – МОН, МК, ДАМС, ДАЗД, РИО на МОН – София-град. 

Във Фестивала на българското образование се включиха 103 участници, от които: 

� 9 частни училища и 2 детски градини от град София 
� 36 ОУ, СОУ и гимназии от гр.София 
� 15 професионални гимназии от гр.София 
� 2 професионални колежа от гр.София 
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� 4 училища от други градове – Белово, Пазарджик, Хасково, Пловдив, Козлодуй 
� 35 партньорски организации – учебни центрове, неправителствени организации, 

издателства, фирми за образователни услуги и образователен софтуер и др. 

От тях Сдружение „Професионален форум за образованието” е поело разходите за таксите 
за участие и щандовете на : 
 

� 1 СОУ „Пенчо Славейков” 
� Народно читалище „Бъдеще сега” 
� 7 СОУ „Свети Седмочисленици” 
� Българска федерация по Страйкбол 
� Прабългарска школа Багатур 
� Технологично училище “Електронни системи” 
� Национален дворец на децата 
� Столичен център за работа с деца 
� 102 ОУ – София 
� 18 СОУ - София 
� Актьорски школи „МОНТФИЗ” 
� Професионална гимназия „Хенри Форд” 
� Профилирана гимназия за изящни изкуства „Николай Райнов” 
� 119 СОУ - София 
� Частно училище “Евростар” 
� Вестник “АЗ БУКИ” 

Проведоха се всички предвидени във фестивалната програма форуми. Работеха следните 
фестивални центрове: Дебати, шах, център за интелектуални игри, център за футбол на 
маса, открита сцена, Ателие „Проекти”, център за спортни игри, ателие за приложни 
изкуства, студио “Мода”, медиен център.  

Във Фестивала със съдействието на фондация „Пайдея” беше широко представен 
проектът на Фондация „Пайдея” и Столична община „Заедно за прозрачно училище”. 
Благодарение на този проект 7 училища получиха възможност да разработят свои проекти 
за рекламни материали – плакати, дипляни, фланелки и т.н., да ги реализират със 
съдействието на Сдружението и да вземат индивидуални щандове, а други 6 училища 
участници в проекта участваха на 2 общи щанда. Всички училища, участници в проекта, се 
представиха със свои щандове и презентации. Сдружение „Професионален форум за 
образованието” оценява тази съвместна работа на двете организации като много 
положителна и с добър ефект. 

 Всички участници във фестивала получиха благодарствени писма и грамоти.  

Преди откриването на Фестивала беше проведена прес конференция в БТА за запознаване 
на медиите с програмата на Фестивала. На тържественото откриване бяха прочетени 
поздравителни адреси от Министъра на образованието и Държавната агенция за закрила 
на детето. 

По време на подготовката и провеждането на Фестивала, както и след неговото 
приключване, всички актуални материали се публикуваха на сайта на фестивала 
www.edufest.info. 

   
3. Партниране с училища  и НПО 
 
3.1. Партниране по продължаващи проекти 
 
3.1.1. Проект “Училищно медийно студио” с ПГИЧЕ “Св.Методий”. 
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Проектът е по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
на МОН, която беше обявена през 2007 г. Дейността по проекта започна през ноември 2007 
г., когато се сформира Училищният медиен клуб. Всяка събота в ПГИЧЕ “Св.Методий” се 
провеждаха сбирки на клуба с участието на ръководителя на клуба Олимпия Тенева – 
педагогически съветник в ПГИЧЕ “Св.Методий”, преподаватели от ПГИЧЕ и двама 
сътрудници на Сдружението, в които учениците се учеха и упражняваха да снимат с 
дигитални фотоапарати и камери, да провеждат интервю и разговор пред камера, да 
планират сценарии на предавания и клипове. Със съдействието и консултациите на 
сътрудниците на сдружението за клуба бяха закупени от бюджета на проекта дигитални 
фотоапарати и камери и аксесоари за тях, цветен фотопринтер и др. Проектът продължи 
до юни 2008 г. Учениците от медийното студио реализираха Медийно студио на Фестивала 
на българското образование в НДК през м.май 2008 г. и направиха там фотоизложба. 
Заниманията на клуба завършиха с фотоизложба в Столичния инспекторат по 
образованието и заключително парти в училището, на което на всички бяха раздадени 
грамоти. 
 
  
3.1.2. Проект “Учебен бизнес офис” с 21 СОУ “Христо Ботев” 
Проектът е по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
на МОН, която беше обявена през 2007 г. Дейността по проекта започна през ноември 2007 
г., когато се сформира учебният бизнес офис в 21 СОУ с ръководител г-жа Магдалена 
Ерменкова, преподавател от училището. Сътрудници на сдружението участваха няколко 
пъти в сбирки на клуба и разработиха за клуба формат на забавно ученическо състезание 
за офис умения „Лудият офис”, което се проведе на Фестивала на българското образование 
с участието на отбор от 21 СОУ и от 33 ЕГ. Учениците демонстрираха своите умения по 
форматиране и отпечатване на текст, подвързване, комплектоване на документи, и 
организираха Офис център на Фестивала на българското образование. Всички участници 
получиха от Сдружението грамоти и торта. 
 
