
 

Десетата Национална конференция за глобално образование  на тема„Образование за мир“ 
се организира от Българската платформа за международно развитие (БПМР) в партньорство  

със Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“ 
 

 

ПОКАНА 
за  

участие в 
ДЕСЕТАТА юбилейна Национална конференция  

за глобално образование 
„Образование за мир“, 10-11.09.2022 г., гр. София 

 
 

Уважаеми колеги и приятели, 

 
Имаме удоволствието да Ви поканим  за участие в Десетата юбилейна Национална 

конференция за глобално образование „Образование за мир“, която Българската платформа за 
международно развитие организира в партньорство със Студентски съвет при СУ "Св. Климент 
Охридски" и с участието на университетски преподаватели и експерти по темата. Събитието  ще се 
проведе на 10-11 септември 2022 г. в  Ректората на  СУ "Св. Климент Охридски" в гр. София, бул. 
"Цар Освободител" 15.  

Изборът на темата „Образование за мир“ е продиктуван от убеждението ни, че след като 
войните започват в умовете на хората, защитата на мира трябва да бъде изградена в съзнанието на 
хората. Вярваме, че темата за мира е подходяща по всяко време и за всяка форма на образование, 
както за най-малките, така и за техните ментори и преподаватели.  

Организираме конференцията в три панела и три ателиета, посветени съответно на мир у 
дома, мир в света и мир с природата. С помощта на университетски преподаватели и експерти ще 
търсим отговор на въпроса как образованието да даде на младите хора уменията и ценностите, 
нужни им да подкрепят култура на мира на лично, училищно и общностно ниво; как образованието 
да помогне на учениците да разбират света и да израстват като граждани, способни да се борят за 
демократични, справедливи и ефективни системи на национално и международно управление; как 
образованието да помогне на младите хора да живеят в мир с природата, т.е. да живеят така, че да 
не нарушават нейното достойнство. 

Традиционно  ще бъдат наградени тазгодишните победители в двата конкурса – „Глобално 
училище 2022“ и „Глобално училище в действие 2022“. На участващите в конкурса училища  
специални награди ще бъдат предоставени и от нашите приятели и партньори от Международната 
награда на херцога на Единбург-България. 

За да се регистрирате за участие в конференцията, моля да попълните регистрационната форма 

ТУК в срок до 04 септември 2022 г. 

  

https://forms.gle/Y9haLu3xJQtERGnX7
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ПРОГРАМА  
 

10 септември 2022 г. (събота) 
9.00 - 09.30 Регистрация  

09.30 - 10.00 Откриване и приветствия 
- Проф. дсн Петранка Филева – Председател на УС на БПМР 
- Проф.дфн Атанас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (tbc) 
- Антонио Стоичков – Председател на Студентски съвет при СУ „Св. Климент 
Охридски“ 
- Представител на MMС (tbc) 
- Представител на МОН (tbc) 
Модератори 
 Ива Иванова, главен секретар на Студентски съвет при СУ, Атанас Радев 
Заместник председател на НМФ и почетен член на Студентски клуб на 
политолога 

 
Панел 1  - Култура на мира у дома 
 

10.00 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-11:15 

1. "Класически и съвременни измерения на културата на мира в училищна и 
извънучилищна среда"- Проф. д-р Лиляна Стракова,  декан на Факултета по 
педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ 

2.  „Младите говорят,младите избират“ представяне на проекта и изводи 
от регионално и национално изследване за достъпа на младите хора до СРЗ, 
здравно образование и информация по време на Ковид 19. - Д-р Венелин 
Стойчев 

3. „Осигуряване на качеството в младежката работа – гарант за мирни 

общества“ -  Лилия Еленкова, ръководител проекти в НМК и доктор по 

политически науки 

Дискусия 

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

 
Панел 2 - Култура на мира по света 
 

11:45 – 12:45 
 
 
 
 
 
 
 
12:45 – 13:00 

1.“ Как младите хора могат да се борят за мир в епоха на глобални промени.“ 
Проф. д-р Искра Баева 
2.“Остана ли място за мира в епохата на глобална конфронтация?" - Д-р 
Любомир Кючуков  директор на Института за икономика и международни 
отношения 
 
Контрапункт – Гласът на младите- Калоян Константинов - Главен редактор 
на разследващия сайт "КлинКлин" и докторант в БАН в областта на Близкия 
изток и външната политика 

https://www.facebook.com/StudentsClubofPoliticalScience/
https://www.facebook.com/StudentsClubofPoliticalScience/
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Дискусия 

13:00-14:00 Обяд 

14:00 – 15:30 Ателиета 
1. „Час по толерантност и демокрация“ – Люба Батембергска и Радослава 
Кашъмова, Фондация „Малките стъпки“ 
2. "Дизайн мислене в класната стая" д-р Лъчезар Африканов, преподавател в 
НБУ  
3.“Спаси света БАРАБАР с големите умове на миналото и настоящето“ - 
игровизиран модел на образование за мир и целите за устойчиво развитие на 
ООН - Мария Алкалай,  сдружение „Възможности без граници“ 

15:30-16:00 Кафе пауза 

16:00-17:30 Ателиета 
1.“Час по толерантност и демокрация“ – Люба Батембергска и Радослава 
Кашъмова, Фондация „Малките стъпки“ 
2."Дизайн мислене в класната стая" д-р Лъчезар Африканов, преподавател в 
НБУ  
3.“Спаси света БАРАБАР с големите умове на миналото и настоящето“ - 
игровизиран модел на образование за мир и целите за устойчиво развитие на 
ООН - Мария Алкалай,  сдружение „Възможности без граници“ 

17:30-18:00 Рефлексия от ден 1. Обобщение на резултатите от деня 
 

19:30- 21:30 Празничен коктейл  

 

11 септември 2022 г. (неделя) 
10:00 -10:30 Регистрация  

10:30 -10:45 Откриване на ден 2 на конференцията 

 
Панел 3 Мир с природата – как се преплита екологичното образование с образованието за мир 

10:45– 11:30 
 
 
 
 
 
 
11:30-11:45 

1. „Чистата природа като фундаментално право на човека“  – Борислав 
Сандов 

2. „Образованието за устойчиво развитие във формална и неформална 
среда“. – Евгения Ташева (tbc) 

Контрапункт – Гласът на младите Делян Тодоров, фотожурналист 
 
Дискусия 

11:45 -12:15 Кафе пауза 

 

12.15 – 13:00 
Тържествено награждаване на победителите в конкурса „Глобално училище 
2022“ и Глобално училище в действие 2022“ и Закриване на конференцията 

 


