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1. Въведение 
 
Сдружение „Професионален форум за образованието” е неправителствена организация с 
обществено полезна дейност, регистрирана през 2002 г. През 2011 година итбелязахме сериозен 
успех в някои от нашите дейности, особено в Лятната педагогическа академия. Създадохме и 
един нов много атрактивен и успешен формат – Национална спортна панорама, който според 
нас е много перспективен. Активизирахме дейността си по проекти, започнахме да работим с 
нови донори и партньори, организирахме няколко доброволчески инициативи. Силни изяви 
имаше младежката ни доброволческа група. Същевременно взаимодействието ни с редица 
партньори продължава да е формално или неизгодно за нас, и отново изостанахме в областта на 
пиара и рекламата на нашите дейности. 
 
2. Дейности на сдружението 
 
2.1. Подготовка на „Справочник за средното образование” 
 
Поредното издание на „Справочник за средното образование” съвместно с „Образователен 
форум” ЕООД беше подготвено навреме и с добро качество, със съдействието на „Българска 
издателска компания” ЕООД. С цветни рекламно-информационни страници в Справочника се 
включиха 104 институции, свързани с образованието, от които: 
 

� 15 частни училища и детски градини от град София 
� 36 СОУ и гимназии от град София 
� 2 основни училища от град София 
� 2 училища от друг град (Правец, Казанлък) 
� 14 професионални гимназии и колежи 
� 8 извънучилищни образователни институции - учебни центрове, школи за спорт и 

изкуство 
� 4 институции от областта на детския и младежки туризъм 
� 1 музей 
� 3 неправителствени организации 
� 6 фирми за стоки и услуги за образованието (издателства, учебно оборудване)  



� 5 медии - партньори на Фестивала на българското образование 
� Център за човешки ресурси при МОМН 

 
Сдружение „Професионален форум за образованието” е поело разходите за изработването и 
публикуването на страниците и мултимедиите на: 

� 8 СОУ „Васил Левски” 
� 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” 
� 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес” 
� Национално СОУ „София” 
� Частна детска градина „Ежко Бежко” 
� Образователен център „Незнайко” 
� Шах клуб ЦСКА 

 
Рекламните страници на Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски”, ПГИИРЕ „Михай 
Еминеску”, Сайт „БГ Наука”, Фондация „Човешката библиотека”, Играта „Познавам ли моята 
България”, Национален Военноисторически музей са изработени и публикувани на базата на 
размяна на услуги. Така например ученици и преподаватели от Софийската духовна семинария 
извършиха водосвет при откриването на Фестивала на българското образование, екип ученици 
от ПГИИРЕ оказаха логистична подкрепа при организирането на Фестивала на българското 
образование, Националният Военноисторически музей предостави залата си за провеждане на 
семинар за училищния пиар и реклама и т.н. 
 
Отново публикувахме в Справочника рекламни страници на медийните партньори на 
Фестивала на българското образование: БНР и сайта „Тийнпроблем”. За съжаление, тази година 
медийните партньори на фестивала бяха значително по-малко и по-неефективни от миналата 
година. 
 
За първи път рекламирахме в Справочника повечето наши собствени дейности: Фестивала на 
българското образование, проект „Филиповци”, Лятната педагогическа академия, самото 
сдружение. Това е добро прешение предвид факта, че справочникът е основният наш собствен 
рекламен продукт, който разпрастраняваме на всички организирани от нас събития. 
 
Всички участници в справочника, както винаги, получиха авторски бройки от книжното тяло и 
компактдиска към него. Въз основа на негативния опит от предходни години с 
разпространението, тази година ограничихме продажбите само в рамките на две книжни борси, 
Фалко и Совеал, както и на пл.Славейков. Наблегнахме на безплатното разпрастранение – 
раздадохме бройки на директорите на всички столични училища, на всички институции - 
участници във Фестивала на българското образование, на много партньори на Сдружението, на 
всички участници в Лятната педагогическа академия, семинара за училищния пиар и др.  
 
