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VII Национална конференция „От иновативния модел в час 

до иновативното училище в мултикултурна среда” 
 
 

Център "Амалипе" организира  VII Националната конференция „От иновативния модел в 

час до иновативното училище в мултикултурна среда”, която ще се проведе в хотел „Рачев 

Резиденс”, село Арбанаси, общ Велико Търново на 17 и 18 април 2019 година. 

Целите на конференцията включват: 

 Представяне на практически модели за образователна интеграция на 

училищно, общинско и национално ниво; Насърчаване на процесите на 

десегрегация; 

 Подкрепа за иновативните училища, работещи в мултикултурна среда и 

насърчаване на обединените училища да прилагат интеркултурни и други 

иновации, които да доведат до повишаване на качеството в училищата от 

малките населени места. 

 Насърчаване на иновациите в гимназиална степен на средните, 

обединените и професионалните училища, работещи в мултикултурна 

среда; представяне на практически модели за привличане на бизнеса в 

процеса на обучение и реализация 

 Търсене на решения и промени в обучението в гимназиална степен, които 

ще доведат до по-успешна реализация на завършващите ученици на пазара 

на труда 

Конференцията ще бъде открита от г-жа Деница Сачева, зам.-министър на 

образованието и науката. Участие в нея ще вземат представители на образователни 

институции, началници и експерти от РУО, учители и училищни директори, 

представители на организации, работещи в сферата на образованието образователната 

интеграция. 

Всички доклади трябва да бъдат изпратени на електронен носител в срок до 10 

април 2019 г. на имейл konkurs@amalipe.com.  

Моля, вижте изискванията в приложението към това писмо. Представените 

разработки ще бъдат оценени от комисия от университетски преподаватели и 

представители на МОН. Най-добрите предложения ще бъдат допуснати до участие в VII 

Национална научно-практическа конференция „От иновативния модел в час до 

иновативното училище в мултикултурна среда“. Одобрените разработки ще бъдат 

представени от своите автори в рамките на 15 минути. Те ще бъдат отпечатани в сборник 

от конференцията, за което авторите им ще получат 1 кредит. 

Център „Амалипе“ не поема разходи за настаняване и транспорт на участниците. 

Не се изисква и такса участие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД 

17 април 2019 г. 

14.30 – 16.00  Официално откриване на конференцията 

Панелни доклади: политики за образователна интеграция и 

десегрегация; въвеждане на иновативни модели за повишаване на 

качеството на образование в мултикултурна среда 

 

16.00 – 16.30 Кафе пауза 

16.30 – 18.30 От иновативния модел в час до иновативното училище в 

мултикултурна среда“: представяне на доклади от участниците 

 

18 април 2019 г 

 

09.00 – 10.30 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.30 

 

 

12.30 – 13.00 

 

 

Панел 1. Иновативни модели 

в основното училище: 

представяне на добри 

практики 

 

Кафе пауза 

 

Панел 2. Проблеми и 

предимства, които носи 

статутът на обединеното 

училище. Политически 

препоръки 

 

Официално закриване на 

конференцията 

 

Панел 3. Иновативни модели 

в гимназиална степен на 

образование: представяне на 

добри практики 

 

Кафе пауза 

 

Панел 4. Проблеми и 

предизвикателства пред 

училищата с професионални 

паралелки: обединени 

училища, средни училище, 

професионални гимназии. 

Политически препоръки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Изисквания за оформянето на материали за сборник на тема: 

“ От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна 

среда 2018/2019” 

1. Ръкописът не трябва да е предлаган в друга редакция или да е публикуван. 

Редакционният съвет може да извършва съкращения и други несъществени промени в текста. 

2. Обемът на представените за печат доклади не трябва да надхвърля 15 

стандартни страници (30 реда по 60 знака). 

3. Представените за публикация текстове трябва да бъдат във формат Microsoft 

Word, с номерирани страници, шрифт Times New Roman, големина 12 pt, с разстояние между 

редовете 1,5 и подравняване Justified. 

4. В началото на всеки материал се представят до 10 ключови думи на български 

език и английски език с шрифта по т. 3. 

5. Всеки материал трябва да бъде придружен с резюме на български и английски 

език в обем между 150 и 200 думи, с шрифта по т. 3.  

Всички материали се изпращат на имейл konkurs@amalipe.com. Не по-късно от 

10.04.2019г. 

 

 

Кратки правила за библиографско описание 

 

1. Библиографското описание трябва да бъде в бележки под линия на всяка страница 

(footnotes), автоматично въведени, шрифт Times New Roman, големина 10 pt.  

То трябва да включва: име на автора, заглавие (и подзаглавие) на книгата, място на 

издаване, име на издателството, година на издаване, страници. Името на автора, заглавието 

и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се 

отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване –със запетая. 

Пример: Лазаров, К. Административен процес. С.: Сиела, 2013, с. 5. 

Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията за 

сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ В:”. При цитиране на латиница се пише 

“In:”.  

Пример: Стоянов, Л. Логико-философски трактат. – В: Стоянов, Л. Избрани 

съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988, с. 7. 

2. При цитиране на статия от периодично издание, библиографското описание трябва 

да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на статията, година на 

издаването, номера на броя, страници на които е отпечатана статията. 

Пример: Димитрова, Р.  Европейската валута - утвърждаване и наказателноправна 

защита. - Съвременно право, 2009, № 3, 47-59. 

3. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо 

заглавието му се пише „Цит. съч.“ (на лат. “Op. cit.”). 

Пример: Еленков, Ив. Цит. съч., с. 309 
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 4. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст, когато 

от същия автор са цитирани и други текстове се изписват: авторът, част от заглавието, 

многоточие (...) запетайка и номер на страницата. 

 Пример: Василев, Л. Записки по ..., с. 51. 

 5. Данните за нормативните актове и за обнародването на нормативните актове 

в “Държавен вестник” се цитират съгласно посочения тук пример: 

 Примери: чл. 31, ал. 2, б. „а”, т. 3, пр. 1 ЗСВ 

 Закон за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г. 

 6. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се 

пише: “Цит. по:” (на лат. “q.v.” или “qv.”). 

 7. Съкращението, използвано при цитиране на една или няколко поредни 

страници, е “с.” (напр. “с. 99”) или знакът, който се използва при съкращение на страница в 

съответната чуждоезикова литература (напр. “p.” при цитиране на текст от латиница). 

Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди 

цифрите им не се пише “с.“ (напр. „1-99“). 

 

 


