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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

 

До Декана на ФзФ,  

Проф. дфн Георги Райновски, 

 

 

Уважаеми проф. Райновски, 

От името на организационния комитет на Международната конференция 

„Измерения на компетентността“, изказваме най-дълбока признателност за 

вашата организационна подкрепа за съвместната научна инициатива, с участието 

на преподаватели, докторанти и учители от България и Северна Македония, за  

достойното честване на нашия Патрон Свети Климент!  

Бихме искали специално да изкажем най-искрена благодарност на г-н Виктор 

Гущеров от ФзФ, за прецизната техническа продкрепа за провеждане на онлайн 

обученията  и инструктаж на участниците,  модериране на форума през цялото време, 

както и за   споделяне на опит за MS Teams, активно участие в техническата 

организацията и реализацията на конференцията ИК2020. Също така, благодарим и на 

всички колеги и докторанти от ФзФ, които най-активно се включиха в конференцията.  

Радостни сме, да ви информираме, че въпреки предизвикателствата за 

провеждане онлайн на значим академичен форум и кратките срокове, 

конференцията предизвика голям интерес и бяха представени 79 доклада от 

общо 84 заявени, като сред тях имаше активно участие на 18 колеги от Република 

Северна Македония (автори и съавтори на доклади).   

На конференцията бяха обсъдени многостранните аспекти на компетентностите 

в образованието и в заключение възникнаха следните предложения за 

продължаване на инициативата: 

1) а/ Организиране на традиционна (ежегодна) национална и международна 
конференция по темата за компетентността, б/ с идеята да прерасне в световен 
конгрес. 
2/ Създаване на общо ресурсно обединение между колегите от факултетите, 
работещи с предучилищното и училищното образование: електронен формат, 
база-библиотека, мрежа, колегиално общуване. 
3/ Създаване на общност (от всички факултети) за изследване и проектиране на 
модел за училищно образование (за всяка една училищна дисциплина), основано 
на творчество, изобретяване, откривателство и проектиране. 
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За допълнителна информация за конференцията може да използвате следните 

връзки: 

1) Записите от всички секции от конференцията: 
http://tiny.cc/aii6tz  

2) Презентациите от конференцията:  
http://tiny.cc/uhi6tz  

3) Официалната страница за конференцията:  
https://su-phls.info/ 
 

Пожелаваме ви много успехи и здраве! 
 
С уважение, 
 
От Организационния комитет, 
 
проф. д-р Веселин Дафов 
гл.ас. д-р Деница Хинкова 
 
Философски факултет 
Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“ 
Република България 
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