 
2.2. Подготовка и провеждане на Фестивал на българското образование и Национална 

спортна панорама 
 
Фестивалът на българското образование се организира и проведе от Сдружение 
„Професионален форум за образованието” за шести път. Датите на провеждането му бяха 28-30 
април, а мястото на провеждане - партера и полуетажите на НДК. В организирането му за 
първи път имаше един качествено нов елемент – Национална спортна панорама, създадена като 
идейна концепция от Юрий Анджекарски и Светлана Нанчева, и организационно разработена и 
реализирана от екипа на Венцислав Игнатов – Централен полицейски таекуон-до клуб. Другият 
нов елемент – БГ маратон на сценичните изкуства в зала Люмиер, не се оказа удачен: през 
повечето време липсваше достатъчно публика за изявите. За сметка на това много участници 
събра форумът „Нестандартните деца и стандартното образование”, което показа, че при добре 
избрана тема и правилен подход за набирането на участници и сериозен педагогически форум 
може да събере препълнена зала.  
 
В организирането на дейностите на Фестивала на българското образование се включиха 
повечето наши традиционни партньори - неправителствени организации (Човешката 



библиотека, БГ Наука, Багатур, театър „Цвете” и др.). Някои от тях оказаха традиционно 
формална подкрепа (НСРСНП, СБУ). Успяхме да привлечем и някои нови партньори, чието 
участие беше важно за нас: Институт за прогресивно образование организира в рамките на 
Фестивала серия open space дискусии „Диалог за бъдещето”, арт група „Кинетик” показа 
кинетични скулптури, издателство „Камея” демонстрира своята 3Д игра с макети „Познавам ли 
моята България”, Ресурсен център – Пловдив много успешно модерира форума 
„Нестандартните деца и стандартното образование”. Подкрепа получихме от МОМН, МК, 
Столична община, РИО на МОМН - София-град. В организационния екип на Фестивала пряко 
се включиха около 50 доброволци - студенти, ученици, педагози, представители на НПО. 
 
Във Фестивала на българското образование се включиха 172 институции участници, от които: 
 

� 39 неправителствени организации, музеи, центрове за работа с деца, ресурсни центрове 
� 4 Организации донори и управляващи органи по проекти - ЦРЧР, НЦЕМПИ, дирекция 

„Структурни фондове” на МОМН, ЦОИДУЕМ 
� 54 ОУ, СОУ и гимназии от град София 
� 17 професионални гимназии от град София 
� 6 частни училища, 3 детски центъра, 2 детски градини от град София 
� 3 професионални колежа и 3 висши училища от град София 
� 5 училища от други градове - Белово, Правец, Костинброд, Костенец,  
� 18 учебни центъра от град София 
� 29 фирми за стоки и услуги - издателства, туристически агенции, образователен 

софтуер, интерактивни дъски, училищно обзавеждане и оборудване и др. 
 
Важни моменти: 
 

 Изключително успешно съчетание на Фестивала на българското образование с 
Националната спортна панорама. Националната спортна панорама е формат за 
атрактивно и интерактивно презентиране на различните спортове. Провеждането й 
едновременно с Фестивала на българското образование в околното пространство на 
НДК даде очаквания от нас ефект на повишаване на интереса и посещаемостта и на 
двете събития. Самата спортна панорама предизвика огроман посетителски интерес с 
представените в нея над 60 вида спорт, демонстрациите, възможностите за участие в 
спортни дейности, събирането на печати за награди и т.н. Спортните и образователните 
институции имаха възможност да взаимодействат и установят контакти помежду си, от 
която доста от тях се възползваха. Също така, тъй като зад спортната панорама 
застанаха организационно не само всички спортни федерации, но и Министерството на 
спорта, това повиши статуса на цялото събитие чрез участието на Министъра на спорта 
Свилен Нейков, председателя на БОК Стефка Костадинова и други важни спортни 
дейци.   

 
 През 2011 г. медийната и рекламна кампания беше по-слаба от 2010 г. В голяма 
степен това се дължеше на факта, че Румен Спасов, натоварен с пиар функциите, не упя 
да продължи контактите и подхода на Петър Кърджилов. Загубихме повечето медийни 
партньорства от 2010 г. Повечето партньорски НПО публикуваха информация и банери 
на своите сайтове, но това не беше достатъчно. Не се организира по-сериозна кампания 
през социалните мрежи, през възможностите за безплатно публикуване на новини. 
Сайтът на Фестивала www.edufest.info, макар и да се актуализираше доста динамично, 
не беше толкова посещаван като 2010 г. Необходима е по-сериозна работа в това 
отношение, по-голям и по-подготвен екип, повече снимков и видео материал. От друга 
страна, Националната спортна панорама предизвика известен медиен интерес, макар и 
недостатъчен (това беше отбелязано от самите медии, например в една публикация на 
в.Сега директно се каза, че медиите се оказаха неподготвени да отразят това събитие). 
Традиционната пресконференция в БТА, макар и с участието на заместник-министър на 
спорта, не бе посетена от много журналисти, дори и ресорни за образованието. В 
тържественото откриване на двете събития участваха Министърът на спорта Свилен 
Нейков, председателят на БОК Стефка Костадинова и кметът на София Йорданка 

http://www.edufest.info/


Фандъкова, беше прочетено и поздравително писмо от Министъра на образованието 
Сергей Игнатов, и това събитие беше отразено от 3 телевизии.  

