ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ива Бонева е изпълнителен директор на Център за приобщаващо
образование. Тя има магистратура по Социално развитие и социална политика
от Университета в Манчестър, Великобритания и е докторант в СУ „Св. Климент
Охридски“, Социална педагогика. С опит в социалната политика и социалното
развитие – тя е работила за Програмата за развитие на ООН, Католически
служби за помощ, Фонд „Спасете децата”, както и за български
неправителствени организации.

Дарел Кол е основател и понастоящем главен изпълнителен директор на
Career Trek Inc. – международно призната организация с нестопанска цел,
посветена на това да помага на младите хора да реализират образователния,
професионалния и жизнения си потенциал. Със спомена за собствената си
борба за постигане на успех по време на средното си образование, следването
си в университета и в системите на трудова заетост, той се заема да разработи
процес, позволяващ на младите хора да избегнат бариерите пред успеха, с
които самият той се е сблъскал като младеж, докато е търсел пътя си в живота.
Непрекъснато се опитва да създава системи, които предполагат постигането на
ситуации, в които печеливши са всички участващи страни.
Социален работник, социален предприемач, социален активист и изключително
контактен в социално отношение, Дарел е изцяло отдаден на идеята за подобряване на
общността (и социализиране!). Но преди всичко той обича да се учи и смята за невероятна
привилегия възможността да направи това, докато е в България.

Лаша Стордър е програмен директор на Career Trek Inc. – организация с
нестопанска цел, посветена на това да помага на младите хора да реализират
образователния, професионалния и жизнения си потенциал. За пръв път Лаша
попада в Career Trek като служител на непълно работно време по време на
следването си в Университета на Манитоба. След като получава бакалавърска
степен по Управление на дейностите за отдих и развитие на общностите,
интересът ѝ към услугите в общността и развитието на общностите отваря пред
нея редица възможности за доброволчество и лидерски роли. Докато отговаря
за програмния отдел, тя работи за изграждането на мрежи за подкрепа на
младите хора в провинция Манитоба с цел да помогне за разпространяването на
мисията на Career Trek.
В свободното си време Лаша обича да е с тримата си синове, като двама от тях, колкото и
интересно да звучи, са участвали в програмата Career Trek.

ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ
13:00 – 14:10 Училището има смисъл –
как привличаме партньорите на училището в общността
Модератор:
Димитър Лазаров е ръководител стратегии, политики и програми в
Център за приобщаващо образование. Работи по проекти в областта на
глобалното образование, превенция на дискриминацията и борба с
отпадането от училище.

Участници:
Маринела Маркова е директор на Средно училище „Георги Бенковски“,
гр. Тетевен. Завършила е специалност Философия в СУ „Св. Климент
Охридски“. В продължение на петнадесет години е учител по предметите от
философски цикъл в гимназията в Тетевен, където придобива средното си
образование. От седем години е директор на същото училище. Един от
финалистите по програма „Академия за училищни лидери 2016“ на Фондация
„Америка за България“. Интересите ѝ са свързани с мотивацията, подготовката
и подкрепата на успешни учители, промяната на училищната среда чрез
съвременните технологии, преподаването на умения на XXI век и ефективното
общуване на училището с местната общност.
Росица Паскова e завършила ВТУ „Кирил и Методий“ със специалност
История и география. Учител е от 1983 г. От 1990 г. преподава география в
СУ „Георги Бенковски“, Тетевен, където работи и до сега. Между 2003 и 2010
година е зам.-директор и директор на същото училище. Ръководи театрална
група към Център за подкрепа за личностно развитие, Тетевен, а самата тя е
самодеен актьор към общинското читалище „Съгласие“. Има трета
професионално-квалификационна степен, а в момента се подготвя за втора
професионална-квалификационна степен в Департамент за информация и
усъвършенстване на учителите, гр. София.
Тодорка Глушкова е магистър по Математика и доктор по Информатика от
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Към момента съвместява
преподаването по информационни технологии на ученици в СУ „Христо
Смирненски“ гр. Брезово, където е ръководител направление ИКТ и на
студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като гл. асистент
по компютърни науки. За своята дългогодишна и отдадена работа получава
наградата „Учител на годината за 2006“ и почетното отличие „Неофит Рилски“.
Милко Сарафов e в образователната сфера от 1990 г. като през последните
десет години е директор на СУ „Христо Смирненски“ гр. Брезово. В ролята си
на директор е бил ръководител и участник в редица образователни проекти,
свързани с родителско участие, работа с малцинствени групи, училищна
среда, мотивация на ученици и др. Автор на научни публикации в областта на
използването на нови технологии в преподаването, мултикултурализма и
извънкласното и извънучилищното преподаване. Завършил е Българска
филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има трета
професионално-квалификационна степен.

