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Изх. № 7099/ 16.01.2015 
         ДО 
 
         Г-Н НЕЖДЕТ ШАБАН, 
         КМЕТ НА ОБЩИНА 
         ОМУРТАГ 

 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШАБАН, 

 
 

В периода 31 януари – 3 февруари 2015 г. в гр. Велинград Сдружение „Професионален 
форум за образованието” ще проведе петото издание на програмата „Зимна педагогическа 
академия” – 3-дневен модулен семинар за педагози от училищата, детските градини и 
обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации. 

 

Зимните и Летните педагогически академии на Сдружение „Професионален форум за 
образованието” се радват на все по-голям интерес, благодарение и на Вашето съдействие при 
разпространението на информацията сред педагогическата колегия. Между 150 и 200 педагози от 
цялата страна се включват във всяко издание на Академиите, което ни мотивира да предлагаме 
постоянно нови и актуализирани програми, водени от висококвалифицирани лектори, носители на 
иновативни и авторски идеи и методики. 

 

Предстоящата Зимна академия 2015 ще протече под мотото „Интересното образование”. 
Включените в програмата модули са: „Приоритети и възможности през новия програмен период 
2014-2020 г.“ (водещи – доц.Я.Тоцева, С.Нанчева, Ю.Анджекарска), „Интересното образование“ 
(водещи – д-р Н.Савова, Ст.Григоров, Т.Петев, Р.Петев, С.Нанчева, Ю.Анджекарски), „Трудово-
правни аспекти на училищния мениджмънт“ (водещ – адв.Я.Янков). Предвидени са 
допълнителни уъркшопове и дискусии по актуални въпроси, гледане на образователни филми, 
обсъждане на нови издания на педагогическа литература и т.н. Всички участници ще получат 
сертификати и компакт дискове с материали от всички модули. 

 

Описанието на всички програми и условията за участие са публикувани на сайта на Зимната 
педагогическа академия www.p-acad.hit.bg. Ще Ви бъдем благодарни, ако намерите възможност да  
съдействате за информирането на целевите групи чрез връзка на Вашия уебсайт или по друг 
подходящ начин. 

 
Каним и представители на Вашия екип да вземат участие в семинарите.  
 

 

 
 

 
С уважение,  

Юрий Анджекарски – председател  
на Сдружение «Професионален форум  
за образованието» 

http://www.p-acad.hit.bg./
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Местата са ограничени, не отлагайте! 

Използвайте пълноценно междусрочната ваканция 
и съчетайте приятното с полезното – почивка в балнеологичен 

център с общуване в колегиална среда! 
 

КЪДЕ? гр.Велинград 
 Настаняване в почивната база на МЗ. Всички стаи са добре отоплени, с 
бани (водата е минерална), телевизори и хладилници   

 Безплатно ползване на закрит и открит басейн с топла минерална вода 
и фитнес; възможности за спа процедури   

 Безжичен интернет на територията на целия комплекс 
Сайт на хотел „Камена”   -    http://kamena.bg/ 
 
КОГА? 31 януари - 3 февруари 2015 г. 
Пакетът включва 3 пансиона (1-ви ден – настаняване след 14:00 ч. и 
вечеря, 2-ри ден – закуска, обяд и вечеря, 3-и ден – закуска, обяд и вечеря, 
4-ти ден – закуска и отпътуване до 12:00 ч.) и по 6 часа учебни 
занимания всеки ден.  
 
КАКВО? МОДУЛЕН  СЕМИНАР „ИНТЕРЕСНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ”  

- За педагози от всички образователни институции (училища, 
детски градини, извънучилищни звена) 

- За директори на образователни институци 
- За всички, които работят в областта на образованието 

 

МОДУЛИ: 
 

 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020: ОП НОИР и ЕРАЗЪМ+ 
Водещи: доц.Янка Тоцева, Светлана Нанчева, Юлия Анджекарска 

 ИНТЕРЕСНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
 ТРУДОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА УЧИЛИЩНИЯ 
МЕНИДЖМЪНТ. Водещ: адвокат Янко Янков 

 ПИСАТЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА 
Водещи: екип на фондация „Човешката библиотека” 
 
МОДУЛ „ИНТЕРЕСНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” включва : 
 

 ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕ 
Уъркшоп на Юрий Анджекарски и Светлана Нанчева, основатели на 
първото чартърно училище в България (151 СОУПИ) и сдружение 
„Професионален форум за образованието” 

 КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 
Уъркшоп на Надежда Савова-Григорова, основател на Международния Съвет на Самодейните Средища и на 
Международното движение на Хлебните къщи  http://www.bread.bg   
ЕКОПЕДАГОГИКАТА – един непознат в България педагогически модел от Бразилия http://bcslde.org  
Презентация на Стефан Григоров, президент на Български център за устойчиво местно развитие и екопедагогика 

 ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ПРОУЧВАТЕЛНИ ВЪПРОСИ (INQUIRY-BASED LEARNING)  
Уъркшоп на Тодор Петев, директор на Образователен център Exploratorium и директор на Фондация Моят музей 

 УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОЕКТЕН ПРИНЦИП В САЩ 
Дискусионен семинар на Рейчел Петев, начален педагог в САЩ (на английски език с превод) 

 ИГРОВИ И АРТ ТЕХНИКИ В НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
Уъркшоп на Юлия Анджекарска и Мария Веласкес, младежки лидери и обучители по програма Еразъм+ 
 

Всички участници могат да посещават всички модули, към които имат интерес, и ще получат CD с материали от всички 
семинарни модули и уъркшопове. В удостоверенията за участие в академията ще бъдат посочени посетените модули.  
 
ЦЕНИ. Настаняване: 168 лв на човек. Такса за обучение: 65 лв на човек. Курсистите могат да се придружават 
от лица, които не участват в обучението - те заплащат само настаняването. Има възможност за пътуване с 
организиран автобусен транспорт София-Велинград и обратно, цената е 25 лв на човек общо за отиване и 
връщане. За допълнителна информация и записване се свържете с нас по телефона или е-mail. 

http://www.bread.bg/
http://bcslde.org/

