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Покана  

за участие в  
VII национална конференция за глобално образование  

„На ПриЦел 4.7“ 
21-22.06.2019 г. 

гр. София 
 

 
      Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в VII национална конференция за глобално 
образование „На ПриЦел 4.7“, която ще се проведе на 21-22 юни 2019 г. в гр. София, Съюза на 
архитектите в България, на ул. „Кракра“ №11. Конференцията е насочена към педагогически 
специалисти от всички етапи на училищно образование, граждански организации, медии и др. 
ангажирани в сферата на образованието. 

В един глобализиран свят на неразрешени социални, икономически и екологични предизвикателства, 
образованието, което помага за изграждането на мирни и устойчиви 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, 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. 

Първият ден от конференцията ще предостави възможност на участниците да обменят опит, като 
споделят своите добри практики в прилагането на принципите, философията и инструментите на 
глобалното образование в своята работа. 

 
Вторият ден е посветен на работа с конкретни нагласи и задълбочаване на разбирането по отношение 

Целите за устойчиво развитие. За тази цел ще се проведат разнообразни ателиета от организациите 
членове, които работят в съответните сфери на действие.   

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

срок до 14 юни 2019 г.  
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  

VII Национална конференция за глобално образование 

„На ПриЦел 4.7“ 
 

 

21 юни 2019 

Петък 

9:30 –10:00 Регистрация 

10:00 – 10:30 Откриване, приветствия:  

- Българска платформа за международно развитие (БПМР) – проф. 
Петранка Филева- Председател на УС 

- Министерство на образованието и науката 

- Трансформация към Глобално гражданство „Bridge 47“ – Петър Бучков 

https://forms.gle/Mv6MfjkB13CN45mj6
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(БПМР) 

10:30 – 11:30  Приобщаващо, глобално и равноправно качествено образование и 
насърчаване на възможностите за учене през целия живот 
 

- „Граждански компетентности и нагласи за активно гражданско 
поведение на учениците“   - Център за контрол и оценка на качеството 
на училищното образование 

- "Интердисплинарният метод провокира съвременните ученици“- 
Юлиана Методиева (журналист) 

- Дискусия 

11.30 – 11:50  Кафе пауза 

11:50 – 13:30 „На ПриЦел 4.7“ 

- CULPEER4CHANGE: Културно и взаимно обучение за образование за 

развитие“  –Таня Ангелова “Фондация за развитие на културния и бизнес 

потенциал на гражданското общество“  

- “Fridays for future”   

- Софийска вода АД (темата ще бъде обявена допълнително) 

-  „Ключови дигитални компетенции (умения) за ученици и учители за 

днешния и утрешен ден?“ – Жюстин Томс 

- „ Тийнщайн“ или колко е важно да бъдеш себе си“ – Милена Ненкова ,  

Фондация „Същност“  

- „Аз мога – тук и сега” – Алекса Тачев 

13.30 – 14.30 Обяд 

14.30 - 16.00 Представяне на училищни проекти и добри практики от отличените в конкурса 

„Глобално училище” за 2018 г. 

16.00 - 16.30 Кафе пауза 

16.30 - 17.00 Награждаване на победителите в конкурса „Глобално училище“ 2019г.  

22 юни 2019 

Събота 

09.00- 9:30 Регистрация 

9.30 – 11:00 Ателие 1А: „Образованието през призмата на справедливостта“ - Лилия 

Кръстева - Пеева (Център за приобщаващо образование) 

Ателие 1Б: "Лаборатория за медийна грамотност" или "Fake News 
Generation" - Екатерина Димитрова (УНА Нюз) и Розалина Недкова 
(Дружество за ООН в България) 
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11:00 – 11.30 Кафе пауза 

11:30 – 13:00 Ателие 2А: “Звезди с имена на жени осветяват небосвода на науката”  

Живка Маринова и Елена Велинова (Фондация „ДОИТ”) 
 
Ателие 2Б: „Уменията на бъдещето!“ – Илина Мутафчиева (Зона 21)  

13:00 – 14:00 Обяд 
 

14:00 – 15:30 Ателие 3А: „Образованието през призмата на справедливостта“ - Лилия 

Кръстева - Пеева (Център за приобщаващо образование) 

Ателие 3Б: "Лаборатория за медийна грамотност" или "Fake News 
Generation" - Екатерина Димитрова (УНА Нюз) и Розалина Недкова 
(Дружество за ООН в България) 

15:30– 15:50 Кафе пауза 

15:50 – 17:15 Ателие 4А: “Звезди с имена на жени осветяват небосвода на науката”  

Живка Маринова и Елена Велинова (Фондация „ДОИТ”) 
 
Ателие 4Б: „Уменията на бъдещето!“ – Илина Мутафчиева (Зона 21)  

17:15-17:30 Закриване на конференцията 

 

Забележка:  
Участието в конференцията е напълно безплатно. Организаторите осигуряват настаняване на 
победителите в конкурса „Глобално училище 2019“ на 20 - 21 юни и пътни разходи за тях, както и 
на първите 10 регистрирали се участници. За всички участници ще бъде осигурен работен обяд на 
21-22 юни и кафе паузи за двата дни на конференцията. 

 
  
 


