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Уважаеми колеги,  
 

Станете част от Първия национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“, 
организиран от издателство „Клет“ съвместно с вестник „24 часа“, в хотел „Империал“, гр. Пловдив, 10 – 12 
ноември 2022 г.  
 
 
Събитието цели: 

 

 Да повиши информираността, познаваемостта и разбирането на обществото, медиите и 

образователните общности за важността на STEM обучението за качествено, приобщаващо и 

устойчиво европейско и българско образование. 

 Да представи настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, 

инициативи и програми в областта на STEM. 

 Да осигури платформа и вдъхновение за споделяне на добри световни и местни практики, 

подходи, инициативи, идеи и ресурси. 

 Да спомогне за изграждането на мрежи и партньорства между различни участници в STEM 

процеса – политици, образователни лидери, учени и експерти, неправителствени организации, 

представители на бизнеса. 

 Да представи работещи STEM решения, реализирани на практика у нас и в Европа. 

 
 

 

https://klett.bg/stem
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Гости и лектори на събитието: 
 

 Мария Габриел, европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и 

младежта 

 Стефан Стоянов, заместник-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ на 

община Пловдив 

 Проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център 

 Д-р Андреас Кастнер, образователен експерт в сферата на STEM (Германия) 

 Ангелина Скараки, образователен експерт в сферата на STEM и роботиката (Гърция) 

 Проф. д-р Тони Чехларова, ръководител на проекта Scientix за България; ръководител на секция 

„Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН 

 Д-р Лъчезар Африканов, преподавател в сферата на образователното лидерство и свързани 

направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти  

 Незабравка Тренева, старши учител по биология и здравно образование в 134. СУ „Димчо 

Дебелянов“ в гр. София и старши редактор по природни науки в издателство „Клет България“ 

 Стефка Петкова, старши учител по химия и физика в 73. СУ „Владислав Граматик“ в гр. София и 

дългогодишен редактор по природни науки в издателство „Клет България“ 

 Албена Желязкова, старши учител по химия и биология в 35. СЕУ „Добри Войников“ в гр. София и 

редактор електронни проекти в издателство „Клет България“  

 

 

 

Програма на Първия национален форум  

„Стратегии и решения за работещо STEM образование“ 

10 – 12 ноември 2022 г. 

 
Ден 1 

10.11.2022 г. 
 

Час 
 

14:00 – 18:00 Възможност за избор в участие в културната програма – посещение на Епископската 
базилика на Филипопол 

18:00 – 20:00 Настаняване, почивка 

20:00 – 22:00 Вечеря на блок маса 

 

Ден 2 

11.11.2022 г. 

Час  

7:30 – 8:30 Закуска – основен ресторант 

8:30 – 9:30 Регистрация 
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Работна програма 

9:30 – 9:40 Мария Габриел Приветствие 

9:40 – 9:45 Представител на МОН Приветствие 

9.45 – 9.50 Стефан Стоянов Приветствие 

9:55 – 10:00 Владимир Колев Приветствие 

10:00 – 10:30 Проф. Найден Шиваров STEM центрове и иновации в образованието 

10:30 – 11:10 Д-р Лъчезар Африканов Европейски възможности за STEM иноватори 

11:10 – 11:45 Кафе пауза   

11:45– 12:30 Д-р Андреас Кастнер Инструменти за подпомагане на учителите за устойчиво 
преподаване на STEM 

12:30 – 13:15 Ангелина Скараки Интегриране на STEM подхода в началното и средното 
образование 

13:15 – 14:45 Обяд   

14:45 – 15:30 Проф. Тони Чехларова STEAM ресурси в платформата SCIENTIX 

15:30 – 16:15 Стефка Петкова, Незабравка 
Тренева, Албена Желязкова 

Мисия „Дигитално STEM обучение“  

16:15 – 16:45 Кафе пауза   

16:45 – 17:15 PwC България „Клет България“ – 20 години в полза на модерното 
образование 

17:15 – 17:30   Представяне на работещи решения за вдъхновяваща STEM 
среда 

17:30   Закриване 

17:30 – 20:00 Свободно време 

20:00  Официална галавечеря 

 
Ден 3 

12.11.2022 г. 
 

Час 
 

7:30 – 8:30  Закуска – основен ресторант 

9:00 – 13:00 Възможност за избор в участие в културната програма – посещение на Епископската 
базилика на Филипопол 

 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

https://klett.bg/stem

