
Нашите партньори: ИНСТИТУЦИИ – Комисия по образованието и науката в 47-то Народно събрание, Министерство на образованието и 
науката, Държавна агенция за закрила на детето, Омбудсман на Република България, Регионално управление на образованието София-град, 
Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Столична библиотека, Институт за изследване на населението и човека, Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес, BIAnet, КНСБ, Синдикат на българските учители, „Сиела Норма“ АД, „Сайбър 360“ ЕООД, 
Издателство „Стилует“, Издателство „Фют“, Фондация „Хестия“, Сдружение „Съучастие“. ЛИЧНОСТИ - проф. д.ик.н. Росица Чобанова, д-р Самуил 
Габриел Бенатов, Даниела Симидчиева, Румяна Натова; студенти от департаменти „Публична администрация“ и „История“ на НБУ, ученици от 
СОУ „Д. Маринов“- гр. Лом, с р-л И. Александрова, учениците от 148.ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ с директор А. Деянова, 50. ОУ „В. Левски“ с 
директро В. Макавеева, 23. СУ „Фр. Жолио-Кюри“ с директор Н. Чанева. МЕДИИ – БТА, БНР, в. „Аз-буки“, в. „Учителско дело“. 
Фондация „ИИИ“ е учредена на 18.08.2010 г. в гр. София и е регистрирана от СГС с Решение № 1/14.09.2010 г. по ф. д. № 542/2010. Вписана е в 
Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност под № 20110112001. Пререгистрирана в Агенция по 
вписванията – 20191030113156. Булстат (ЕИК) 175965090. За контакт:  e-mail: found.iii.teya@gmail.com: GSM: + 359 888 99 09 21, www.iii-bg.org. 

 

 

   

ПОКАНА 
 

Институтът за информални иновации 
с любезното съдействие на 

Регионално управление на образованието София-град 

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ 

Cyber 360 Academy - първата българска академия за киберсигурност 

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ 

Секция „Педагогика и психология“ в Съюза на учените в България 

Съюз на българските журналисти 

Конфедерация на независимите синдикати в България 

Синдикат на българските учители 

Фондация „Хестия“ 

 Сдружение „Съучастие“ 

 Сдружение „Движение Предтечи“  

Сдружение на творците с увреждания в България  

Асоциация на младите учени 

Български студентски съюз 

Медиен партньор – Списание ОСЕМ 

и специалното участие на 

Изследователска група „Homo creabilis“ към ИИИ 

Ви канят на 

Втори иновативен форум  
„ПЕДАГОГИКА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО – НОВИ РЕАЛНОСТИ“ 

 

23.02 2023 г., 12.00 – 14.00 часа, онлайн 
 

Форумът ще заинтригува както специалистите и практикуващите педагози, така и всеки човек, 
който иска да разбере какво всъщност се случва в процеса на живеене и как всеки съзнателно 
или случайно влиза постоянно в ролята на информален педагог за себе си или за някой друг. 
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Програма 
1. Особености на информалното образование като предмет на Педагогиката 

на информалното образование. 
2. Философските основи на Педагогиката на информалното образование. 
3. Информалните педагози като субекти на педагогическото взаимодействие 

в Педагогиката на информалното образование. 
4. Интеграцията в „образователната триада“ на формалното*, 

неформалното** и информалното*** образование – иновативни 
практики. 
 

Участници: без ограничения по специалност, месторабота, научна степен или 
длъжност, включително студенти и докторанти, експерти от страната. При 
желание може да бъде издаден електронен сертификат за участие във форума. 
 

Форма на участие: Презентация по първите три водещи теми от организаторите 
и изказвания на участниците (до 5 минути) по четвъртата тема. 
 

Начин на участие: онлайн с предварителна регистрация до 16.02.2023 г. тук: 
https://forms.gle/DcDNyYdakueAGVmg7. 
Регистрираните участници ще получат линк в платформата Zoom на 20.02.2023 г. 
 

 

Модератор - Изследователска група „Homo creabilis“ към ИИИ с директор Вероника Преждарова. 
 

*  формално образование – „реализира се в официалните институции за образование и обучение и 
крайният му резултат са признатите дипломи и удостоверения за квалификации“ (3.2. от Меморандум за 
непрекъснатото образование. Брюксел, 2000). 
**  неформално обучение е „обучение, което се извършва като организирана дейност извън сисемата на 

предучилищното и училищното образование, но не води до завършване на клас, етап и степен на образование 

и/или до придобиване на професионална квалификация“ (чл. 166 ал. 2 от ЗПУО). 

***  информално учене е „неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на 

компетентности в живота на човека“ (чл. 166 ал. 3 от ЗПУО). 
 

За контакти: 
Фондация „Институт за информални иновации” (ИИИ) 

“Institute of Informal Innovation” Foundation (III) 
e-mail: found.iii.teya@gmail.com; www.iii-bg.org 

GSM: + 359 888 99 09 21 – WhatsApp, Viber 
Председател на Настоятелството – д-р Таня Желязкова-Тея 

 
 

Фондация „Институт за информални иновации” (ИИИ) е юридическо лице с идеална цел за осъществяване на дейност в 
обществена полза. Тя си поставя следните цели: 

1. Повишаване на общия иновационен потенциал на обществото през ХХІ век – „Златният век на ума”. 
2. Усъвършенстване на личността чрез стимулиране на нейната жизненост, развитие на уменията и повишаване на 

компетенциите й за реализация в социалната и професионалната сфери на информалната епоха. 
3. Съкращаване на пътя от креативното (информално) мислене през иновативната идея до практическата реализация на 

иновативни продукти и услуги.  

За постигане на своите цели и задачи ИИИ подпомага и насърчава организирането на научни и практически форуми, 
конференции, семинари, тренинги, творчески сесии, конкурси, празници и други организационни форми за изява на креативното и 
иновативното мислене, новаторската практика и образованието през целия живот. 
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