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Роли и взаимодействие в приобщаващото образование 

 
 

ИЗЛОЖИТЕЛИ 
 

Кратко представяне 
 

 
 

Digital Kidz – http://digitalkidz.eu/ 
 

Мисия на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на 
гражданското общество, като създава и популяризира иновативни образователни 
методологии и инструментариум, съгласно „компетенциите на 21-ви век“ за едно пълноценно 
STEM преживяване във всяка съвременна класна стая на Европа.  
 
 

Музейко – http://www.muzeiko.bg/bg 
 

Музейко е уникален детски научен център, създаден и изграден по инициатива и с 
подкрепата на Фондация „Америка за България“. Музейко отваря врати през октомври 2015 г. 
и до днес е посрещнал над 300 000 посетители. Мисията на Музейко е да се утвърди като 
важна модерна образователна институция от 21-ви век, осигурявайки на децата място, което 
да провокира тяхното любопитство, да ги вдъхнови за наука, да запали у тях интерес към 
заобикалящия ги свят, знанието и изкуството, чрез интерактивни дейности и игри. Освен 
130-те интерактивни изложби, екипът на Музейко е създал 30 обучителни програми, 
предназначени за училищни групи и детски градини, плод от съвместната работа на учени, 
педагози и художници. Програмите развиват нагледно-образното мислене и усещания при 
децата. Целта е да насърчат академичното и практично учене, да покажат, че науката може 
да бъде лесна и достъпна. 
Музейко е източник на вдъхновение и нови знания и за учителите, които могат да приложат в 
класната стая някои от нашите образователни игри, експерименти или обяснения на научни 
факти, подкрепени с практични примери, близки до децата. 
 
 

Red Paper Plane – www.rpplane.com 
 

Red Paper Plane e български образователен стартъп, с който създаваме проектно-базирано 
обучение за 4-10 г. деца, училища и образователни центрове. Нашите „мисии“ са напълно 
готови за прилагане проекти с предизвикателства от реалния живот и всички необходими 
техники, инструменти, дейности и учебни материали за децата, учителите и родителите. Те 
са създадени с дизайн мислене – воещ световен метод за иновации и креативно решаване на 
проблеми на университета Станфорд. С тях откривате богатството на света с нова тема всеки 
месец, превръщате класната стая в истинско място за иновации, цялостно развивате 
уменията на 21-ви век и активно ангажирате родителите в процеса. 
 
 

Фондация „Хестия“ – http://hestiabg.com/bg/ 
 

Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. 
Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на 
детското психично, социално и емоционално развитие. Стремим се да насърчаваме и 
подпомагаме личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете – назависимо 
дали то е с нарушения в развитието или е дете с академичен талант.  
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Фондация „Детски книги“ – http://detskiknigi.com/ 
 

Фондация „Детски книги“ насърчава четенето сред децата чрез различни инициативи. 
Сред важните ѝ цели са: 
- промените в нагласите на възрастните спрямо детско-юношеската литература; 
- поставянето на фокус върху интересите на децата при насърчаване на четенето; 
- активната работа за развитието и популяризирането на българските автори, илюстратори 

и преводачи в страната и чужбина; 
- принос към развитието на библиотеките в страната. 
Фондацията е член на Национална мрежа за децата и през годините е изградила стабилни 
партньорства с множество родни и чуждестранни организации. По партньорски проект с 
Internationale Jugendbibliothek (Мюнхен, Германия) организацията изпраща книги от 
български писатели, номинирани в Награда „Бисерче вълшебно“, за включване в престижния 
каталог White Ravens. Фондацията е и единственият номиниращ орган за България в 
Мемориалната награда „Астрид Линдгрен“. 
 
 

Фондация „Асоциация Анимус“ – http://animusassociation.org/ 
 

Фондация „Асоциация Анимус“ е основана от жени, професионалисти в помагащите  
професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Мисията на Анимус е да 
насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в 
българското общество. 
Целите на асоциацията са: да развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични 
услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ, да създава обществени 
нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на 
насилието, да популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия 
и психоанализа, да насърчава демократичните промени в българското семейство и общество.  
Основните насоки на работа са да стимулира разбирателство в обществото; да насърчава 
повишаването на уважението към жените, да действа като посредник между държавните 
институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на 
насилието срещу жени и деца.  
 
