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Национален дворец на културата, 15 – 16. март 2019 г.
Тел: 02 9888 604, 0887 099 730
https://www.edu-fair.eu

ДО:
КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ В
СОУ И ПРОФЕСИОНАЛНИ И
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка със Световния ден на потребителя и официалното откриване на
Изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“ 2019 г. най-учтиво Ви каним да
присъствате на тържествено откриване и да участвате в нашето събитие.
Поканата е насочена към Вас и вашите ученици, и ще сме благодарни да
присъствате и приемете нашата покана.
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Официалното откриване ще се проведе на 15 март 2019 г. в гр. София, в
сградата на НДК, етаж 5, зала 9 от 11:00 ч.
ПРОГРАМА
Програмата е изцяло насочена към знанието и правата на младите и
подрастващите и е основно тематично съобразена с учебния процес като панелите на
събитието са разделени на обучителна конференция и образователна работилница за
младежи по повод 15-ти март „ДЕНЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“.
Събитието има за цел да акцентира върху основните права, изграждащи
устоите на едно модерно общество и да изгради правилно мислене, правилно
впечатления и да покаже добрия пример на учениците, защото те са бъдещето на
България и имат правото на тези знания:
 Правото на безопасност
 Правото на информация
 Правото на избор
 Правото да бъдеш чут
 Правото на образование
 Правото на здравословна околна среда
Тези знания са в основата и са първото и най-важно нещо за пълноценното
израстване и пътя на младежите в нашето общество.
СЪБИТИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА:
 Ученици
 Учители и всички заинтересовани от празника по повод СВЕТОВНИЯ ДЕН
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти,
допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на училищата, в които работят.
Гр. София
06.03.2019 г.

С уважение от организаторите:
г-н Спас Андреев
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ПРОГРАМА
Екипът на „Образование без граници“ има дългогодишен и богат опит в
осъществяването на образователни програми за деца и младежи. В тази си дейност
екипът изпълнява специална мисия „чрез ЗНАНИЕТО ние вдъхновяваме и
насърчаваме децата да изпитват радост, да мислят критично, да се изразяват
свободно на живо и да изграждат общност.“

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР (ОБУЧЕНИЕ)
ПО СЛУЧАЙ 15 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
за ученици, студенти и младежи, учители и директори
„АЗ, САМ ИЗБРАХ СВОЕТО БЪДЕЩЕ“
Целеви групи:
 ученици (групи, класове и паралелки);
 директори на образователни институции (училище – общински, държавни и
частни);
 педагози, възпитатели, педагогически съветници;
 родители и общественици (родителски активи и училищни настоятелства);
 професионалисти и експерти в съответните области;
 всички заинтересовани структури и организации с актуални постижения и
добри практики в областта.
ВАЖНО: Забавните и образователни събития за училищни групи са създадени
специално за по-млада публика и предлагат атрактивни обяснения на теми от учебния
материал.
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ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Теми на коучинг работилниците
ТЕМА 1:
ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕМА 2:
ПРАВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕ
Аз сам избрах своето бъдеще!

ТЕМА 3:
ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ
Имаш правото да знаеш
повече!

ТЕМА 4:
ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЧУТ
Чуйте ме: Аз съм тук и имам
глас!

ТЕМА 5:
ПРАВОТО НА
ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА
СРЕДА
Да живеем на чисто!
ТЕМА 6:
ПРАВОТО НА
БЕЗОПАСНОСТ
Вярвам в добрите намерения!

13:00 - 13:15 ч.

Открит урок/ презентация

13:15 - 13:30 ч.

Добрият пример:
 АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

13:30 - 13:45 ч.

Открит урок/ презентация

13:45 - 14:15 ч.

Добрият пример:
 ЕЗИКОВА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
Доц. д-р Владислав Миланов
Катедра „Български език“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

14:15 – 14:30 ч.

Открит урок/ презентация

14:30 – 15:00 ч.

Права на пътниците със самолет в ЕС
г-жа Ива Боцева - съветник в ЕПЦ
г-н Игнат Арсенов - директор на ЕПЦ
г-жа Соня Спасова - PR на ЕПЦ
г-н Атанас Начков - юридически съветник на ЕПЦ

15:00 – 15:15 ч.

Открит урок/ презентация

15:15 – 15:45 ч.

Добрият пример:
Асоциация на европейските журналисти - България

15:45 – 16.00 ч.

Открит урок/ презентация

16.00 – 16:30 ч.

Опазване на Национален парк „Пирин“
WWF в България
Катерина Раковска, експерт „Защитени територии и
Натура 2000“

16:30 – 17:30 ч.

ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Г-н Богдан Милчев
Член на УС
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УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ
Входът на събитието е свободен след направена предварителна резервация от
преподавател.
При интерес от страна на учител, или родител, за организирано групово
посещение на дадени теми от програмата, необходимо е да изпратите заявка до
мениджъра на организатора, Цветелина Борисова, Изложение „Образование без
граници“ на имейл: office@edu-fair.info или на тел. 0887099730.
ВАЖНО:
Ще очакваме електронното писмо да съдържа следната информация:
1. Име и адрес на училището;
2. Лице за контакти – име и телефон;
3. Коя или кои теми от описаните в програмата бихте искали да посетите?
4. Колко деца очаквате да се включат в срещата и на каква възраст?
Приложение:
Онлайн заявка за регистрация:
https://www.cognitoforms.com/EBBS1/ФормулярЗаРезервацииНаУчилищниПосещ
ения
ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ГРУПОВО ПОСЕЩЕНИЕ
Моля, имайте в предвид следното при регистрацията на вашата група:
1.
Местата, планирани за националната младежка конференция са
ограничени и е необходимо да резервирате до 12 март вкл.
2.
Определете точния брой на учениците
Моля укажете точния брой на учениците, които ще посетят съответното
събитие, за да можем да осигурим места за всеки един от тях.
3.
Не резервирайте повече от необходимите места
Ако резервирате повече места лишавате други ученици от възможността да
посетят събитието. Моля, уведомете ни задължително, ако има промяна в броя на
учениците във вашата група.
4.
Планирайте достатъчно време
Изложението и семинарната програма са отворени през целия ден. Планирайте
достатъчно време преди и след събитието, което ще посетите, за да дадете
възможност на учениците си да се забавляват и научават нови неща от „панаирната“
част на изложението.
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