14:10 – 15:20 Подкрепа от професионалистите в общността –
ролята на бизнеса
Модератор:
Цветан Кадиев работи в Център за приобщаващо образование през
последните две години. В момента е ръководител на програмата „С поглед
в бъдещето – училището има смисъл“. Заедно с колегите си разработват
методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез
повишаване на мотивацията им за учене. Предишният му професионален
опит е свързан с подбор и обучение на персонал.
Участници:
Антония Стоянова работи в Общинска администрация – Брезово като главен
специалист „Образование и култура“. Завършила Българска филология в ПУ
„Паисий Хилендарски“. Има 20-годишен опит за работа с деца като преподавател в
училище, ръководител на извънкласни и извънучилищни дейности в детски
комплекс и читалище. В програмата „С поглед в бъдещето – училището има
смисъл“ представя професията на културния организатор, свързана с
организиране на училищни и общински празници.

Петър Кавалски е роден в гр. Тетевен. Основното и средното си образование
завършва в същия град. През 2004 г. придобива степен бакалавър в
Лесотехнически университет, по специалност Маркетинг и управление на
производството. Започва трудовия си стаж във фамилната фирма „КОНТУР“ ЕООД
като организатор производство. От 2012 г. ръководи собствена компания
„ЕКСТРИЙМ ГЕЙМ“ ООД, която е насочена към организирането на тиймбилдинг
програми. Организира туристически посещения на диви и слабо изследвани
дестинации в България. Женен с две деца.

Калина Иванова е завършила средното си образование в СУ „Георги Бенковски“,
гр. Тетевен. Има бакалавърска степен Предучилищна педагогика и чужд език от
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и две магистърски степени – Управление на
образованието от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Национална и регионална
сигурност от НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново. От 2010 г. до август 2017 г.
е учител в ЦДГ „Васил Левски“, гр. Тетевен. А от септември 2017 г. е
зам.-директор в ЧДГ „Джани Родари“. Член на Професионална общност за
приобщаващо образование.

Красимира Величкова е директор на Българския дарителски форум
(БДФ) от 2008 г. Преди това е работила във фондация „Работилница за
граждански инициативи“ и сдружение „Алтера“. В момента е член на
Почетния тръст на Международната награда на херцога на Единбург,
Обществения борд на TELUS International, член на настоятелството на
фондация „Промяната“ и фондация „Герои на времето“. Завършила е
Културология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Живко Георгиев е роден през 1955 г. Завършил е Социология в Софийски
университет „Св. Климент Охридски”, където преподава теория на емпиричното
социологическо изследване и маркетингови проучвания. Председател на
Българска социологическа асоциация в периода 1990 – 1991 г. Директор по
изследванията в ББСС „Галъп интернешънъл“ в периода 1992-2001 г. От 2001 г.
насам е управляващ директор на „Джи Кънсалтинг“ ЕООД, консултантска
агенция в областта на търговския, политически и социален маркетинг.