 Рекламните материали на Фестивала и Спортната панорама решихме да не бъдат общи. 
Спортната панорама направи цялостен дизайн на своите продукти – папки, програми, 
визитки, баджове, билбордове, сайт. За Фестивала запазихме традиционния дизайн на 
програмата, като направихме допълнителна програма за БГ маратона на сценичните 
изкуства в зала Люмиер. Направихме и нови материали за визуална комуникация по 
време на Фестивала – А3 карти на пространството с обозначения на местата 
участниците.  

 
 Продължихме стратегията за отстъпка от таксата срещу анимация. Така 
осигурихме доста уъркшопове и сценични изяви, но самите ние се стремихме тази 
година да избегнем струпването на подобни прояви, за да не повтаряме грешките от 
2010 г.  

 
 Спонсори. Получихме парично дарение единствено от Карлсберг България. 
Националната спортна панорама имаше по-успешни контакти в това отношение. Като 
цяло работата ни със спонсори не е достатъчно добре организирана и е необходимо да 
се работи върху подобряването й.  

 
 
По фестивалната програма: 
 

 Форуми. Проведоха се предвидените дискусионни форуми: „Дизайн и оптимизация на 
образователната среда” с участие на посланика на Република Румъния и директора на 
Англо-Американското училище в София; „Нестандартните деца и стандартното 
образование” с модерацията на представители на Ресурсен център – Пловдив и 
презентации на Ресурсните центрове в София, Враца, Плевен, както и други 
организации, подпомагащи деца със СОП и в неравностойно положение; форум 
„Проект Филиповци”, посветен на проблемите на 103 ОУ в кв.Филиповци с участието н 
педагогическия колектив, неправителствени организации, представитеи на 
академичните среди и общинската администрация на района и р-н Люлин. Всички 
форуми бяха делови и успешни, участниците в тях са удовлетворени. Други форуми 
бяха организирани от наши партньори – срещите „Диалог с бъдещето” на Института за 
прогресивно образование и студентско литературно четене на БГ Наука. В 
организацията на тези форуми ние нямахме пряко участие, освен осигуряването на зали 
и озвучаване, но отзивите на нашите партньори за тях са добри.  

  
 Творчески центрове. Работеха следните фестивални центрове: Шах, Финансови игри, 
Футбол на маса, Забавна наука и техника, Мини голф, Арт зона за приложни изкуства, 
Студио „Мода”, Литературна работилница, зона „Кинетик”, игра „Познавам ли моята 
България” и др. Всички центрове се радваха на посещаемост и интерес, но определено 
повече посетители имаши в околното пространство на НДК, където се провеждаха 
дейностите на Националната спортна панорама. Културната програма в зала Люмиер 
беше неудачна, отдалечеността й от основната сграда на НДК и от спортната панорама 
демотивира посетителите.  

 
Като цяло, Седмият фестивал на българското образование беше успешен, но общият ни извод е, 
че съчетанието му с Националната спортна панорама поставя други изисквания към 
присъствието и презентирането на образователните институции. Необходимо е да се търсят по-
атрактивни формати и по-нестандартно представяне. Обсъждахме и възможността фестивалът 
да излезе от сградата на НДК в следващото си издание.   
 
 
2.3. Семинари и обучения 

2.3.1. Провеждане на традиционен семинар за училищен пиар.  
 



На 10.03.2011 Сдружение „Професионален форум за образованието”  проведе в залата 
на НВИМ традиционната мартенска среща-семинар „Училището в търсене на 
партньори” за педагози, които отговарят за училищния пиар и реклама, и ученици от 
училищните медии. В семинара участваха около 180 педагози от над 70 столични 
училища, както и представители на неправителствени организации. Лектори бяха доц. 
Янка Тоцева, Юрий Анджекарски, Светлана Нанчева. Основната тема беше свързана с 
изграждането и управлението на имиджа на образователната институция. Всички 
участници получиха удостоверения за участие и комплект материали по разглежданите 
проблеми. След семинара участниците разгледаха музея.  
 
