
 
 
 
 
 
 

Панелни дискусии 

 

11.40 – 12.30 Панелна дискусия „Законодателна рамка“ 

Законодателна рамка – стъпка напред в приобщаващото 

образование. Нова философия и принципи на подкрепа. 

 

Модератор: 

Надя Шабани – програмен директор фондация 

Български център за нестопанско право. Ръководи 

програми свързани с развитието на формите на 

публично-частно партньорство между държавата и 

гражданските организации, добро управление, 

създаване и развитие на граждански организации, 

застъпничество и публични политики. От 2009 до 

2012 Надя Шабани е председател на Държавната агенция за 

закрила на детето. 
 

Участници: 

Грета Ганчева – директор дирекция „Достъп до 

образование и подкрепа на развитието“ в 

Министерството на образованието и науката. 

Ръководи междуведомствената работна група в 

Министерството, която има за задача да изготви 

проект на държавен образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

 

Нина Чанева – директор 23 СОУ „Фредерик Жюлио-

Кюри“, гр. София. Председател на Съюза на 

работодателите в системата на Народната просвета в 

Столична община.  

 

 

Анет Маринова – училищен психолог, клиничен 

социален работник и психотерапевт. Консултант на 

Министерството на образованието и науката. Има и 

дългогодишна частна практика. 



 
 
 
 
 
 

13.30 – 14.10 Панелна дискусия „Училищно управление“ 

Приобщаващото училищно управление и неговите измерения в 

училище от гледна точка на предизвикателствата и мотивацията 

да бъдеш приобщаващ лидер. 

 

Модератор: 

Наталия Митева – програмен директор „Образование 

и библиотеки”, Фондация „Америка за България”. 

 

 
 

Участници:  
 

Илиана Котова – директор ОУ „Васил Левски”,           
гр. Правец. Специалист по психология, с втора 

специалност история. Започва работа в ОУ „Васил 

Левски“ през 1993 г. като училищен психолог. Иска да 
изгради иновативно училище, основано на 

демократични ценности като взаимно уважение,  
толерантност и диалогичност.    

 
Капка Велинова – директор на 104 ОУ „Захари 

Стоянов” гр. София. Автор на учебник по български 
език за 7 клас и на редица помагала за 5, 6, 7 и 8 

клас. За себе си казва, че трудно влиза в рамки, 
защото не харесва задължителните неща и обича да 

избира. 
 

Мария Сандева – директор 202 ОУ „Христо Ботев”,    
с. Долни Пасарел. От 2014 година се включва в 

проекта „Едно училище за всички” на Центъра за 

приобщаващо образование. Мария вярва в  
учителите-лидери и подкрепя, заедно с екипа си, 

напредъка на всяко дете в училището. 
 

 
Весела Иванова – директор 171 ОУ „Стоил Попов”,   

гр. Нови Искър. От 1990 г. до 2010 г. е учител по 
биология и химия в 130 СОУ „Стефан Караджа”,       

гр. София, от 2010 г. до 2012 г. учител по биология в 
Национална търговско - банкова гимназия, гр. София.  



 
 
 
 
 
 

 

14.10 – 14.50 Панелна дискусия „Педагогически практики“ 

Какво означава да си приобщаващ учител? Профилът на 

приобщаващия учител, според европейската комисия за 

образование. Примери от практиката на „Едно училище за 

всички“.  

 

Модератор:  

Анет Маринова – училищен психолог, клиничен 

социален работник и психотерапевт. Kонсултант на 

Министерството на образованието и науката. Има и 

дългогодишна частна практика. 

 

Участници: 

Илона Христова Томова-Коцева – ресурсен учител, 

Ресурсен център Враца. В момента подпомага 11 деца 

и ученици в три учебни заведения на възраст от 5 до 

14 годишна възраст. 

 

 

Дарин Маджаров, създател на Уча.се (www.ucha.se) – 

онлайн платформа с училищни уроци на разбираем и 

интересен език. Видео уроците и упражненията 

следват напълно официалната училищна програма на 

МОН и са съобразени с държавните образователни 

изисквания. 

