
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

 

SOFIA UNIVERSITY 

"ST. KLIMENT OHRIDSKI" 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ 
DEPARTMENT OF INFORMATION AND IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS 

СОФИЯ 1619, бул. “Цар Борис ІІІ” № 224, тел.: +359 2 8080709 

www.diuu.bg 

 

 

П О К А Н А 
 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ФОРУМ 

„Съвременното образование и квалификацията на учителите – 

традиции и иновации“ 

София, 21 октомври 2022 година  

конференцията се провежда  

в сътрудничество с  

 

 

 

 СОФИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

и 

ФОНД НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ – МОН 

 

  
НАЦИОНАЛНО 

ИЗДАТЕЛСТВО 

„АЗБУКИ“, МОН 
 

 

 Издателство 

„Просвета“ 
 

http://www.diuu.bg/


Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ кани желаещите университетски преподаватели, представители на 

административния състав на министерство на образованието и науката, специалисти от 

регионално управления на образованието – София град, 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 XII МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема: „Съвременното образование и квалификацията 

на учителите – традиции и иновации”. 

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, очертавайки спецификата и своеобразието на 

характеристиката на съвременния профил на учителя съобразно парадигмата на  

образователната система у нас.  

 

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ  

 Европейска интеграция и образователни политики 

 Взаимодействие между училище и университет  

 Иновации в образованието 

 Квалификация на педагогическите кадри - състояние, проблеми, перспективи 

 Ценностни ориентации - личностно ориентирано обучение в условията на 

педагогическото пространство 

  

 В РАМКИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  

 Ателие по изкуства  

 

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

събитието според актуалната обстановка. 

 

СРОКОВЕ  

 Подаване на заявка за участие и анотация на доклад: до 10 октомври 2022 г. 

 Пълен текст на докладите: до 04 ноември 2022 г. (14 дни след провеждане на 

форума)  

 

ИЗПРАЩАНЕ на:  

 заявка за участие моля натиснете ТУК 

 анотации, доклади и сканирани платежни нареждания изпращайте на адрес:  

mnodiuu@gmail.com 

 за повече информация посетете сайта на ДИУУ ТУК 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ  

Участие с един доклад: 80 лв.  

Участие с 2 доклада: 100 лв.  

Участие без доклад: 40 лв.  

https://docs.google.com/forms/d/12RUnX8tcVFdgrHqLVgBYkgQ3rEsHhhdocez3_kHwfJU/edit
mailto:mnodiuu@gmail.com
https://diuu.bg/


За щатни преподаватели и служители от Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“: 70 лв. 

 

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 XII есенен научно-образователен 

форум 

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

 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ  
Текстът да бъде подготвен на MS Word.  

 Страниците: не се номерират.  

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

(Веселинов, 2021) и се изброяват в края по азбучен ред – първо заглавията на 

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

Илиев, 2021), (Костадинова и др., 2019).  

КРЕДИТИ (отнася се за педагогическите специалисти в системата на средното 

образование)  

Участник с доклад получава 1 (един) квалификационен кредит.  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  
Председател: проф. дн Димитър Веселинов  

Секретар: гл. ас. д-р Даринка Игнатова 

Членове:  

гл. ас. д-р Георги Кожухаров 

ас. инж. Здравка Костадинова 

(За контакт: mnodiuu@gmail.com)     

mailto:mnodiuu@gmail.com


 