2.3.2 Подготовка и провеждане на Лятна педагогическа академия 
 
Новото издание на Лятната педагогическа академия показа, че интересът към формата 
се увеличава. Отново обявихме дванадесет програми за обучение на педагози на сайта 
на Академията. Отново най-много участници се записаха в програмите „Училищни 
проекти” и „Училищен пиар и реклама” на Светлана Нанчева. Голям брой участници се 
включиха и в програмата на Константин Томанов, секретар на Националната комисия 
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и в 
семинара на адвокат Янко Янков, посветен на трудово-правните проблеми на 
училищния мениджмънт. В авторския семинар на Юрий Анджекарски „Атрактивното 
образование” участваха по-малко желаещи, но програмата протече много интересно и 
резултативно. Изключитено интересен беше семинарът на Надежда Савова, културолог 
и преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”,  който беше свързан също с проектната 
тематика и презентирането на различни проектни идеи, формати и направления. 
Участниците в семинара реализираха и един невероятен уъркшоп – месене на хляб на 
брега на морето на залез слънце, който остави трайни впечатления у всички 
присъствали. Състоя се и програмата за здравословен начин на живот, за съжаление с 
малък брой участници (6 човека). Програмата „Дисциплина чрез сътрудничество” с 
водещ психологът Методи Коралов протече в две последователни седмици с общо 
около 20 участници. Програмата „Кога можем да си помогнем сами и кога трябва да 
потърсим помощ”, посветена на проблемите на децата със СОП, водена от двама 
специалисти от Ресурсен център – Пловдив, за съжаление не предизвика очаквания от 
нас интерес. Оказа се също така, че част от педагозите продължават да изпитват 
недоверие към специалистите от ресурсните центрове, както и че продължава 
конкуренцията между самите ресурсни центрове, което повлия в негативен план върху 
реализирането на тази програма. Слаб беше тази година и интересът към арт пограмата, 
може би заради времето на провеждането й (краят на август).  
 
Общо в Лятната педагогическа академия ‘ 11 участваха над 200 педагози (учители и 
директори) от цялата страна: София, Костенец, Сливен, Плевен, Провадия, Монтана, 
Брацигово, Враца, Костинброд, Пазарджик, Пловдив, Русе, Асеновград, Силистра и др. 
Курсовете се проведоха в гр. Китен в станцията на Министерство на здравеопазването, 
с която постигнахме много добро ниво на обслужване, така че участниците бяха 
доволни не само от обучението, но и от условията за почивка. Организирахме за 
желаещите посещения на тракийското светилище Бегрик-Таш в резервата „Ропотамо” и 
разходки с лодки по река Ропотамо, както и традиционните вечери за порещане и 
изпращане на всяка смяна. Всички участници получиха сертификати за участието си в 
курсовете, както и печатни и електронни материали. 
 
Форматът Лятна педагогическа академия се развива много добре и интересът към него 
се увеличава. Много участници посещават по две програми едновременно. Всички 
курсисти, които идват с желанието да научат нещо по темата, която са избрали, са 
удовлетворени от обученито и от лекторите. Същевременно това лято се сблъскахме с 
нов проблем – курсисти, които идват на почивка, а не с цел да посещават обученията. 
Ние нямаме механизъм за отсяване на такива участници, и нямаме изградена позиция 
към този проблем. От една страна, те не пречат на другите да се занимават, но от друга 
страна, те искат да получат сертификати,за да оправдаят престоя си. Добре е да 
изградим принципно становище по този казус.  



 
Препоръки: Тъй като редица курсисти идват за втори път, ще са необходими нови 
програми, което означава търсене на качествени водещи. Таксите за курсовете е добре 
да се увеличават всяка година с малка сума, за да могат да се покриват всички разходи 
за материали, консумативи, кафе паузи, както и да се предлагат нови неща. Добре е да 
се предложат още неща в свободното време на курсистите. Добре е да се продължи 
контакта със станцията на МЗ, защото условията в нея са подходящи за провеждането 
на академията.  
 
Добре е да се помисли и за организирането на зимен формат, както многократно 
предложиха самите участници в лятната програма. 
 
