ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
8 – 10 февруари 2017 г., гр. Пазарджик

ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН, 8 февруари (сряда)
След 12.00

Регистрация на участниците и кафе-пауза „Добре дошли“ (сградата на Общинска
администрация – Пазарджик, фоайе на Концертна зала „Маестро Георги
Атанасов“)

13.30 - 15.00

Открито заседание на ПК по образованието, младежта и спорта към НСОРБ
(Концертна зала „Маестро Георги Атанасов“, община Пазарджик )

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на комисията през 2016 г.
докл. Лилия Христова – председател на комисията, директор на дирекция
«Образование и младежки дейности, община Варна
2. Приоритетни задачи за взаимодействие със служебното Правителство:
докл. Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ
Дискусия
3. Систематизиране на открити въпроси за дискусия в рамките на IV–та
Национална среща на експертите по образование от общините
4. Други
15.00 - 15.30

Кафе пауза

15.30 - 17.00

Откриване на Срещата
Тодор Попов, кмет на община Пазарджик
Пленарна сесия „Нов закон, стари проблеми – 6 месеца след старта“
(Концертна зала „Маестро Георги Атанасов“)
С участието на:
- Лилия Христова, председател на ПК по „Образованието, младежта и спорта“
към НСОРБ; директор дирекция „Образование и младежки дейности“, община
Варна;
- представител на РУО - Пазарджик
- инж. Георги Гатев, директор на ПГСС "Царица Йоанна", гр. Пазарджик
- Никола Колев, директор на ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница;
- Марияна Димитрова, председател на Обществения съвет на към ОУ "Проф.
Иван Батаклиев", гр. Пазарджик
- ученици от ЕГ "Бертолт Брехт", гр. Пазарджик

Модератор

Лилия Христова, председател на ПК по „Образованието, младежта и спорта“ към
НСОРБ

19.00

Вечеря

ВТОРИ ДЕН, 9 февруари (четвъртък)
09.30 - 12.30

Работа по групи с посещение на образователни обекти и практики от община
Пазарджик (по избор една от трите групи):
1-ва група: ДГ „Калина Малина“ – „Детската градина като учеща организация.
Структура и съдържание на проектната дейност в ДГ – етапи на работа и
постигнати резултати“ (тръгване с автобус от сградата на ОбА)

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
8 – 10 февруари 2017 г., гр. Пазарджик
2-ра група: ДГ „Дъга“, филиал „Явор“ – „Модел на управление на човешките
ресурси и работа със социални партньори в детската градина“ (тръгване с
автобус от сградата на ОбА)
3-та група: СУ „Г. Бенковски“ или СУ „Д. Гачев“ „Управление на училищния
бюджет за осигуряване на съвременни технологии в процеса на обучението“
(тръгване с автобус от сградата на ОбА)
Програма

Програма

Програма

ДГ „Калина Малина“:

ДГ „Дъга“, филиал „Явор“:

СУ „Г. Бенковски“ или СУ
„Д. Гачев“

10.00 ч. - Посрещане на гостите със
„Северняшки танц“ в изпълнение
на децата от подготвителната
група;

10.00 ч.- Посрещане на гостите
с кратък поздрав от децата на
детска градина“Дъга“

10.00 ч. – Посрещане на гостите
с кратък поздрав в СУ „Г.
Бенковски“ или
СУ „Д. Гачев“

10.30 ч- Презентация изнесена
10.10-10.30 ч. Презентация на
от директора на детската
В. Бодурова – директор на ДГ, на
градина на тема:“Модел на
тема „Организационно развитие на управление на човешките
ДГ“
ресурси и работа със социални
1. Организационна структура
партньори в ДГ “Дъга“.
на детското заведение;
Презентацията включва :
2. Инструментариум за
1. Маркетинг и планиране
мотивация и кариерно
на потребностите от
развитие на персонала;
педагогически и
3. Родителите като партньори
непедагогически
на институцията
персонал;
2. Създаване на
10.30-10.45 ч. ДГ като учеща
благоприятни условия на
организация – специфика на
труд, добър климат и
вътрешно-квалификационната
стимулираща среда за
дейност – презентация на гл.уч.
изява на персонала;
С. Котова;
3. Ефективна
10.45-11.00 ч. Структура и
квалификация и
съдържание на проектната дейност в
подкрепа в кариерата.
ДГ – етапи на работа и постигнати
4. Мотивиране и
резултати – презентация на
пълноценно
гл.учител М. Лукова
взаимодействие със
социалните партньори
11.00 ч. – Дискусия по разгледаната
според силните им
проблематика
страни;
11.30 ч. – Разглеждане на детската
5. Дейности със
градина от гостите
социалните партньори
11.45 ч. – Изпращане на гостите с 11.20-11.45 ч - Дискусионни
музикално изпълнение
въпроси и разглеждане на
филиал „Явор“
11.45 - 12.00

Тръгване на автобусите към хотел „Хебър“

12.30 - 14.00

Обяд (хотел „Хебър“)

10.10-10.40 ч. - Разглеждане на
училищната база от гостите
10.40-11.00 ч. - Демонстрация
на иновативност в сферата на
интерактивното и дигиталното
образование
11.00-11.15 ч. - Презентация на
тема „Управление на
училищния бюджет за
осигуряване на съвременни
технологии в процеса на
обучението“ :
 За СУ „Г. Бенковски“
Наталия Александрова,
директор
 За СУ „Д. Гачев“
Валери Стоянов, директор
11.15-11.45 ч. - Дискусия по
разгледаната проблематика
11.45 ч. Изпращане на гостите.

