
 

VIII Национална педагогическа конференция 

 

„Дистанционно обучение в мултикултурна среда” 

Дата: 30 юли 2020 (четвъртък) 

Начален час: 11:00  

Място: Онлайн платформата Zoom (https://zoom.us/) * 

  

ПРОГРАМА 
11.00 – 12.30. ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 

Дистанционното обучение в мултикултурна среда - предизвикателства и възможности. 

Панелисти:  

o Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката 

o Доц.д-р Димитър Симеонов, Зам.-Ректор на Великотърновски университет 

„Св.Св.Кирил и Методий“ 

o Огнян Исаев, Тръст за социална алтернатива 

o Деян Колев. ЦМЕДТ Амалипе Как училищата с концентрация на уязвими групи 

въведоха дистанционно обучение в условията на пандемия 

o Галина Тимова. 75 ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. София. Активизиране на родителите 

по време на дистанционно обучение 

o Анатоли Георгиев. Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Долни Цибър. Практики 

за активизиране на учениците по време на дистанционно обучение 

https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-mhtjtjk-tlttkyltdu-j/
https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-mhtjtjk-tlttkyltdu-j/


o Боян Захариев. Фондация „Институт Отворено общество“. Дистанционното 

обучение: възможности пред бъдещото образование 

o Доц. Стоянка Лазарова, Директор на Център за дистанционно обучение при ВТУ, 

Доц.д-р Петя Събева, Директор на ДЕПОКПС към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“. 

Дистанционно, дигитално обучение и обучение от разстояние в електронна среда: 

терминологичен лабиринт или изгубени в превода 

Линк за регистрация (изисква се предварителна регистрация): 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8odJ0QUBQym45jVPS3lI3g 

  

12.50– 14.20. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (Паралелни сесии): 

ГРУПА 1. Научени уроци, методи и техники за подкрепа на педагогически 

специалисти в дистанционното обучение; успешни решения за организиране и 

провеждане на учебния процес. Организира се съвместно с Фондация „Заедно в час“ 

Модератор: Радостина Бойчева, Заедно в час 

  

ГРУПА 2. Разбиваме стереотипи или потвърждаваме хипотези - Участието на 

ромските родители и на образователните медиатори  

Модератор: Атанас Атанасов 

o Ангел Ангелов, ПГСС – Шумен. Прилагане на дистанционно обучение 

o Красимира Благоева, ОУ „Васил Левски“, с. Караджово. Образователният медиатор 

работи с ученици, които нямат достъп до интернет 

o Златина Боянова, Котел, Мисия “Образователен медиатор по време на пандемия” 

o Вероника Петрова, Ново село, Участието на ромските родители и на 

Образователните медиатори 

o Тихомир Георгиев, Криводол, Образователният медиатор – мисия възможна 

o Филм с кадри, снимани от образователните медиатори – Валери Леков 

  

ГРУПА 3. Предизвикателства и възможности пред детските градини 

Модератор: Силвия Станчева 

o Севдие Алиева, ДГ Слънце гр. Левски. Национален Е Туининг проект 

o Светлана Златева, ДГ Пролет гр. Ямбол. Национална програма Успяваме заедно в 

условия на дистанционно обучение 

o Десислава Стоева ДГ София, Дистанционна работа с деца от различни култура 3 - 6 

г в Монтесори детска градина чрез он лайн индивидуално планиране  



o Петя Петкова, ОУ “Н. Вапцаров” Селановци, Индивидуалният подход на работа с 

всеки ученик в условия на традиционно и дистанционно обучение - гаранция за 

постигане на образователните цели. 

o ДГ Бърборино, Средец, Дистанционна работа в извънредни условия 

o ДГ Цветни мечти, с.Върбовка, „Всичко ще се оправи“ 

  

ГРУПА 4. Истории на успеха: промяната в учениците, която не очаквахме 

Модератор: Нели Николова 

o Радост Чапразова, Младежка фондация “Арете”. Шестте златни правила на „Арете“ 

o Анатоли Георгиев/ екип ученици, ОбУ " Христо Ботев", с. Долни Цибър. "Добри 

практики в дистанционното обучение" 

o Йорданка Василева, СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен. Виртуално пътуване във 

времето 

o Донка Петрова, Галина Тошкова, ОбУ“Добри Войников“, с. Победа. 

Предизвикателството дистанционно обучение 

o Даниела Христова, директор на ОбУ „П.Р.Славейков“, с. Джулюница. Учениците-

наставници - нови предизвикателства - нови решения 

o Владимир Иванов, ПГСС – Суворово, учител. Работа в електронна среда по време на 

дистанционно обучение 

o Таня Христова, училищен психолог в СУ „Г.Ст. Раковски“ гр. Котел; Учебен предмет 

“Живот” 

 

          

14.30 – 16.00. СТРАТЕГИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

Групите ще бъдат разделени на случаен принцип. 

Теми за дискусия 

Организиране на работата на образователните медиатори; как ОМ могат да подпомогнат 

дигиталното образование; какво е портфолиото на образователния медиатор, 

систематизиране на работата му, необходимост от нормативни промени; необходимост от 

квалификация и подкрепа. Модератор: Красимира Благоева 

Подкрепа за педагогическата общност: как педагогическата общност може максимално да 

използва наличния си ресурс и да генерира добавена стойност от него; нормативни 

промени (Промяна на Наредба 15 и др.); Модератор: Лена Парова 

o   доц. Петя Събева, ВТУ 



o   Спортно училище Дръстър, Дистанционното обучение – Стъпка 

напред към реализиране на стратегическите цели 

Как училищата в малките населени места и училищата, работещи с ученици от уязвими 

групи, могат да работят в условията на обучение от разстояние: организация на учебния 

процес, необходимост от допълнителни ресурси, необходимост от нормативни промени, 

необходимост от допълнителна подкрепа. Модератор: Петя Русинова 

o Мелизар Чобанова,учител по английски език в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, гр. Сеново, Дигитализация на образованието в 

мултикултурна среда - предизвикателство и успех за цял живот 

o Ташко Кирилов и Силвия Богданова, COVID 19 или катализатор за 

случване на иновативен учебен процес 

Професионалното образование в условията на обучение от разстояние: организация на 

учебния процес, необходимост от допълнителни ресурси, необходимост от нормативни 

промени, необходимост от допълнителна подкрепа. Модератор: Тодор Джамбов 

o   Ангел Живков – ПГМСС „Пейо Яворов“, Гоце Делчев 

o   Истирка Топуркова – ПГФР, Пазарджик 

 

  


