
ПРЕДИЗБОРЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 

„ОБРАЗОВАНИЕТО – ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО“ 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМА  

 

Дискусионен форум „Образованието - диалог за бъдещето“ ще се проведе изцяло онлайн в 

платформата ZOOM. Правилата на форума гарантират ефективното включване на 

панелистите и участниците и утвърждават желанието на организаторите за провеждане на 

конструктивен диалог, основан на уважение, толерантност и равнопоставеност между 

участниците.  

 

1. Във форума участват като панелисти представители на политически партии и 

коалиции. Покана за участие във форума е отправена към водещите според 

последните публично оповестени резултати от социологически проучвания 

политически сили. В избора си организаторите се базират на принципите, 

ценностите и темите, които са в основата на работата им като граждански 

организации в сферата на образованието и детските политики.  

2. Участниците в събитието (представители на образователната общност, граждани, 

медии) могат да участват посредством платформата ZOOM (със задължителна 

регистрация) или да гледат живото излъчване във Фейсбук по време на форума. 

Всеки участник може да задава въпроси към панелистите само в писмен вид в двете 

платформи на излъчване на събитието или предварително при регистрацията си.  

3. Форумът ще се проведе в рамките на 2 часа, през които ще бъдат поставени 4 

основни теми, ключови за българското образование.  

4. Всяка политическа партия/коалиция получава предварително по 3 основни въпроса 

във всяка от  четирите основни теми на форума, на които да отговори писмено. 

Писмените отговори ще бъдат публикувани предварително, за да информират 

участниците във форума.  

5. В хода на събитието модераторът въвежда съдържателно всяка една от темите. Всяка 

партия/коалиция има до 3 минути, за да представи накратко отговори на основните 

въпроси спрямо своята политическа програма. Представянето се осъществява по 

азбучен ред спрямо регистрацията на партията/коалицията. След изтичане на 

времето модераторът дава думата на следващия панелист.  

6. След това в рамките на всяка тема модераторът задава въпроси, постъпили от 

аудиторията. Право на отговор имат партиите/коалициите, които заявят желание. 

Всяка партия/коалиция, пожелала отговор, има до 2 минути за него.  

7. При възможност в края на събитието ще бъдат зададени и въпроси, отправени от 

аудиторията, които не попадат в четирите предварително зададени тематични 

области.  



8. Организаторите се ангажират да изпратят до партиите/коалициите всички въпроси, 

които останат неотговорени, и да публикуват постъпили отговори от тях 

своевременно.  

 