 

Даниел Христов – учител по география и икономика в 

22 СОУ „Г.С. Раковски“, София. През  2015 г. той бе 

отличен с награда „Любим учител“ от съвместната 

кампания на Министерството на образованието и 

науката и вестник „Стандарт“.  

 

Цветелина Владимирова – учител ОУ „Васил Левски“, 

гр. Правец. 

http://www.ucha.se/


 
 
 
 
 
 

 

15.20 – 16.00 Панелна дискусия „Детска закрила“ 

Ролята на училището като страна по закрила на детето. Вътрешна 

политика за осигуряване на безопасността на учениците. 

Подготвеност на училището да се справи с вътрешните рискове 

за безопасността на децата, особено в сферата на отношенията 

между възрастни и деца. 

 

Модератор:  

Стефан Йорданов – експерт „Детска закрила и 

детско участие”, Център за приобщаващо 

образование. 

 
 

Участници: 

Мария Янкова – експерт „Образование“, УНИЦЕФ 

България. Превенция на отпадане от училище, 

приобщаващо образование, осигуряване на 

подкрепяща среда за децата със специални 

потребности и превенция на насилието в училище. 

 

Димитър Грънчаров – координатор и консултант 

сдружение „Малки стъпки, гр. Плевен. Организацията 

развива социални услуги за деца и семейства. Към 

организацията функционира семеен консултативен 

център.  

 

Марина Ангелова – клиничен психотерапевт, 

Фондация „Асоциация Анимус”. Психоаналитична 

психотерапия с деца, юноши и възрастни. 

Координатор програми и проекти в областите 

промоция на психичното здраве, превенция на 

домашно насилие, трафик на хора, насилие и тормоз 

в училище. 

 



 
 
 
 
 
 

Валерия Симова – психолог сдружение „Малки 

стъпки, гр. Плевен. Организацията развива социални 

услуги за деца и семейства. Към организацията 

функционира семеен консултативен център.  

 

Татяна Предова – главен експерт отдел „Достъп до 

образованието", Министерството на образованието и 

науката. Превенцията на насилието, рисково 

поведение при подрастващите, злоупотребата с 

психоактивни вещества, ученическо самоуправление, 

работа с родителите, защита на правата на децата и 

взаимодействието с организации от неправителствения сектор. 

 

16.00 – 16.40 Панелна дискусия „Партньорство с 

родителите“ 

Отношения родители-учители – добри практики и трудностите в 

общуването между двете страни. Споделяне на опит от различни 

перспективи като възможност за общ път и координирани 

действия под формата на партньорство между родители и 

учители. 

 

Модератор: 

Мария Пеева – логопед, клиничен психолог,       

ОУ „Васил Левски“ гр. Правец, частна практика. 

Член на УС на Национална сдружение на логопедите 

в България и негов делегат в Standing Liaison 

Committee of EU Speech and Language Therapists and 

Logopedists.  

 

Участници: 

Теодора Крумова – програмен директор на Център 

за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе”. Център „Амалипе” е ромска организация, 

която работи за равноправно интегриране на ромите 

в българското общество и има богат опит в работата 

с родители. 

 



 
 
 
 
 
 

Асен Димитров – родител, председател на 
родителския клуб към ОУ „Райно Попович",           

гр. Карлово. Асен е роден в гр. Пловдив, живее в  
гр. Карлово. Семеен, с две деца, които учат в             

ОУ "Райно Попович", гр. Карлово. Асен е учил в 
същото училище и има завършен 7 клас. В момента 

е отново ученик там, за да завърши основното си 
образование. Работи в строителството. 

 

Миглена Аврамова – родител на дете от 2-ри клас в 
202-ро ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел; 

Председател на училищното настоятелство. 
 

 
 

 
Лариса Боянова – учител в ОУ „Христо Ботев“,        

с. Долни Пасарел. Основно училище „Христо Ботев“ 
е едно от петте партньорски училища на Център за 

приобщаващо образование по програма “Едно 
училище за всички”, чиято цел е изграждането на 

модел за приобщаваща училищна среда. 
 

 


