
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР – БАН,  

ФОНДАЦИЯ "ЧЕТИРИ ЛАПИ", ФОНДАЦИЯ "ПАЛЕОБУЛГАРИКА" 

 

О Р Г А Н И З И Р А Т 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ 

"ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА – 

КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ 

В НОВАТА ПАРАДИГМА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 

СОФИЯ, 17–18 ЮНИ 2017 Г. 

 

 

Кирило-Методиевският научен център към БАН, Фондация "Четири лапи" и Фондация 

"Палеобулгарика" канят директори на училища и детски градини, учители, възпитатели 

и педагогически специалисти от всички нива на училищното образование, 

представители на НПО и други заинтересовани лица за участие в Национален 

педагогически форум "Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в 

новата парадигмата на училищното образование" – Събитие №1 от цикъла 

педагогически четения "Летящата класна стая".  

 

 

Тематични направления 

 

Хуманитаристиката, педагозите, децата. 

Детската и младежката агресия – очи в очи с преживяното. Къде сме ние? 

Децата се учат как да защитават животните – проекции в екологичното и гражданското 

образование. 

Неправителственият сектор и училището. 

Съвременни образователни технологии в училищното и предучилищното образование. 

Допустими са и други теми, свързани с цялостната идея на Форума. 

Всеки участник получава 1 (един) квалификационен кредит. За участие с доклад 

(публикация) се начисляват 2 (два) квалификационни кредита. 

Допустимо е участие във форума без начисляване на кредити (местата са ограничени). 



Важни срокове 

 

1. до 10.06.2017 г. – изпращане на попълнена форма за заявка и резюме/анотация на 

доклада (до 100 думи) 

2. до 10.06.2017 г. – превеждане на такса правоучастие: 

 участие като слушател без начисляване на кредити – 20,00 лв.  

 участие без доклад – 45,00 лв. 

 участие с доклад/публикация (до 5 стандартни (1800 знака) страници) – 60,00 лв. 

Всяка допълнителна страница се заплаща по 5,00 лв./с.  

 съавторите на доклади, които не присъстват на Форума, заплащат по 15,00 лв. за 

издаване на удостоверение с начислени квалификационни кредити за всеки 

следващ съавтор. 

3. до 30.06.2017 г. – изпращане на докладите  

 

 

Таксата правоучастие се превежда по банков път на следната сметка: 

 

BG60FINV91502015861291 BGN   

Титуляр на сметката: Фондация "Палеобулгарика" 

Основание за плащане: участие в национален педагогически форум 

 

 

Таксата правоучастие включва дидактически материали, публикуване на докладите в 

специализирано научно издание, удостоверение за начислени кредити/сертификат за 

участие и кафе-паузи. 

 

 

Формата на заявката може да бъде изтеглена от сайта на КМНЦ: http://kmnc.bg, рубрика 

Новини, и сайта на Фондация "Четири лапи": http://www.four-paws.bg   

Заявки, резюмета и доклади се изпращат на e-mail: Dora.Radeva@four-paws.org и 

kamgabi@abv.bg  

 

 

Телефони за контакт: 

Дора Радева – 0884/101367 и 0884/655003 

Габриела Каменова – 0879/196056 

 

 

Програмата на форума ще бъде публикувана след 10 юни 2017 г. на официалните 

сайтове на организаторите и изпратена по електронна поща на заявилите участие. 

 

 

Приходите от форума ще се използват за развитието на образователния проект 

на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ "Децата се учат как да защитават животните" 
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