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ПРОГРАМА 

 
Трета национална научно-приложна конференция 

 

Повишаване на квалификацията на учителите – 
проблеми и перспективи 

 

Под патронажа на д.ик.н Янка Такева,  

председател на Синдиката на българските учители 

 

17 март 2023 г. 

ВУЗФ 

София, ул. “Гусла” № 1, зала 501 

  

09:00 – 10:00 Регистрация и кафе 

10:00 –10:15 Официално откриване  

проф. д.ю.н  Борис Велчев, ректор на ВУЗФ  

проф. д-р Сашо Пенов, служебен министър на образованието и науката - 

поканен 

д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), 

доктор хонорис кауза на ВУЗФ  

 

10:15 –12:15 ПАНЕЛ I Представяне на методологически решения за 

внедряване в средното образование 

 

10:15 – 10:35 Атрактивността на учителската професия и ролята на 

квалификацията - Основен доклад  

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ  

10.35 – 10.55 Квалификацията на педагогическите специалисти  - 

възможности и перспективи през 2023 г. 



                          

 

2 
 

Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти 

10.55 – 11.15 Политиката на МОН за развитието на квалификационните 

форми  

Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, 

дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно 

развитие“, МОН 

11.15 – 11.45  Какво пропускаме при обучението по икономика пред 

младите хора? 

проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ 

11:45 – 12:15 Ролята на олимпиадите за повишаване функционалната 

грамотност на учениците 

акад. Сава Гроздев, професор емеритус на ВУЗФ 

 

12:15 – 13.00 Почивка и кетъринг обяд  

 

13:00 –15.15 ПАНЕЛ II Съвременни тенденции в учебното съдържание 

през погледа на висшето образование 

13:00 – 13:30 "Зелено" ли е бъдещето на света? Основни теми, които да 

се преподават на учениците от средния курс за изграждане на 

осъзнатост и отговорност към бъдещето на планетата 

проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ 

13.30 – 14.00 Иновативни техники и практики за подобряване на 

ефективността на учебния процес 

проф. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ 

14:00 – 14:30 - Мястото на финансовата грамотност в съвременното 

училищно образование  

доц. д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ  

14.30 – 14.45 Кафе пауза 
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14.45 – 15.15 Учителят МЕНТОР в живота на ученика 

проф. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ  

15.15 – 15.45 Дискусия с участието на експерти  

Модератор: проф. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ 

15.45-15.50 – Закриване на конференцията 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ  

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР 

 


