
 

  

 
ПОКАНА 

за  
участие в 

IX Национална конференция за глобално образование 
„Образование за глобално гражданство в условията на Ковид -19. Общи 

хоризонти- различни реалности “, 11-12.09.2021 г., гр. София 
 
 
Уважаеми колеги и приятели, 

 

Ето, че дойде време за нашата нова среща.  Имаме удоволствието да Ви поканим  за участие в IX 

Национална конференция за глобално образование „Образование за глобално гражданство в 

условията на Ковид -19. Общи хоризонти- различни реалности“, която ще се проведе на 11-

12 септември 2021 г.  в гр. София, Центърът за подготовка на ученици за олимпиади на МОН, (бул. 

„Драган Цанков“ 21А).  

В свят на неразрешени социални, икономически и екологични предизвикателства, живот в 

промеждутъци на вълни предизвикани от разпространение на смъртоносни вируси, 

образованието, което помага за изграждането на здрави, мирни, устойчиви и отговорни общества, 

е от особено значение. Особено ценни са инвестициите в придобиване на знания и умения, 

необходими за насърчаване на устойчиво развитие, чрез образование за устойчиво развитие и 

устойчив начин на живот, развиване на дигиталните компетентности, права на човека, равенство на 

половете, популяризиране на културата на мира и ненасилие, глобално гражданство и оценка на 

културното многообразие и приноса на културата към устойчивото развитие.  

 

В първия ден на конференцията ще бъде обхваната темата за образованието по време на 

пандемия. Темата ще бъде разгледана от различни гледни точки, в това число как тя се  отразява на 

академичните резултати на учениците, как се наложи новата онлайн реалност в училище с нейните 

позитиви и пасиви, пред какви психични предизвикателства КОВИД- 19 постави ученици, родители 

и учители; как агресията и тормоза се настаниха трайно в ИНТЕРНЕТ пространството, как да ги 

различаваме и да им противодействаме; как да подпомогнем изграждането на младежите като 

цялостни и здрави личности, притежаващи лидерски умения. В следобедните сесии 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 бъдат 

представени инструменти за оценка и мониторинг на изпълнението на Целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) на ООН в училище; ще бъде представено ранното детско развитие през призмата на 

изпълнението и постиганeто на ЦУР, както и официално ще бъдат наградени тазгодишните 

победители в двата конкурса – „Глобално училище 2021“ и „Глобално училище в действие 2021“.  

http://mon-coo.com/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%B8/


 

  

Традиционно на участващите в конкурса училища  специални награди ще бъдат предоставени и от 

нашите приятели и партньори от Международната награда на херцога на Единбург-България. 

 

За да се регистрирате за участие в конференцията, моля да попълните регистрационната форма 

ТУК в срок до 04 септември 2021 г. 

ПРОГРАМА  
 
 

11 септември 2021 г. 

9.30 - 10.00 Регистрация на чай и кафе 

10.00 - 10.30 Откриване и приветствия 
- Проф. Петранка Филева – Председател на УС на БПМР 
- Представител на МОН 
- Представител на МВнР 
- Представител Европейската мрежа за глобално образование (GENE) 
- Петър Бучков- Изпълнителен директор на БПМР 
Модератор 
 Александра Мирчева, обучител и експерт в областта на образованието 

Панел 1   

10.30 - 12.30 1. Как се отразява онлайн образованието на академичните резултати?- 
Наученото досега – изводи! –Ралица Войнова, главен експерт в дирекция 
„Съдържание на предучилищното и училищното образование“, МОН 
Дискусия  

 

Блок 1  

2.  Пост- ковид реалността в училище – Отражение на пандемията върху 
психичното здраве на деца, учители и родители. Доц. д-р Михаил 
Околийски, представляващ Световната здравна организация (СЗО) в 
България 

3. Какво (Не)научихме... – за здравните компетенции на  деца, учители и 
родители. Д-р Радосвета  Стаменкова, Българска асоциация по семейно 
планиране (БАСП)  
 

Блок 2  

4. Цялостен модел за изграждане на ключови компетентности в училище за 
онлайн безопасност и дигитално гражданство – Георги  Апостолов, Център 
за безопасен интернет 

5. Влиянието на дезинформацията и пропагандата на работата в училище.  
Георги Богданов, Национална мрежа за децата 

Дискусия 

12.30 - 13.30  Обяд 
  

https://forms.gle/1Dieh8dziBC6ppm89


 

  

13.30-15.00 Ателиета  

1. Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище 
Петър Кънчев, Център за безопасен интернет  

2. Онлайн медийна грамотност – Спаска Тарандова, Фондация "Глобални 
библиотеки - България" и Жюстин Томс, ABC Design & Communication 

3. Модел ООН - ДООНБ  

15.00 - 15.30 Кафе пауза 

15.30 - 17.00 Ателиета 

1. Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище 
Петър Кънчев Център за безопасен интернет  

2. Онлайн медийна грамотност – Спаска Тарандова Фондация "Глобални 
библиотеки - България" и Жюстин Томс, ABC Design & Communication 

3. Модел ООН - ДООНБ 

17.15 - 18.00 Рефлексия от ден 1. Обобщение на резултатите от деня 

 
12 септември 2021 г. 

9.00-9.30 Регистрация на чай и кафе 

Панел 2  

 
9.30 – 10.30 
 

1. Лидери за ново начало. Участие на децата във взимането на решения и 

демократично образование в училище. Люба Батембергска 

 

2. Новите умения за лидери – какво да развием у децата. Жюстин Томс 

Основател и Мениджър Бизнес развитие на уеб агенция ABC Design & 

Communication 

Дискусия 

10.30-10.45 Кафе пауза 

10.45- 11.45 3. Добри практики 

- Мрежата на глобалните училища. Добри практики в училище – Донка 
Славчева, училищен психолог в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ - гр. 
Златица  

- Добри практики  в училищното и  предучилищното образование -
Радослава Георгиева, обучител и експерт в областта на образованието 

Дискусия 

11.45- 12.00 Кафе пауза 

12.00 – 12.30 Награждаване на победителите в конкурса „Глобално училище 2021“ и Глобално 
училище в действие 2021“ и Закриване на конференцията 
 

12.30 -13.00 Обяд 
 