 

„Образование без раници“ и КАН Академия – https://obr.education/ 
 

Сдружение „Образование без раници“ работи за образование на бъдещето в България и 
дава достъп до глобално знание – безплатно и за всички.  
Основният проект на организацията в момента е локализацията и популяризирането в 
България на най-голямата образователна платформа в света – Кан Академия (Khan Academy). 
Тя е напълно безплатна! Създадена през 2006 г., тя се превежда на над 30 езика и се ползва 
от над 66 млн. потребители по света. Платформата разполага с близо 10 000 видео урока и с 
над 100 000 интерактивни упражнения по всички общообразователни предмети и множество 
допълнителни теми. Те са вградени в учебна социална мрежа, като учители (и родители) 
могат да направляват и проследяват напредъка на всеки ученик поотделно и на целия клас. 
На българската версия вече са достъпни над 3000 видео урока, както и десетки хиляди 
упражнения, статии и проекти по математика, компютърно програмиране и науки, химия, 
биология, здраве и медицина, астрономия и космология, специални ресурси за учители. Това 
е възможно благодарение на Фондация „Америка за България” – основен партньор на 
сдружението, на Обществения борд на Telus International Europe, Skyscanner, на още много 
други дарители – фирми и индивидуални лица, както и на множество доброволци и про боно 
експерти. В ход е преводът на останалото съдържание на платформата, както и адаптацията 
ѝ, така че глобалното знание на Кан Академия да може да се ползва не само според 
оригиналното „дърво на знанието“, но и спрямо българските учебни програми.  
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„Образование без раници” провежда също обучения за учители и училищни колективи за 
използването на Кан Академия и други глобално наложени безплатни дигитални ресурси и 
иновативни образователни практики. Организира и различни събития за деца и родители. 
 
 

Techno Magic Land – https://technomagicland.com/ 
 

TechnoMagicLand е най-новият научно-технологичен център на територията на София. На 
над 1300 кв.м. площ са разположени близо 40 интерактивни и познавателни експеримента от 
областта на природните науки, математиката и информационните технологии – т.нар. STEM 
области, които подготвят днешните деца за професиите на бъдещето. Въпреки че е подходящ 
и за възрастни, TechnoMagicLand е територия за децата – чрез собствените си усилия те 
разгадават загадките на физиката, математиката, химията, компютрите и изкуствения 
интелект, придобиват нови знания и виждат как на практика работи науката. Центърът е 
създаден по начин, който да помага на учителите да преподават още по-успешно учебния 
материал, когато са на посещения с класа си. Благодарение на специалните гривни може да 
бъдат измервани постиженията на всеки от малките посетители на различните експерименти 
и по този начин да се откриват дарби и таланти в пряк път към персонализираното 
образование. 
 
 

Тhe Camp – http://thecamp.me/ 
 

Образователната платформа The Camp позволява на учителите по различните учебни 
предмети лесно и интуитивно да създават свои колекции с електронни учебни материали и 
предоставят достъп на учениците до тях. Създадена е през 2016 г. и стъпва върху 
концепцията за учене през целия живот чрез ползването на образователни технологии 
(edtech).  
От настоящата учебна година създателите на платформата решават да помогнат за 
технологичната революция в училищното образование у нас и отварят платформата си за 
българските училища. Досега над 50 учебни заведения от системата на средното образование 
в цялата страна са заявили желанието си да я ползват. 
 
 

BenefitSystems – https://benefitsystems.bg/ 
 

Бенефит Системс България специализира във внедряването на социални придобивки, като 
предлага на работодатели и техните служители програмата MultiSport – карта за спорт, която 
работи на базата на месечен абонамент и дава ежедневен достъп до над 500 различни 
спортни активности в повече от 700 обекта за спорт и отдих в цялата страна. 
Всеки участник в „Конференция Приобщаващо образование 2018“ ще има възможността да 
получи като подарък от Бенефит Системс България персонална безплатна карта MultiSport, с 
която да опита различни спортни занимания в рамките на един месец, без заплащане. 
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