ПЪРВИ ФОРУМ „ЗНАНИЕ“
27 СЕПТЕМВРИ, 14:00 ч., НДК, ЗАЛА 9

ВОДЕЩИ ТЕМИ:

 изнесът – лидер в създаването на знания и умения на 21. век
Б
Новаторски и устойчиви модели в отглеждането и привличането на таланти на бъдещето
Ключови компетенции за прогрес на следващите поколения
Има ли нужда образователната система от нова парадигма, нови стандарти, ориентирани към
бърз прогрес и висока успеваемост на световно ниво

14:00 - 14:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ

15:55 – 16:45 ВТОРИ ПАНЕЛ

14:30 - 14:40 ОТКРИВАНЕ

Модератор: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, изпълнителен
директор на Сдружение „Образование
България 2030“

14:40 - 15:30 ПЪРВИ ПАНЕЛ
Модератор: ЕВА МАЙДЕЛ, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ
ЕВА МАЙДЕЛ, евродепутат от групата ЕНП/ГЕРБ –
откриваща ключова реч
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, заместник-министър на

образованието и науката

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, изпълнителен директор на
Сдружение „Образование България 2030“
ТЕМА: УМЕНИЯТА НА 21. ВЕК = УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ

ОГНЯН ТРАЯНОВ, председател на Българската мрежа
на Глобалния договор на ООН
ТЕМА: ОСЪЗНАЛ ЛИ Е СВОЯТА РОЛЯ БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС, ГОТОВ
ЛИ Е ДА ИЗПЪЛНИ МИСИЯТА СИ НА ЛИДЕР НА ПРОМЯНАТА В
ОБРАЗОВАНИЕТО

ТЕМА:ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО,
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО

ТАНЯ ПЕТРОВА, народен представител, член на

ВИКТОР ФАЧЕВ, директор „Човешки ресурси“,

ТЕМА: ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ

Kaufland България

ТЕМА:НОВАТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И
УМЕНИЯ В БИЗНЕСА

парламентарната комисия по образование и наука

ВЕСИСЛАВА ПАНДЖЕРОВА, директор на ОУ „Св.

св. Кирил и Методий“ в Челопеч със статут на
иновативно училище

15:30 – 15:45 ДИСКУСИЯ С УЧАСТИЕТО НА АУДИТОРИЯТА

ТЕМА: ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ Х, У, Z

15:45 - 15:55 КАФЕ ПАУЗА

16:45 – 17:00 ДИСКУСИЯ С УЧАСТИЕТО НА АУДИТОРИЯТА
17:00 – 17:10 ЗАКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО
17:10 – 18:00 КОКТЕЙЛ И ВРЕМЕ ЗА РАЗМЯНА НА КОНТАКТИ

С ПОДКРЕПАТА НА:

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:
Client : PERRIER - NESTLÉ WATERS
N° Dossier / File Number : 32 460
Projet / Project : LOGO OUT OF PACK - CMYK
Plan / Technical drawing : Échelle sortie papier / Printing scale : Couleurs recommandées / Recommanded colours :
Cyan

