
Заедно постигаме повече за деца – нашето бъдеще! 

Държавна агенция за закрила на детето и 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

с партньорството на МОН и РУО  
 

Ви кани на 

Майсторски клас на тема:  

„Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“ 
  

Участници: директори и педагогически специалисти от образователни 

институции 

8 – 10 юни 2022 г., к.к. Боровец 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

Ден Дейности 

8 юни, 

сряда 

Регистрация на участниците – 12:00 ч. 

Обяд – 12:30 ч. 

Откриване и старт на обучителната програма – 13:30 ч. 

 

Панел 1: Образование 4.0 и алфа децата. Правата на децата в 

дигитална среда и отговорности на професионалистите в 

образователната сфера – проф. Галин Цоков ПУ, д-р Елеонора 

Лилова ДАЗД, ком. Димитров ГДБОП 

 

Кафе-пауза – 15:00 ч.  

 

Панел 2: Дигитализацията в средното образование – политики на 

Министерство на образованието и науката – доц. Ивайло 

Старибратов, ПУ, МОН 

 

Приключване – 17:30 ч. 

Вечеря – 19:30 ч.  

 

9 юни, 

четвъртък 

Откриване и старт на обучителната програма – 9:30 ч. 

 

Панел 3: Дигитална раница в средното образование – Наталия 

Митева 

Иновации и модели за дигитална трансформация – Александър 

Ангелов 

 

Панел 4: Платформата „Подкрепи ме“ и терапевтични ресурси на 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование София – д-р Калоян Дамянов 

 

Обяд – 12:30 ч. 

Начало на панелите – 13:30  

 

Панел 5: Предизвикателства пред педагогическите специалисти за 

реализиране на работа в дигиталната среда – модератор д-р Ваня 

Кастрева, РУО на МОН и „Заедно в час“ 



Заедно постигаме повече за деца – нашето бъдеще! 

 

Кафе-пауза – 15:00 ч.  
 

Панел 6.1: Представяне на успешни практики за повишаване на 

уменията на педагозите при прилагане на дигитални платформи и 

ресурси – модератор проф. Галин Цоков 

 

Приключване – 17:30 ч. 

Вечеря – 19:30 ч.  
 

10 юни, 

петък 

Откриване и старт на обучителната програма – 9:00 ч. 

 

Панел 6.2: Представяне на успешни практики за повишаване на 

уменията на педагозите при прилагане на дигитални платформи и 

ресурси - модератор доц. Ивайло Старибратов 

 

Обобщаване на резултатите от майсторския клас и закриване на 

форума – до 12:00 часа. 
 

 

Лектори от: МОН и РУО, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 

Държавната агенция за закрила на детето, Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование, ГД БОП, „Заедно в час“ и други 

представители на образователни институции и организации. 


