
ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ  

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО“ 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ И ВЪПРОСИ 

 

 

Форумът ще се фокусира върху четири ключови теми за българското образование. С 

потвърждаване на участие в събитието, представителите на политически партии и коалиции 

се ангажират да отговорят писмено на 3 ключови въпроса по всяка една от темите на 

форума. Целта е да представят своите позиции и политики по тези въпроси, които 

организаторите ще публикуват непосредствено преди събитието, за да информират 

участниците във форума.  

 

Срокът за изпращане на писмени отговори на въпросите е 13:00 ч. на 19.03.2021 г.  

 

В рамките на събитието всяка партия/коалиция ще има възможност да представи в до 3 

минути по всяка тема своите отговори и позиции по отправените въпроси.  

 

Тема: Равен достъп до качествено образование. Приобщаващо образование. 

Образователна интеграция. 

 

Въпроси:  

 

1. Как ще подобрите подбора, подготовката, подкрепата и кариерното развитие на 

педагогическите специалисти, така че всяко дете в България да получава качествено 

образование, вкл. ученици от непривилегирован произход?  

2. Как ще гарантирате все по-малко отпадащи ученици?  

3. Как ще надградите мерките в подкрепа на интеграцията и подобряването на резултатите 

на децата и учениците от ромски или друг етнически произход и чийто майчин език не е 

български? Какви мерки предвиждате за ефективна десегрегация? 

 

Тема: Подготвени, уважавани и достойни учители. Силни училищни лидери. Силни 

училищни общности. 

 

Въпроси: 

 

1. Как ще подобрите инструментите за подготовка, атестиране, продължаваща 

квалификация на учителите и всички други специалисти в системата, оценка на 

качеството на обученията за учители, добавената им стойност към постиженията на 

учениците? 

2. Какви възможности за развитие на лидерските компетентности на директорите на 

детските градини и училищата предвиждате? 



3. Как ще насърчите и подобрите взаимодействието с и включването на родителите в 

процесите на училищното образование? 

 

Тема: Компетентностен подход. Подготовка на учениците за професиите на бъдещето. 

 

Въпроси: 

 

1. Как ще надградите политиките и мерките за формиране на ключови компетентности, а не 

само на предметните знания на учениците?  

2. Как ще работите за промяна на изпитните формати на НВО и ДЗИ, така че да оценяват 

компетентностите на учениците? 

3. Чрез какви политики ще насърчите прилагането на образователни практики и подходи за 

развиване на ключовите компетентности на учениците, вкл. използване на проектно 

базирано обучение, междупредметни връзки, използване на дигитални инструменти, 

помагащи за изграждането на умения и други и свободата в преподаването на учителите, 

спрямо конкретните нужди на техните ученици? 

 

Тема: Ранно детско развитие и грижа. Предучилищно образование. 

 

Въпроси: 

 

1. Как ще подобрите качеството на услугите за ранна детска грижа? Каква реформа е 

необходима според Вас? 

2. Какви политики ще реализирате за подкрепа на родителите на деца до 7 години през 

образователните институции? В частност (но не само), каква е Вашата позиция спрямо 

мерки за намаляване разходите от страна на родители и ученици, като отпадане на 

таксите за детски градини? 

3. Как ще решите проблема с недостига на места в яслите и детските градини в големите 

градове и липсата на такива в малките населени места?  

 