 
2.3.2. Семинари в училища 
През 2011 г. нямахме много покани за провеждане на обучения в училищата. 
Проведохме един семинар за младежките обмени с ученици от 31 СУЧЕМ „Иван 
Вазов”, водещи на който бяха нашите младежки лидери Асен Здравков и Юлия 
Анджекарска. В семинара участваха около 40 ученици от гимназиалния курс и срещата 
премина доста успешно. За съжаление, никой от участниците в срещата след това не 
откликна на изпратените от нас имайли – покани за участие в младежки обмени.  
След Лятната академия получихме покани да проведем обучения в Костенец и в 102 ОУ 
– София, които ще се проведат през 2012 г. 
 

 
 
2.4. Работа по проекти 
 
През 2011г. Сдружението реализира като водеща организация проект „Доброволчески трамвай” 
към Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Проектът беше разработен от 
Светлана Нанчева, а в екипа му участваха Юрий Анджекарски, Ефрем Ефремов, Юлия 
Анджекарска и Асен Здравков. Като доброволци към екипа се включиха Петър Ганев от 
Багатур и Кирил Груев от движението за пермакултура. Проектът беше свързан с 
реализирането на няколко доброволчески инициативи и протече изключително успешно. Като 
партньори в него се включиха: 31 СУЧЕМ, ПГАВТ „А.С.Попов”, ЧСОУ „П.Славейков”, 19 
СОУ, една детска градина от р-н Подуене, фондация „Човешката библиотека”, сдружение 
„Форум Наука” и Ученическото благотворително дружество към НГДЕК. Реализираха се 9 
доброволчески инициативи, като във всички тях се включиха много млади хора. Подробна 
информация и снимки от проекта публикувахме на сайта www.dtram.hit.bg.  
След приключването на проекта в ПГАВТ „А.С.Попов” продължи спонтанната инициатива за 
облагородяване на училищния двор. В продължение на 6 седмици провеждахме срещи в 
училището с група ученици и педагогическия съветник за обсъждане на възможности за 
промяна. Представители на тази група участваха с наше съдействие и в предаването „Аларма” 
по БНР. За съжаление, след среща с училищното ръководство и представител на 
настоятелството тази инициатива не получи развитие, а без такава институционална подкрепа 
ние нямаше как да пристъпим към набиране на средства за кауза, свързана с училището.  
Също така, след много успешната реализация на формата „Жива библиотека” в рамките на 
практа, Ученическото благотворително дружество към НГДЕК реши да го повтори в края на 
2011 г., вече с директното съдействие на ФПББ. По наше мнение, второто издание бе по-малко 
сполучливо от първото.   
За нас работата по този проект бе изключително важна, защото ни даде възможност да 
установим контакт с ФПББ, както и да работим за реални каузи с няколко училища и НПО. 
Удовлетворени сме от резултатите и се надяваме на продължение на сътрудничеството.  
 
През ноември 2011 г. по ОПРЧР се отвори сесия за кандидатстване с проекти за интеграция и 
реинтеграция на етническите малцинства. Проведохме безплатен семинар в НВИМ за педагози, 
желаещи да кандидатстват по тези проектни схеми, с участието на доц. Янка Тоцева и 
консултанта по проекти Людмила Драгоева. След семинара консултирахме 4 проекта на 

http://www.dtram.hit.bg/


училища от Монтана, Костенец, Пазарджик и Враца, като в един от тях сме официални 
партньори. Резултатите от сесията се очакват през пролетта. 
 
Подадохме 2 пъти и проект за младежки обмен към НЦЕМПИ, свързан с човешките права, с 
партньори от Италия, Испания и Турция. И двата пъти проектът не беше одобрен по формални 
критерии, но решихме да не го подаваме трети път, а да разработим друга тема. Кансултирахме 
и проект на сдружение БМСТ – Европа към НЦЕМПИ за младежки обмен в областта на 
карнавалните изкуства, като им осигурихме и партньори от Литва и Турция. За съжаление, 
отново поради формални причини (грешка в едно от партньорските писма) проектът не беше 
одобрен.  
 
За сметка на това, участниците в младежката  доброволческа група към сдружението участваха 
в редица младежки обмени и тренинги по покана на наши партньори – в Турция, Италия, Уелс, 
Румъния. Ние ще насърчаваме и занапред тези участия и бихме искали младежие да споделят с 
повече ученици и педагози своя опит, затова ще мислим за създаването на някакви 
презентационни и семинарни форми, които те да водят.  
  
