
ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ  

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО“ 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 

 

 

● ЦМЕДТ „Амалипе“  

 

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е неправителствена 

организация, която работи за образователна интеграция на ромската общност. 

Организацията е инициатор и администратор на мрежата за интеркултурно образование 

„Всеки ученик ще бъде отличник“, която обхваща 297 училища от цялата страна. 

Организацията работи и с мрежа от образователни медиатори в цялата страна. Повече 

информация можете да намерите на https://amalipe.bg/. 

● Асоциация Родители   

 

Асоциация Родители е сдружение, което е създадено през 2001 г. Целта на организацията е 

да овластява родителите, за да могат да са уверени, че са най-добрите родители за техните 

деца. През всичките тези години Асоциация Родители работи с фокус качествено 

взаимодействие семейство-училище. Повече информация ще намерите на 

https://zaednovchas.bg/.  

 

● Фондация „Заедно в час“  

 

Фондация „Заедно в час“ вече повече от 10 години работи за това всяко дете в България да 

има достъп до качествено образование, като привлича и развива нови учители чрез 

програма „Нов път в преподаването“, подкрепя училищни екипи чрез програма „Училища 

за пример“ и изгражда партньорства с организаци и институции на национално и 

международно ниво за въвеждането на добри практики и ефективни политики в 

образователната система. Повече можете да научите на https://zaednovchas.bg/ и 

https://prepodavame.bg/.  

 

● Институт за прогресивно образование 

 

Институт за прогресивно образование (ИПО) е сдружение в обществена полза, което от 

2011 г. работи за подобряване на образованието в България, като осигурява достъпни 

иновативни педагогически методи, учебно съдържание, доказани добри световни практики 

и подкрепа за висококачествено учене за учители, деца и родители. ИПО реализира 

иновативната системата за преподаване на математика за развитие на потенциала на всяко 

дете JUMP Math, подкрепя учителите в тяхното професионално развитие, консултира 
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училищни екипи и създава образователни модели (модел на първото прогресивно училище 

в София). Повече информация ще намерите на http://www.progresivno.org/. 

● Национална мрежа за децата  

 

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, 

работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на 

правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че 

всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, 

прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с 

активното участие на самите деца и младежи. Повече може да научите на http://nmd.bg. 

● Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на 

Националния център за безопасен интернет  

 

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ („ПИК“) е неправителствена 

организация с нестопанска цел, която вече 29 години работи за изграждането на съвременно 

българско общество, основано на знанието, информационните технологии и иновациите. 

От 2005 г. фондацията координира Националния център за безопасен интернет, чиято мисия 

е системното и устойчиво развитие на дигитално-медийната грамотност на децата и 

младите хора в България чрез формални и неформални образователни програми. 

 

● Сдружение „Образование без раници“  

 

„Образование без раници“ превежда и адаптира най-добрите в света безплатни 

образователни ресурси (отговаря за локализацията на най-голямата безплатна 

образователна платформа в света, Кан Академия) и обучава и консултира учители, 

директори, МОН и др. във връзка с използването на безплатни дигитални инструменти, 

въвеждането на иновативни практики и дигитализацията на образованието като цяло. През 

2020 г. подкрепи като партньор Института за изследвания в образованието за възложената 

от МОН оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда.  

 

● Сдружение „Образование България 2030“ 

 

Образование България 2030 е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. 

Обединяваме организации от гражданския, частния и публичния сектор за обща и 

дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. За целта ежегодно 

проследяваме резултатите от образователните политики, информираме обществото за 

ключови тенденции в образованието и се застъпваме за промени на политиките в сферата.  
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