ПОКАНА
за участие в
VIII Национална конференция за глобално образование
„Глобални компетентности за устойчив свят“
12-13 септември 2020 г. гр. София

Уважаеми колеги и приятели,
Надяваме си че сте добре и заредени с нови творчески идеи, въпреки динамичната и нелека
ситуация през последните месеци.
Каним ви отново за участие в VIII Национална конференция за глобално образование
„Глобални компетентности за устойчив свят“, която ще се проведе с НОВА дата - 12-13 септември
2020 г. в гр. София, Центърът за подготовка на ученици за олимпиади на МОН, (бул. „Драган
Цанков“ 21А).
Конференцията отново ще даде възможност на учители, директори и други представители
на образователната система за пореден път да обсъдят глобалното образование като инструмент
за позитивна промяна на училищната среда и нагласите в обществото, за изграждането на ново
поколение активни граждани, притежаващи ценности и компетентности за демократичност,
справедливост, толерантност, социално включване и устойчиво развитие.
В първия ден ще бъде разгледана темата за глобалните комнетентности от различни гледни
точки, ще се проведат разнообразни ателиета от организациите членове на БПМР и партньорски
организации, които работят в съответните сфери на действие. По време на втория ден на
участниците ще се предостави възможност да обменят опит, като споделят своите добри практики
в прилагането на принципите, философията и инструментите на глобалното образование в своята
работа. Ще бъде поставена за задача за обсъждане и вземане на решения за изграждане на
национална мрежа „Глобално училище“, която да подпомага сътрудничеството и обмена на добри
практики по глобално образование между училищата, отличени от БПМР с този приз през
последните пет години, както и официално ще бъдат наградени тазгодишните победители в двата
конкурса – „Глобално училище 2020“ и „Глобално училище в действие 2020“.
По време на конференцията на три от училищата, участващи в конкурса, ще бъдат раздадени и
специални награди от нашите приятели от Международната награда на херцога на Единбург –
България.

За участие каним всички, които работят активно или желаят да работят за най-широко
прилагане на глобалното гражданско образование в образователния процес и в управлението на
училището.
За да се регистрирате за участие в конференцията, моля да попълните регистрационната форма
ТУК в срок до 04 септември 2020 г.

ПРОГРАМА
Осма Национална конференция за глобално образование
„Глобални компетентности за устойчив свят“
12 – 13 септември 2020г., гр. София

9.30 - 10.00
10.00 - 10.15

12 септември 2020 г.
Регистрация на чай и кафе
Откриване и приветствия
- Проф. Петранка Филева – Председател на УС на БПМР
- Петър Бучков- Изпълнителен директор на БПМР
- Представител на МОН

-Модератор Илина Мутафчиева
Панел 1 - Глобални компетентности за устойчив свят
10.15 – 12.30 1.Представител на МОН за гражданските компетентности и образователния
стандарт - очаква се потвърждение
2. Д-р Радосвета Стаменкова- Изпълнителен директор на Българска асоциация по
семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за здравните компетентности
3. Силвия Марушкина – за социалните компетентности
4. Мария Димитрова от фондация “ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и
развитие” Вкусните образователни градини - като инструмент за интегрално
образование, развитие на устойчиви общности и чувствителност към екологичните
предизвикателства на 21 век.
5. Д-р Марияна Филипова STEALM ACADEMY – Дигитално компетентни и глобално
конкурентни- как?
6. Мария Чинчева, Мениджър Човешки Ресурси в Walltopia– Какви са очакванията на
бизнеса към подрастващите
Дискусия
12.30-13.30
Обяд
13.30-15.00
Ателиета
1. Обучение за справяне с онлайн дискриминацията към мигрантите в
училищата- Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева (Център за
развитие на устойчиви общности)
2. Ученическо участие и гражданско образование – Люба Батембергска
(фондация С.Е.Г.А.)

15-- 15.30
15.30-17.00

17.00-17.15
17.15-18.00

3. „Готови за света“ – (Наградата на херцога на Единбург – България)
4. Млади репортери за местна демокрация – (ДООНБ)
Кафе пауза
Ателиета
1. Обучение за справяне с онлайн дискриминацията към мигрантите в
училищата- Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева (Център за
развитие на устойчиви общности)
2. Ученическо участие и гражданско образование – Люба Батембергска
(фондация С.Е.Г.А.)
3. „Готови за света“ – (Наградата на херцога на Единбург – България)
4. Млади репортери за местна демокрация – (ДООНБ)
Кафе пауза
Рефлексия от ден 1. Обобщение на резултатите от деня.

13 септември 2020 г.
9.00-9.30
Регистрация на чай и кафе
Панел 2 - Глобално училище и Глобално училище в действие
9.30-10.00

Какво е Глобално училище и Глобално училище в действие - за конкурса – проф.
Петранка Филева (Председател на УС на БПМР)
10.00- 11.00 За споделененото учене - Ива Бонева (Сдружение ЕЛА)
11.00 -12.00 Представяне на проект “GETUP and Goals“ – Цветелина Нешкова АРГИ, Жустин
Томс и Марина Стефанова
12.00- 13.00 Обяд
13.00 – 14.30 Представяне на училищни проекти и добри практики от отличените в конкурса
„Глобално училище 2019“
14.30 -15.00 Кафе пауза
15.00-16.00
Награждаване на победителите в конкурса „Глобално училище 2020“ и Глобално
училище в действие 2020“
16.00
Закриване на конференцията
Забележка:
*Организаторите си запазват правото за промени свързани с броя на участниците и начина на
провеждане на конференцията, продиктувани от динамичната ситуация около разпространението на COVID-19 и
ще се съобразят напълно с актуалните противоепидемиологични мерки и разпоредбите на Министерството на
здравеопазването, както и се ангажират да следят за спазването им по време на подготовката и провеждането
на събитието.
*Участието в конференцията е напълно безплатно. Организаторите осигуряват настаняване на
победителите в конкурса „Глобално училище 2019“ , които ще представят резултатите от проведените
инициативи, „Глобално училище 2020“ и „Глобално училище в действие 2020“ на 11-12 септември 2020 г. и покриват
пътните разходи за тях, както и на първите 10 регистрирали се. За всички участници ще бъде осигурен работен
обяд на 12 и 13 септември 2020 и кафе паузи за двата дни на конференцията.

