
                                           
 

 
ПОКАНА 

за публична дискусия на тема 
 

“Инвестиции в българското училищно образование: 
предизвикателства и възможности” 

 
(24 януари 2013, 11:00 – 13:00 ч, Виваком Арт Хол, ул. “Гурко” 4, София) 

 
Фондация “Заедно в час” и Европейският институт за стратегии и политики 

(ESPI) имат удоволствието да Ви поканят на публична дискусия на тема “Инвестиции 
в българското училищно образование: предизвикателства и възможности” (24 
януари 2013, 11:00 – 13:00 ч, Виваком Арт Хол, ул. “Гурко” 4, София).  
 

Дискусията цели да запознае експертната и обща публика с водещи 
изследвания и практики за подобряване на образователната система. Ще бъдат 
изследвани възможностите за подобряване качеството на образованието, 
включително чрез публично-частни партньорства.  
 

В рамките на събитието ще бъде обсъден и скорошен доклад на фондация 
“Заедно в час” за потенциалните икономически ползи от преодоляването на разликата 
в резултатите на учениците в българските училища. Докладът, изготвен по методиката 
на ОИСР, обръща внимание на разликата в постиженията на българските ученици и 
техните връстници по света и анализира последиците от неравния достъп до 
кочествено образование от гледна точка на икономическия растеж. Приложен към 
настоящата покана е подробният дневен ред на дискусията. 
 

Като разчитаме на Вашето участие и принос в предстоящата дискусия, Ви 
молим да потвърдите присъствието си най-късно до 16:00 ч на 23 януари 2013 г. 
(сряда) на conference@zaednovchas.bg  
 

С уважение, 
 

Траян ТРАЯНОВ,     Евгений КЪНЕВ, 
“Заедно в час”     ESPI 

        
Допълнителна информация: 
“Икономически ползи от преодоляването на разликата в резултатите на 

учениците в българските училища”, септември 2012 – доклад на фондация “Заедно в 
час” 
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Публична дискусия 

 
“Инвестиции в българското училищно образование:  

предизвикателства и възможности” 
 

Дата: 24 януари 2013, 11:00 – 13:00 ч 
Място:Виваком Арт Хол, ул. “Гурко” 4, София 
Работни езици: български и английски.  
 
 
Модератор: Ралица Ковачева, журналист 
 
 
10:30 – 11:00 Регистрация 
 
11:00 – 11:15  “Преодоляване на разликата в постиженията на учениците – 

какви са възможностите и какво следва?” 
Траян Траянов, фондация “Заедно в час” 

 
11:15 – 11:30  “Примерът на Финландия: създаване и управление на 

успешна образователна система” 
 Микко Сааринен, Посолство на Финландия в България 

 
11:30 – 11:45  “Поглед от класната стая” 

Теодора Зарева, учител на “Заедно в час”,  
54 СОУ "Св. Иван Рилски" 
 

11:45 – 12:00 “Моделиране на икономическите ползи от предоляването на 
разликата в постиженията на учениците” 
Петър Стоянов, икономист 

 
12:00 – 12:15  “Публично-частните партньорства в образованието” 

д-р Евгений Кънев, председател на ESPI, управляващ партньор в 
“Маконис” ООД 

 
12:15 – 13:00  Дискусия и коктейл 
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