
 
                                                                                                    

Предварителна програма  
Пета годишна национална конференция за глобално образование,  

София, 14-15.01.2017 г., БЧК 
 

14.01.2017 г. (събота), зала „София” 
 

9:30 – 10:00  Регистрация 
 

10:00 – 10:30  Откриване, приветствия  
 
10:30 – 10:50  Представяне на Държавния образователен стандарт за гражданското, 
здравното и интеркултурното и екологичното образование – представител на МОН 
 
10:50 – 11:30  Дискусия  
 
  11:30 – 12:00  Кафе пауза 
 
12:00 – 13:15  Представяне на училищни проекти и практики от отличените в конкурса 
„Глобално училище” за 2015 г.  
 

13:15 – 14:00   Обяд 
 

14:00 – 15:15  Представяне на училищни проекти и практики от отличените в конкурса 
„Глобално училище” за 2015 г. – продължение 
 
15:15 – 16:00  Представяне на ресурсни сайтове в помощ на учителите по теми от 
глобалното образование: devedu.eu, makutanojunction.org, priobshti.se, loveguide.bg, 
etwinning.net, unicef.bg 
 

16:00 – 16:30  Кафе пауза 
 

16:30 – 17:30  Представяне на други училищни проекти и практики 
 
15.01.2017 г. (неделя) 
 
РАБОТНИ АТЕЛИЕТА 
 

9:00 – 09:30  Регистрация 
 

09:30 – 11:30 – Първа сесия 
 
Ателие 1А: Интерактивни методи в областта на здравното образование (подходящо за 
обучение на ученици от прогимназиален и гимназиален курс) 
Водещ: д-р Радосвета Стаменкова, Българската асоциация по семейно планиране и 
сексуално здраве 
Място на провеждане: зала „София” 
 
Ателие 1Б: Работно ателие за най-малките - представяне на идеи, помагала и други 
ресурси (за деца в  предучилищна възраст и ученици от начален курс) 
Водещ: екип на Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” 
Място на провеждане: зала „Музейна” 
 



 

   
 

11:30 – 11:45  Кафе пауза 
 

11:45 – 13:45 – Втора сесия 
 
Ателие 2А: Справедлива търговия: „справедливите плодове“ и „справедливи и 
здравословни условия на труд в производството на дрехи и обувки“, рискове за здравето 
на потребителите от използването на химикали в обработката на кожи и текстил 
(подходящо за обучение на ученици от прогимназиален и гимназиален курс) 
Водещ: екип на Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" 
Място на провеждане: зала „София” 
 
Ателие 2Б: Индуктивно обучение: когато ученето разкрива смисъл. Създаване на 
контекст за реализация на ученето посредством компетенциите на учителя (подходящо 
за обучение на деца и ученици от всички възрастови групи) 
Водещи: Пракаш Белвал, индийски учител по йога с образование в сферата на химията и 
биотехнологиите. и Даниела Северинова, основател и почетен председател на 
Управителния съвет на ЧСУ и ЧДГ „Свети Георги”/ St. George International School & 
Preschool, изследовател и практик с дългогодишен опит в образователната сфера 
Място на провеждане: зала „Музейна” 
 

13:45 – 14:30   Обяд 
 

14:30 – 16:30 – Трета сесия 
 
Ателие 3А: Отговорно потребление. Представяне на техники за преподаване, чрез които 
се изследват взаимозависимостите между потреблението на продукти във всекидневния 
живот и глобалния свят, както и мобилно приложение за оценка на информираността 
относно продуктите, които консумираме (подходящо за обучение на деца и ученици от 
всички възрастови групи и младежи) 
Водещ: екип на Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ 
Място на провеждане: зала „София” 
 
Ателие 3Б: Бежанци и мигранти - как да осмислим феномена миграция в училище: 
ателието няма да даде готови отговори, а ще позволи на участниците заедно да ги 
открият (подходящо за обучение на деца и ученици от всички възрастови групи) 
Водещ: Димитър Лазаров, програмен директор на Център за приобщаващо образование 
Място на провеждане: зала „Музейна” 

 
 
 
 