15:50 – 17:00 Институциите на местно ниво –
партньори на приобщаването в общността
Модератор:
Лилия Аракчиева работи в Център за приобщаващо образование като
ръководител на програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2.
Има бакалавърска степен по Публична администрация от НБУ и магистърска
по Трудова и организационна психология от СУ „Св. Климент Охридски“.
Предишният ѝ професионален опит е придобит в държавния сектор. Работила
е в Министерство на труда и социалната политика и в Администрация на
президента, отново с ресор „социална политика“.
Участници:
Павлина Макашелова е завършила Технически университет – Габрово
през 1982 г. със специалност Технология на машинистроенето и с
допълнителна квалификация Преподавател по технически дисциплини в
средните училища. Специализира Педагогика и в областта на
информационните
технологии
–
Учител
по
информатика
и
информационни технологии, Ръководител на компютърни кабинети и
AUTO CAD. От 1984 г. до момента работи в областта на образованието,
като до 2009 г. е учител по технически предмети, помощник-директор по учебна и учебнопроизводствена дейност в професионалните гимназии на територията на област Габрово, след
което до 2011 г. е ръководител на компютърен кабинет. От 2011 г. до момента работи в община
Габрово, като главен експерт в дирекция „Образование и социални дейности“. Има
професионална реализация и опит в областта на образованието. Притежава от 1992 г. първа
професионално-квалификационна степен.
Родена в град Габрово. Омъжена с две деца.

Емилия Манолова е директор на 97 Средно училище „Братя
Миладинови”, гр. София. Завършила е Педагогика и има първа
професионално-квалификационна
степен
по
Управление
на
образованието. Има професионален опит като учител, директор на
общинско и частно училище и старши експерт в столичното регионално
управление на Министерство на образованието. Участвала е в екипи за
разработване и прилагане на иновативно профилирано обучение по
екологичен туризъм и успешно прилагане на европейски практики за
превенция на отпадане от училище и работа с родители.
Мария Янкова има повече от десет години опит в сферата на
образованието.
В
момента
работи
като
Програмен
директор
„Образование“ в УНИЦЕФ България, където фокус на работата ѝ е
подобряване на достъпа до качествено и ранно образование и учене и
създаване на капацитет за развитие на приобщаваща и подкрепяща
среда за учене и развитие на деца и младежи от уязвими групи.
Предишният ѝ опит е свързан с развитието и апробирането на методики
за обучение по предприемачество и финансова грамотност от най-ранна
възраст.
Станчо Ставрев е заместник-кмет на община Тунджа от 2008 г. Работил е
като учител, възпитател и директор последователно на две учебни
заведения. Автор е на методически разработки, проекти и концепции в
сферите на образованието, културата и социалните услуги. За
разработката „Европейски уроци за ученици, учители и родители“ е
отличен в конкурс за добри педагогически практики по гражданско
образование на Министерство на образованието и науката. През 2016 г. е
отличен с наградата Общинар-реформатор на Националното сдружение на
общините в Република България, заради позициите, които формулира и
отстоява пред централната власт. Като заместник-кмет е и носител на
Наградата на Синдиката на българските учители и Европейския комитет по образованието.
Управлява проекти по оперативните програми Наука и образование за интелигентен растеж и
Развитие на човешките ресурси. Председател е на Управителния съвет на местна инициативна
група „Тунджа“. Съчетава работата си като зам.-кмет с тази на учител по учебния предмет Свят
и личност в 12 клас.
Благовеста Борчева е завършила Специална педагогика, магистърска
програма по Логопедия, както и магистърска програма по Клинична и
консултативна психология в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Работила е като педагогически съветник в няколко софийски
училища, специален педагог и директор на 112 специална детска градина в
кв. Бояна. Към момента е държавен експерт в дирекция „Приобщаващо
образование“ в Министерството на образованието и науката. Работи в
областите на организиране и координиране на дейностите, свързани с
осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците; разработва и отговаря за внедряването и
прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование; изпълнява дейности, свързани с настаняването, обучението и
възпитанието на ученици с девиантно поведение във възпитателните училища-интернати и в
социално-педагогическите интернати.

