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Заключително събитие на Програма  

„Едно училище за всички“ - Фаза 2 (2016-2020) 

24-25 януари 2020, гр. София 

Витоша парк-хотел, зала Витоша (намира се в сградата от лявата страна на хотела) 

ул. „Росарио“ 1, 1700 Студентски Комплекс 

Целта на заключителното събитие по Програма „Едно училище за всички“ е да 

отбележи нейното приключване с представяне на постигнатите резултати от 

партньорските училища в Програмата и от Сдружение за споделено учене ЕЛА 

(доскоро с име Център за приобщаващо образование).  

25 януари, събота  

08.30-09.00 Регистрация  

09.00-09.30 Официално откриване  

- д-р Ива Бонева, изпълнителен директор на Сдружение за споделено 

учене ЕЛА  

- Министерство на образованието и науката – министър/заместник-

министър – предстои потвърждение 

- Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България“ // 

Наталия Митева, Програмен директор „Добро образование и работни 

умения“ във Фондация „Америка за България“ 

09.30-10.15 Сдружение за споделено учене ЕЛА представя Програмата и Модела „Едно 

училище за всички“ и постигнатите резултати – Лилия Аракчиева, проектен 

мениджър, и Лилия Кръстева-Пеева, мениджър Мониторинг и оценка 

10.15-10.45 Кафе пауза 

10.45-11.30 Прожекция на филма „Едно училище за всички“, режисьор Ирена 

Даскалова 

https://maps.google.com/?cid=11847154127025971838
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11.30-12.00 Дискусия след филма  

12.00-13.00 Обяд (фоайе пред залата) 

13.00-14.30 Сесия 1 – Защо нашето училище е „Едно училище за всички“– Споделяне 

на добри практики и резултати от работата по Програмата от партньорските 

училища  

СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик 

156  ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, обл. Пазарджик 

ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница , обл. Ловеч 

ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград 

202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел – участник и във Фаза 1 на 

Програмата 

14.30-15.00 Кафе пауза  

15.00-16.30 Сесия 2 – Защо нашето училище е „Едно училище за всички“– Споделяне 

на добри практики и резултати от работата по Програмата от партньорските 

училища  

ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен 

СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич 

НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен, обл. Ловеч 

97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София 

СУ „Бачо Киро“, град Павликени, обл. Велико Търново 

104 ОУ "Захари Стоянов“, гр. София  – участник и във Фаза 1 на 

Програмата 

16.30-17.00 Кафе пауза 

17.00-17.50 Сесия 3 – Постер-сесия с поглед в бъдещето – Как училищата ще 

продължат да прилагат Модела „Едно училище за всички“ 

17.50-18.00 Поглед в бъдещето от Сдружение ЕЛА и закриване  

 

http://u4ili6teto.bg/nbschool/
http://156ou.bg/
https://ouvetren.wordpress.com/
http://ou-brestnica.com/
https://www.ppslaveikov.com/
http://www.pasarel.eu/index.php/obrazovanie/202-ou-qhristo-botevq
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%A3%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%91o%D1%85%D0%BE%D1%82-401585649927638/?hc_ref=SEARCH
http://karavelov.com/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%A3-%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-313110575719531/?fref=ts
http://97su.bg/
http://soupavlikeni.com/bg/bachokiro
http://zaednoschools.org/104ou/

