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Целта на традиционния есенен форум на Департамента за информация и усъвършенстване 

на учители на СУ „Св. Климент Охридски“ е да се анализира и представи една модерна 

визия за съвременното образование и съвременния учител чрез участието на широк кръг 

учени и педагогически специалисти, експерти в образованието, представители на 

синдикални и неправителствени организации. В този смисъл събитието предоставя среда 

за осъществяване на дискусия между различните субекти в образователната сфера. 

Единадесетото издание на форума се проведе на 12. Ноември 2021 г. изцяло в електронна 

среда в три паралелни панела: 1. Иновации в образованието и взаимодействие между 

училище и университет; 2. Образователна среда, подпомагана от технологиите; 3. 

Продължаваща квалификация на учителите и взаимодействие между образователните 

институции и семейството. Във форума взеха участие общо 50 университетски 

преподаватели (от седем български и два чуждестранни университета) и педагогически 

специалисти (директори, учители, експерти от цялата страна), както и представители на 

неправителствения сектор. 

Тематичен акцент на форума бяха предизвикателствата пред образованието, породени от 

необходимостта да осигури адекватна образователна среда в условия на пандемия. 

Произтичащата от това нужда за оптимизация на образователната среда и за диалог между 

институциите и семейството бяха сред основните теми на научното събитие. Бяха 

представени ценни наблюдения и резултати от проучвания на мненията на всички 

заинтересовани: преподаватели, учители, ученици. Аудиторията имаше възможността да 

се запознае с изследванията на учители, защитили успешно своите нововъведения в 

образованието и получили първа професионално-квалификационна степен в ДИУУ.  

Научните доклади, изнесени на Единадесетия международен есенен научно-

образователен форум се публикуват в сборник „Оптимизация на образователната 

среда”. 

Като съпътстващи събития бяха проведени Конкурс за образователни продукти и Ателие по 

изкуствата. В Конкурса за образователни продукти взеха участие 18 екипа с общо 20 учителя 

и 20 ученика. В Ателието по изкуства се включиха общо 10 участника. 

Подробна информация отразяваща проявите можете да прочетете на: 



https://bnr.bg/sofia/post/101532841/obsajdat-optimizacia-na-obrazovanieto-na-

tematichen-forum ; 

и 

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/edinadeseti_mezhdunaroden_esen

en_nauchno_obrazovatelen_forum_na_departamenta_za_informaciya_i_us_v_rshe

nstvane_na_uchiteli ; 

 

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/nagradeni_byaha_uchastnicite_v_x

v_konkurs_za_obrazovatelni_produkti_na_departamenta_za_informaciya_i_us_v_rs

henstvane_na_uchitelite 
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