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П О К А Н А 
 
ЕДИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ 

„ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ 

София, 12-13 ноември 2021 година 
 

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ кани желаещите университетски преподаватели, 

специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, 

учители и други педагогически специалисти, представители на синдикати, неправителствени 

организации и всички заинтересовани лица за участие в XI МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема „Оптимизация на образователната 

среда”. 

Предстоящата конференция е поредно издание на ежегодния научно-образователен 

форум, който е част от Климентовите дни на Софийския университет. Целта на форума е 

чрез участието на широк кръг учени и педагогически специалисти, експерти в образованието, 

представители на синдикални и неправителствени организации да се анализира и представи 

една модерна визия за съвременното образование и съвременния учител.  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

o Образователна среда, подпомагана от технологиите 

o Взаимодействие между образователните институции и семейството 

o Взаимодействие между училище и университет 

o Продължаваща квалификация на учителите 

o Иновации в образованието 

 

В РАМКИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ: 

• Награждаване на участниците в XV-то издание на Конкурса за образователно-

програмни продукти; 

• Ателие по изкуства; 

• Тържествено връчване на дипломи за придобита I ПКС. 

 

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМА: 
Организационният комитет има готовност да съобрази формата за провеждане на 

събитието с всички мерки и препоръки за ограничаване на опасността от разпространение на 

COVID-19.  
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СРОКОВЕ 

• Подаване на заявка за участие и анотация на доклад: до 16 октомври 2021 г. 

• Пълен текст на докладите: до 20 ноември 2021 г. (7 дни след провеждане на 

форума) 
 

ИЗПРАЩАНЕ на:  

• заявка за участие натисни ТУК (или виж на: www.diuu.bg) 

• анотации, доклади и сканирани платежни нареждания изпращайте на адрес: 

diuu.su@gmail.com 

 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 
Участие с един доклад:  50 лв. (включва: представяне на доклада, материали и сборник 

с научни публикации от форума); 

Участие с 2 доклада:  70 лв. (включва: представяне на докладите, материали и 

сборник с научни публикации от форума); 

Участие без доклад: 30 лв. (включва: материали и сборник с научни публикации от 

форума). 
 

БАНКОВА СМЕТКА (за превод на съответните такси) 

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“ 

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 

BIC BNBGBGSD 

БНБ – Централно управление 

Основание за плащане: ДИУУ – такса за участие в XI есенен научно-образователен 

форум    

 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ 

• Обем на статията: до 6 (шест) стандартни страници (1800 знака),  

Текстът да бъде подготвен на MS Word. 

• Докладът се оформя на страници с размер А4 (210 mm Х 297 mm); шрифт и 

шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, Line Spacing: Single, 

празните полета на всяка страница са: Alignment: Justified  

• Заглавие: Times New Roman 16, normal, главни букви;  

• Под заглавието да се изпишат имената на авторите и организацията, която 

представляват – Times New Roman 12, italic. 

• Подзаглавия: Times New Roman 14, normal. 

• Резюме: на български език; до 10 реда, Times New Roman 10, Line spacing: 

Single 

• Вътрешни заглавия: Times New Roman 14, italic. 

• Подчертавания в текста: ITALIC (не bold). 

• Графики: Графиките, чертежите и илюстрациите да са центрирани, номерирани 

(вляво) и да имат съответното наименование (Фиг. 1............) 

• Таблици: Центрирани, номерирани и да имат съответното наименование. 

• Уравнения: изписват се с Equation, номерират се последователно /в малки скоби 

вдясно (1)/, подравняват се вляво. 

• Страниците: не се номерират. 

• Литература: Литературните източници се цитират в текста по следния начин: 

(Витанов, 2011) и се изброяват в края по азбучен ред – първо заглавията на 

кирилица, след това тези на латиница. Ако авторите са два и повече (Иванов и 

Петров, 2016), (Иванов и др., 2017). 

 

https://forms.gle/qfwDCn7ZuAcnXViN6
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КРЕДИТИ (отнася се за педагогическите специалисти в системата на средното образование) 

Участник с доклад получава 1 (един) квалификационен кредит. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Председател: гл. ас. д-р Петър Петров  

Секретар: гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева 

Членове:  

гл. ас. д-р Даринка Игнатова,  

ас. Здравка Костадинова,  

ас. д-р Милена Великова 

(За контакт: diuu.su@gmail.com) 


