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VII национална конференция за глобално образование  

„На ПриЦел 4.7“ 
21-22.06.2019 г. 

гр. София 
 

ПРОГРАМА 
 

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

(Изпълнителен директор 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“   - д-р Екатерина Михайлова, главен експерт в  
Център за оценяване в предучилищното и 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”  

 „Разбиране на темата за устойчивото развитие и възпитание на 

отговорно отношение към околната среда чрез театър, игри и 

интерактивни уроци за учениците“ - Галя Куманова, Мениджър 

„Вътрешни комуникации“ в „Софийска вода“ 

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

днешния и утрешен ден?“ – Жюстин Томс 

 "Тийн Щайн или защо е важно да познаваме себе си?“ , Младежка 

програма на Фондация "Същност"- Наталия Николова и Милена 

Ненкова 
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 Сдружение „Аз мога – тук и сега” – Алекса Тачев 

13.30 – 14.30 Обяд 

14.30 - 15.30 „Новите възможности и предизвикателства пред глобалното образование в 

училище“ – Коста Костов (Министерство на образованието и науката) 

“Най-големия урок“ - Уницеф 

Представяне на училищни проекти и добри практики от отличените в конкурса 

„Глобално училище” за 2018 г. 

15.30 - 16.00 Кафе пауза 

16.00 - 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" - Екатерина Димитрова 
(https://news.unabg.org) и Розалина Недкова (Дружество за ООН в България) 

11:00 – 11.30 Кафе пауза 

11:30 – 13:00 Ателие 2А: „Образованието през призмата на справедливостта“ - Лилия 

Кръстева - Пеева (Център за приобщаващо образование) 

Ателие 2Б: "Лаборатория за медийна грамотност" - Екатерина Димитрова 
(https://news.unabg.org) и Розалина Недкова (Дружество за ООН в България) 
  

13:00 – 14:00 Обяд 
 

14:00 – 15:30 Ателие 3А: “Звезди с имена на жени осветяват небосвода на науката”  

Живка Маринова и Елена Велинова (Фондация „ДОИТ”) 
 
Ателие 3Б: „Уменията на бъдещето!“ – Илина Мутафчиева (Зона 21) 

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 

 

https://news.unabg.org/
https://news.unabg.org/