14.00 - 17.30
Партньор на
работната сесия
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Паралелни дискусионни форуми:
ТЕМА 1: Обхвата на децата в задължителна училищна възраст – обща
задача на общините, МОН и неправителствения сектор (Концертна зала
„Маестро Георги Атанасов“ община Пазарджик )
С участието на:
- Мануела Радева, директор на Център за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства
- Лилия Кръстева, ръководител проучвания, анализи и методологии;
мониторинг и оценка, Център за приобщаващо образование;
- Деян Колев, Център, изпълнителен директор на Център за междуетнически
диалог и толерантност "Амалипе";
- Евгения Волен и Галина Маринова, Тръст за социална алтернатива;

Модератор

Розалина Русенова, председател на ПК по „Образование, спорт, култура и
граждански организации“, община Троян
ТЕМА 2: Професионално образование – гаранции за успешна реализация
(Пленарна зала на община Пазарджик)
С участието на:
- Мария Тодорова, директор дирекция „Професионално образование и
обучение“, МОН;
- Валерия Нинова, старши експерт отдел „Верификация“, УО на ОП НОИР;
- Зорница Славова, Институт за пазарна икономика;
- Петя Евтимова, ръководител екип, Проект ДОМИНИ - Дуално
образование за модерните изисквания и нужди на обществото;
- Стела Василева, управител „Стела 97“ ООД и Татяна Гигова, управител
„Архидея“ ООД, членове на УС на Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост

Модератор

Нели Кючукова, председател на ПК „Образование“, община Гълъбово

15.30 - 16.00

Кафе пауза (фоайе „Концертна зала „Маестро Георги Атанасов“)

16.00 - 17.30

Продължение на работата на паралелните дискусионни форуми

19.30

Официална вечеря (хотел „Хебър“)

ТРЕТИ ДЕН, 10 февруари (петък)
09.30 - 11.30

Пленарна сесия: Предизвикателствата на 2017 г. – преструктуриране на
мрежата и финансиране на общинското образование (Концертна зала
„Маестро Георги Атанасов“)
С участието на:
- Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ
- Наталия Михалевска, директор дирекция „Образование на българите
зад граница и училищна мрежа“, МОН
- Соня Кръстанова, директор дирекция „Финанси“, МОН
- Борис Шейнин, експерт в дирекция „Образование на българите зад
граница и училищна мрежа“; Камен Йорданов, експерт в дирекция
„Финанси“, МОН

Модератор:

Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ

11.30

Кафе пауза и отпътуване на участниците
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СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Детска градина „Калина Малина“ е институция с близо
40 годишна история. В нея се отглеждат и възпитават 360
деца, разпределени в дванадесет възрастови групи.
Ефективността на възпитателно-образователния процес с
децата се постига с два основни приоритета в управлението
на ДГ. От една страна, това е участието в международни и
вътрешноорганизационни проекти. От друга страна, ДГ има
активно действащ партньор в лицето на Училищното
настоятелство, с помощта на което образователната среда
непрекъснато се обогатява и модернизира.
Детска градина „Дъга” е създадена със статут на
общинско детско заведение през месец март 1983 г. През
изминалите години детската градина се е утвърди с голям
обществен авторитет. През м.февруари 2014 г. отваря
врати и филиал „Явор” към ДГ „Дъга”, нова сграда с две
градински групи, построена по европейски проект
“Община Пазарджик - приятел на децата“. Сградата е
построена по типов проект - характеризира се с
раздвиженост, функционалност и простор. Детското
заведение работи по проект за публично-частно
партньорство. От години подпомага Движението на
българските майки.
СУ „Георги Бенковски“ е модерно, отговарящо на
предизвикателствата на ХХІ век училище - осигурява
европейско образование по всички учебни предмети, с
приоритет към предприемачеството. В училището от 8
години се провежда обучение по програмите на „Джуниър
Ачийвмънт България“, която е стратегически партньор на
МОН. Програма
си поставя за цел да образова и
вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива,
бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на
живота си. Мотивира ги да бъдат активни и инициативни и
подготвени да могат да реализират идеите си в конкурентна
среда.

СУ „Димитър Гачев“ е едно от големите учебни
заведения в Пазарджик и е първото училище в областта,
което въвежда ранно чуждоезиково обучение от І клас.
Понастоящем училището е профилирано - гимназиален
курс с два профила: профил технологичен "Туризъм" и
профил
технологичен
"Стопански
мениджмънт".
Училището разполага с компютърни зали, стъклена зала
за гражданско образование и фитнес зала.