 
3.1.3. Проект “Училищен PR и бизнес клуб" с 31 СУЧЕМ 
Проектът е по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
на МОН, която беше обявена през 2007 г. Дейността по проекта започна през ноември 2007 
г., когато се сформира училищният клуб в 31 СУЧЕМ. Сътрудници на сдружението се 
срещнаха няколко пъти с екипи ученици – членове на клуба, работещи по различни проекти 
– уеб страници, рекламни дипляни и плакати на училището, мултимедийни презентации и 
др., оказаха съдействие за закупуване на техника по проекта. Ученици от PR-екип от 31 
СУЧЕМ взеха участие във Фестивала на българското образование като водещи на 
официалните и концертните прояви, за което получиха грамоти за участие. 
 
 
3.1.4. Проект “Училищно преводаческо студио” с 33 ЕГ “Света София” 
Проектът е по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” 
на МОН, която беше обявена през 2007 г. Дейността по проекта започна през ноември 2007 
г. Сътрудници на сдружението се срещнаха с педагогическия екип на проекта и обсъдиха 
възможните насоки на работата на ученическото преводаческо студио и партньорства с 
подходящи организации. Работата по проекта продължи до юни 2008 г. 33 ЕГ “Света 
София” взе участие в дейностите по Фестивала на българското образование, като отборът 
на гимназията спечели състезанието „Лудият офис”. 
 
 
3.2. Партниране във връзка с дейности и събития на партньорите 
 
3.2.1. Провежане на традиционен семинар за училищния пиар  
 
На 31.03.2008 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” организира в 
заседателната зала на Столична община среща-семинар „УЧИЛИЩЕТО В ТЪРСЕНЕ НА 
ПАРТНЬОРИ” в две сесии, сутрешна и следобедна, за педагози от столичните училища, 
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които работят по проблемите на училищния пиар и реклама. Първата сесия, от 9:30 до 
13:00 ч., беше посветена на възможностите за създаване на партньорства между 
училищата и фирми от малкия и среден бизнес, търсещи квалифицирани млади кадри в 
областта на туризма, услугите, офис мениджмънт и др. Водещи на отделните модули на   
тази сесия бяха Юрий Анджекарски, председател на Сдружение „Професионален форум за 
образованието”, Пламен Георгиев, началник отдел в ДАМС, и Елеонора Алексова, 
председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Втората сесия, от 
13:30 до 16:30 ч., беше посветена на необходимостта, методите и средствата на 
училищната реклама и PR. Водещи на модулите бяха: Вера Ганчева, преподавател във 
Факултета по журналистика на СУ „Св.Климент Охридски”, Светлана Нанчева от сдружение 
„Професионален форум за образованието”, и Ефрем Ефремов от рекламна агенция БУЛ 
ГРИМЕКС. Темите и подхода при работата и в двете сесии бяха практически насочени и 
свързани с актуални за училищата въпроси: създаване на партньорства с бизнеса и 
неправителствения сектор за работа по проекти, търсене на допълнителни ресурси в 
условията на делегираните бюджети, провокиране на родителите за по-активно съдействие 
на училището и др. В двете сесии на семинара участваха общо около 150 педагози от 
около 80 столични училища. Всички участници получиха комплект материали по 
разглежданите проблеми. Презентациите от семинара са публикувани на сайта на 
сдружението. 
 
 
3.2.2. Подпомагане на училища и НПО при разработване на проекти  
През 2008 г. Сдружение „Професионален форум за образованието” разгърна по-широко 
работата по подпомагане на училища и други НПО при разработване на проекти.  
 
Съвместно със Страйкбол клуб „Витоша” беше разработен проект по програмата за 
младежки дейности на ДАМС, озаглавен „Заедно срещу агресията”. Проектът ще бъде 
внесен за одобрение в началото на 2009 година.  
 
През м.ноември 2008 г. Светлана Нанчева от екипа на сдружението беше включена в 
тридневно обучение за потенциални бенефициенти, организирано от испанската фондация 
„С.И.С.И.Доминус” по праграма „Административен капацитет”. След като успешно премина 
курса, г-жа Нанчева сподели получените знания и материали с представители на 30 
училища (от гр.София и гр.Белово) на работна среща в 31 СУЧЕМ, във връзка с 
обявяването на набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” – „Да направим училището привлекателно за младите хора”. По тази 
покана за набиране на предложения Сдружението взе участие в разработването на 10 
проекта, в 9 от които участва като партньор, а в 1 – като водеща организация, с 
партньорството на Столична община. В процеса на разработване на проектите през 
м.декември се създадоха много нови контакти между сдружението, училища и НПО-та, 
сформираха се две партньорски мрежи, едната свързана с финансови игри, а другата – с 
тренинги за социални умения. С всички партньори бяха проведени срещи в офиса на 
сдружението, а по проекта „От назоваване към действие” с водеща организация Сдружение 
„Професионален форум за образованието” се проведе работна среща на партньорите в 
Столична община. Всички 10 проекта бяха подготвени по надлежния ред и внесени в срок в 
дирекцията на МОН. 
 