 
3. Партньорства 

 
През 2011г. представители на  Сдружение „Професионален форум за образованието” 
работиха съвместно с различни наши партньори – училища, НПО, институции:  
- Представители на Сдружението участваха във „Фантастивала” на фондация „Човешката 

библиотека” и в тяхното представяне на Панаира на книгата през декември 2011, 
- Запознахме се с екипа на сдружение БМСТ –Европа и се опитахме да им окажем 

организационна подкрепа; 
- Юрий Анджекарски участва в учредяването и срещите на Института за прогресивно 

образование; 
- Юрий Анджекарски участва в учредяването на сдружение „Национална спортна 

панорама” и стана член на това сдружение; 
- Светлана Нанчева и Ефрем Ефремов консултираха проекта на сдружение „Приятели на 

хора в неравностойно положение” към „Отворено общество” – Фотоклуб „Приятели”, а 
след одобрението на този проект се включиха като обучители в екипа на проекта. От 
октомври до края на 2011 г. те провеждаха 1 път в седмицата заниямания по 
фотография и обработка на изображения в Дневния център за хора с психични 
заболявания  в кв.Слатина. Проектът продължава и през 2102 г. 

 
Като цяло, през 2011 г. установихме важни за нас нови партньорства с редица организации. 
Същевременно отчитаме, че често от нашите партньорства си остават формални или са в 
полза само на другата страна. Така редица организации, с които имаме контакти и ги 
считаме за партньори, ползват създадени от нас формати и подходи, както и контакти, 
получени чрез нас, без да ни поканят да участваме в техните инициативи. Забележително е, 
че това се случва не само с неправителствени организации, но и с държавни и общински 
структури. От тази гледна точка вероятно е разумно да обмисляме по-добре партньорските 
си взаимоотношения и да не толерираме взаимоотношения, които не носят ползи и на двете 
страни. 
 

4. Приобщаване на нови доброволни сътрудници  
 
През 2011г. в работата на Сдружението отново участваха над 50 доброволни сътрудници – 
ученици и педагози от столични училища, представители на партньорски неправителствени 
организации, студенти. Сред тях са 31 СУЧЕМ, ПГИИРЕ, ПГИЧЕ, НГДЕК, ПГАВТ „Попов”, 
ТУЕС, Фондация „Човешката библиотека”, Прабългарска школа „Багатур”, списание „БГ 
Наука”, Студенти доброволци имахме от СУ „Св. Климент Охридски” (юридически и 
философски факултет), УНСС, НАТФИЗ, НХА, НБУ.  
 
5. Популяризиране на дейността на Сдружението 

 



Уеб страницата на Сдружението продължава да е www.oforum.hit.bg, като дизайнът й е 
подобрен. Уеб страницата за Лятната педагогическа академия – www.p-acad.hit.bg се 
обновяваше редовно. Сайтът на фестивала www.edufest.info през 2011г. работеше 
оперативно и публикуваше актуална информация. След Фестивала на сайта бяха 
публикувани над 300 снимки, които могат да се видят и изтеглят от всички желаещи. 
Създадохме и уеб страница на проекта „Доброволчески трамвай” www.dtram.hit.bg . Също 
така направихме фейсбук на сдружението и на Лятната академия, но не сме ги поддържали 
в достатъчна степен.  
 
В Справочника за средното образование публикувахме рекламни страници на Фестивала на 
българското образование  и на Сдружението, както и на повечето партньори. За Фестивала 
на българското образование отпечатахме цветни плакати и дипляни, които 
разпространихме в столичните училища. През 2011г. продължихме да създаваме 
мултимедийни продукти: традиционния мултимедиен диск към Справочника, мултимедиен 
диск за семинара за училищния пиар, дискове за всички програми за Лятната педагогическа 
академия.    
 
Представители на Сдружението участваха през 2011г. в телевизионни и радио предавания 
по Канал 1, БТВ, НТВ, ББТ, Програма „Хоризонт” и „Христо Ботев” и др.  
 

6. Заключение 
 
Дейността на Сдружение „Професионален форум за образованието” през 2011г. можем да 
оценим като успешна. Същевременно повечето ни дейности се нуждаят от промяна, нов тласък, 
нови екипи и партньорства. Сдружението гради добър имидж и придобива все по-голям 
авторитет. Необходима е повече работа в областта на институционалните контакти, набиране 
на средства, участие в по-мащабни инициативи, включване в международни проекти. Вярваме, 
че през следващата година ще успеем в тези направления. 
 
         Съставил:  
 
          
         Ю. Анджекарски,  
            
            
            
                 Председател на Сдружението 
 
          Януари 2011г. 
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