-

Magenta

-

Yellow

-

Black

-

-

-

Tons cibles à composer / Target colours to set :
C100 M6 Y75 K75

-

-

-

Relecture /
Re-reading :
Document déﬁnitif /

ЕВА МАЙДЕЛ, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ
Ева Майдел е член на Европейския парламент от 2014 г. като представител на ГЕРБ и Европейската народна партия. Тя
е председател на най-голямата организация на асоциации и граждански движения в Европа - Европейското международно
движение. Инициатор е и съосновател на Сдружение „Образование България 2030“.
През годините Ева Майдел работи активно за по-качествено образование, повече възможности за предприемачите и
внедряване на нови технологии в икономиката. Като докладчик в Европейския парламент по Новата програма за уменията работи за политики за целия Съюз, които да помогнат на новото поколение да развива своя потенциал. В Европарламента тя е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и на Комисията по икономически и
парични въпроси, както и на делегациите за връзки с Китай и САЩ.
Работата на Ева е призната от „Файненшъл Таймс“, който я поставя в класацията си на най-ярките хора от Централна
и Източна Европа New Europe 100. Ева Майдел е отличена и от списание „Форбс“ в селекцията му за млади таланти и
лидери „30 под 30“ за Европа, a „Политико“ я посочва като една от 28-те най-впечатляващи личности от 28-те държави
членки, които „променят, трансформират и движат Европа“. Два пъти е носител на приза „Евродепутат на годината“.
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, заместник-министър на образованието и науката
Завършва специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ към катедра „Автоматизация на дискретното производство“ в Техническия университет – София, и едновременно - професионална педагогика. Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника. Професионалният й път се определя
от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ - София, където завършва учебно-професионален комплекс, специалност „Лазерна техника“. Последователно е учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор. Притежава трета професионално-квалификационна степен.
ВИКТОР ФАЧЕВ, директор „Човешки ресурси“, Kaufland България
Виктор Фачев заема длъжността директор „Човешки ресурси“ на Kaufland България от октомври 2018 г. Той има над
10 години професионален опит в управлението на човешките ресурси в сферата на бързооборотните стоки, фармацевтичната, ИT и аутсорсинг индустрията. Преди да заеме позицията си в Kaufland България, е мениджър „Човешки
ресурси“ на Sanofi за Югоизточна и Централна Европа. Под негово ръководство компанията печели и наградата за HR
проект на годината на Българската асоциация за управление на хора. Богатият професионален опит на Виктор Фачев
включва и работа за Hewlett-Packard в София и Пало Алто. Образованието си получава в Lauder Business School - Vienna
International College, където завършва специалност „Международен маркетинг и мениджмънт“. Преди това е учил в Американския колеж в София.
ОГНЯН ТРАЯНОВ, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
Основател и собственик на „ТехноЛогика“ и нейния CAD/CAM център „ДиТра“. Председател на Българската мрежа на
Глобалния договор на ООН.
Председател също на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Огнян Траянов е първият носител
на наградата „За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии“ в конкурса „Мистър Икономика 2012“. Финалист в конкурса „Мениджър на годината 2014“.
Инициатор е на програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която повиши качествено нивото на
инженерното образование в 10 технически университета в България и Македония, както и на интерактивния център за
наука и технологии TechnoMagicLand, който отвори врати в София през юни 2018 г.
Почетен консул на Република Филипини в България.
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ, изпълнителен директор, Сдружение „Образование България 2030“
Веселин Димитров е журналист и комуникационен експерт с дългогодишен опит, изпълнителен директор на Сдружение
„Образование България 2030“. То обединява усилията на организации от публичния, частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.
Веселин Димитров вярва, че дори и големите промени започват от нас самите.
ТАНЯ ПЕТРОВА, народен представител, член на парламентарната комисия по образование и наука
Таня Петрова е народен представител от ПП ГЕРБ. Тя е магистър по математика от СУ „Св. Климент Охридски”, има
магистърска степен по психология от ВСУ „Черноризец Храбър” и специализация по „Икономика и управление на образованието” в УНСС. Била е директор на ОУ „П. Р. Славейков” – Варна. Носител на наградата на Варна за директор и за
училище, както и на почетното отличие „Неофит Рилски” на МОН. Притежава първа професионално-квалификационна
степен.
ВЕСИСЛАВА ПАНДЖЕРОВА, директор на основно училище „Св.св. Кирил и Методий“,с. Челопеч
Весислава Панджерова е директор на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Челопеч от 2009 г., преди това
работи 18 години в същото училище като учител по биология и химия, възпитател, експерт в общинската администрация. Има бакалавърска степен от ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, със специалност „Биология и химия“ и магистърска степен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград - „Образователен мениджмънт“. Квалификация от колежа
“Банк Стрийт“ в Ню Йорк по програмата на ФАБ „Академия за училищни лидери в образованието“. От 7 години работи
в партньорство с Фондация „Заедно в час“, партньор в международната мрежа Teach for All и Фондация „Америка за
България“ по образователни прогроми. Проявява интерес към работата по проекти и проектно базираното обучение.
Натрупаният богат личен опит като автор и ръководител на училищни проекти й дава възможност да защити трета
професионално-квалификационна степен и да изведе училището до статут на иновативно през 2017 г. Като директор
се стреми да обвързва стратегията за развитието на училището с нарастващите потребности от иновации в образованието и ориентиране към европейските образователни стандарти. Има интерес към образователните политики,
базиращи се на сътрудничество между учители, родители и ученици, лидерството и наставничеството в системата
на образованието.