 
3.2.3. Участие в дейности и събития на училища и НПО  
През 2008 г. представители на Сдружение „Професионален форум за образованието” взеха 
участие в редица инициативи и събития, организирани от наши партньори: конференция на 
Фондация „Пайдея” по проекта „Заедно за прозрачно училище”, обучение за НПО-та на 
Фондация „Джон Атанасов”, празнични прояви на Прабългарска школа „Багатур”, 
училищните празници в края на учебната година на Англо-Американското училище, 113 
СОУ „Сава Филаретов”, ПГИЧЕ „Св.Методий”, 153-та гимназия, обсъжданията за 
честването на 120-годишнината на Софийския Университет, организирани от Студентския 
съвет, изложението на частните училища на БАЧУ, панаира на образованието в Пловдив на 
Европейския колеж за икономика и управление и др. 
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5. Приобщаване на нови доброволни сътрудници 
 
През 2008 г. в работата на Сдружение „Професионален форум за образованието” се 
включиха отново над 50 доброволни сътрудници - ученици и педагози от различни столични 
училища, както и представители на партньорски неправителствени организации. Сред тях 
са както традиционни наши партньори, като ПГЖПТ “Никола Корчев”, ПГИЧЕ “Св.Методий”, 
31 СУЧЕМ „Иван Вазов”, 153 ПГ “Неофит Рилски”, 113 СОУ “Сава Филаретов”, 21 СОУ 
“Христо Ботев”, 130 СОУ “Стефан Караджа”, Първа английска езикова гимназия, ПГТМД, 
ПГО "Княгина Мария Луиза", така и по-нови партньори от ПГАВТ „А.С.Попов”, център 
„Незнайко”, 149 СОУ „Иван Хаджийски”, 97 СОУ „Братя Миладинови”, 7 СОУ 
„Св.Седмочисленици”, страйкбол клуб „Витоша”, прабългарска школа „Багатур” и др. 
Включиха се като доброволци и студенти от СУ “Св.Климент Охридски” (исторически 
факултет) и УНСС.  
 
6. Институционални взаимодействия и партньорства 
 
През 2008 г. продължиха да се разгръщат партньорствата на Сдружението с редица  
неправителствени организации - шах клуб “ЦСКА”, прабългарска школа “Багатур”, 
образователен център “Незнайко”, сдружение „Знам и мога” (център „Руни”). Продължи 
взаимодействието ни с партньорски фирми като “Сандекс България” (спортни стоки), 
“Едимит” и “Админ Софт” (софтуер за образованието),  издателствата “Анубис”, “Булвест”, 
“Просвета”, фирмите “Импресия” (магазини за художници), “Брейнуер” (образователен 
софтуер) и др.  Установихме и много нови контакти с редица училища, сред които Англо-
Американското училище, Софийска духовна семинария „Св.Иван Рилски”, училища от 
Дряново, с.Мокрище, гр.Враца и др., които контакти предстои да развиваме. Продължи 
плодотворното взаимодействие с ДАМС и Столична община.  
 
 
7. Популяризиране на дейността на Сдружението. 
Уеб страницата на Сдружението продължава да е www.oforum.hit.bg. В Справочника за 
средното образование бяха публикувани рекламни страници на Фестивала на българското 
образование и на Сдружението, като за сдружението изработихме нова рекламна визия. За 
Фестивала на българското образование бяха отпечатани цветни плакати и дипляни, които 
бяха разпространени в столичните училища. Сайта на Фестивала www.edufest.info през 
2008 г. работеше доста по-оперативно, а след Фестивала на него бяха публикувани доста 
снимки и презентации, които могат да се изтеглят от всички желаещи. Членове и 
сътрудници на сдружението участваха в телевизионни и радиопредавания по Нова ТВ, 
Канал1, програма “Христо Ботев”, радио „Алма матер” и др. 
 
Заключение. 
Дейността на Сдружение „Професионален форум за образованието” през 2008 г. беше 
значително по-интензивна и успешна от предходната година. Продължиха редица дейности 
и контакти, които са перспективни и могат да прераснат в дългосрочни проекти. 
Сдружението привлича все повече сътрудници и повишава своя капацитет, нараства 
неговият авторитет сред други НПО и училищата. Това дава основания за планиране на 
по-нататъшно увеличаване на дейностите по проекти, изграждане на партньорски 
мрежи с училища и неправителствени организации по различни дейности, 
разработване на нови формати на дейности и събития. 
 

Съставил: 

Ю.Анджекарски, 

Председател на Сдружението 

Януари 2009 г. 
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