
 

 

 

ПОКАНА 

 

за участие в онлайн дискусия 

 

Всички в училище: от достъп към качество 

 

18 МАРТ, 2021 г. | 16:00 – 17:00 ч.  

 

 

Екипът на сдружение „Образование България 2030“ кани всички заинтересовани 

организации, учители, директори, ученици, родители и медии да се включат в онлайн 

дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“. Тя ще се проведе на 18 март, 2021 

г. от 16:00 до 17:00 ч. в платформата Zoom.  

 

Регистрирайте се за участие ТУК. 

 

Събитието цели да постави фокус върху добрите практики и работещи решения, насочени 

не само към обхвата на учениците в училище, а и към гарантирането на качествено 

образование и подкрепа за всички тях. В центъра на дискусията ще бъде приложението на 

Механизма за обхват и задържане на деца и ученици в образователната система, както и 

допълнителните мерки, които да гарантират, че всички ученици имат достъп до 

качествено образование. 

 

В хода на дискусията заедно ще потърсим отговори на въпросите: 

 

● Как работи на практика Механизма и какви добри практики споделят експертите и 

представителите на училищната общност? 

● Какви допълнителни мерки трябва да се въведат, за да се увеличат обхватът и 

задържането на ученици в училище? 

● Как да се гарантира, че освен, че са обхванати в училище, учениците получават 

качествено образование и подкрепа? 

 

Събитието е второто поред от серия от срещи дискусии, които Образование България 2030 

организира в рамките на кампания „Говорят практиците: решения за образованието“. 

Целта на кампанията е да продължи диалога между заинтересованите страни по темите, 

които проследяваме в ежегодния Мониторингов доклад за образованието в България и да 

създаде пространство за споделяне на идеи, обсъждане на напредъка и търсене на решения 

по важни проблеми в образованието.  

 

http://edu2030.bg/
http://edu2030.bg/
https://www.facebook.com/events/173351847520244/
http://edu2030.bg/2021/02/01/govoryat_prakticite/
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2020/11/Monitor-Report-2020_EduBG2030.pdf


 

 

 

 

Кога?  

18 март, 2021 г. от 16:00 до 17:00 ч.  

 

Къде? 

Онлайн, в платформата Zoom.  

 

Регистрирайте се за участие в дискусията ТУК. 

 

Програма  

 

18 март, 2021 г. | 16:00 – 17:00 ч.  

 

16:00 ч. - 16:10 ч. - Представяне на изводи и препоръки по темата от Мониторингов 

доклад 2020 „Адаптиране към новата реалност или ефективни промени?“ на сдружение 

Образование България 2030; 

 

16:15 - 17:00 ч. - Експертен панел – дискусия с експерти от институциите и гражданския и 

образователен сектор. 

 

Участници в дискусията 

 

Огнян Исаев, програмен директор „Образователни възможности и постижения“, Тръст за 

социална алтернатива  

 

Росен Богомилов, заместник-директор на 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София;  

 

Златина Памукова, образователен медиатор в СУ „Георги Ст. Раковски“, гр. Котел;  

 

Модератор: Златка Димитрова, експерт по образователни политики в сдружение 

„Образование България 2030“; 

 

 

С уважение,  

Веселин Димитров 

Изпълнителен директор 

Сдружение „Образование България 2030“ 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pde6rqzgoEtDgiy58DyJlpQ2TRRntxvGP
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2020/11/Monitor-Report-2020_EduBG2030.pdf
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2020/11/Monitor-Report-2020_EduBG2030.pdf
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2020/11/Monitor-Report-2020_EduBG2030.pdf

