
                                                                                                 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА (БЪЛГАРИЯ) 

  

Съорганизатори на конгреса 

Учителски факултет, Загребски университет – Загреб (Хърватия) 

Педагогически факултет „Св. Климент Охридски”, 

Университет „Св. Св. Кирил и Методий” – Скопие (Македония) 

Педагогически факултет, Тракийски университет – Одрин (Турция) 

  

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС 

  

на тема: 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТА, 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕТО 

 

28 – 30 септември 2017 г. 

Несебър, България 

 

ПОКАНА 

 

Най-учтиво Ви каним да участвате в ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС. 

Ежегодните балкански педагогически форуми заемат своето достойно място в 

топологията на европейското научно пространство и представляват уникални 

интелектуални площадки, където учените, експертите, педагозите от различни страни 

имат възможност да обсъждат най-значимите теми и въпроси в полето на съвременното 

образование. Организаторите на предстоящия научен форум имат амбицията да го 

подготвят в унисон с утвърдилите се традиции и в съответствие с най-високите 

европейски стандарти, като осигурят оптимални условия за професионално общуване, 



                                                                                                 

 

 

 

обмяна на идеи и опит между представителите на научно-педагогическата общност в 

търсене на ефективни пътища за решаване на актуалните  социално- и културно-

педагогически проблеми. 

Основната интенция е да се представят иновативни образователни технологии, научни 

и практикоориентирани подходи за запазване и усъвършенстване на „човешки капитал“ 

чрез формирането на ключовите умения и компетенции у децата и учениците, развитието 

на техните способности и таланти, хуманистичния им потенциал и съзидателен начин на 

живот. Организаторите се надяват, че Балканският конгрес ще способства за 

задълбочаване на рефлексията и активизиране на дебата върху най-новите тенденции и 

перспективи в полето на образованието и ще допринесе за обогатяване на културното и 

професионалното сътрудничество на всички участници. 

Секции: 

➢ Философия, социология и психология на образованието 

➢ Информационни и комуникационни технологии в образованието 

➢ Приобщаващо образование и активно социално включване 

➢ Европейски езици и междукултурно взаимодействие 

➢ Иновации в образованието за интелигентен растеж 

➢ Изкуство, музика, спорт и образование 

Официалните езици на конференцията са български и английски. 

 

Заявки за участие: от 15 април до 15 май 2017 г. 

 

Участниците могат да подадат заявки за най-много два доклада, в единия случай като автори, 

а в другия – като съавтори. 

Материалите трябва да се подадат през on-line системата. 

Участниците могат да се регистрират и да получат достъп до системата на сайта на конгреса: 

http://pf-conference.info 

http://pf-conference.info/


                                                                                                 

 

 

 

Резюме 

Резюметата трябва да съдържат не повече от 300 думи и да включват оригинални приноси, 

ясно формулиран изследователски проблем, цели, методи, резултати, изводи и ключови думи. 

 

Уведомяване на авторите в случай на отказ: до 25 май 2017 г. 

Подаване на пълните текстове на докладите: до 10 август 2017 г. 

Материалите от конгреса ще се публикуват в сборник с ISBN на сайта на конгреса. 

Втора публикация за селектирани/реферирани статии - в Годишника на Педагогически фа-

култет, Тракийски университет – Стара Загора. 

Най-добрите материали от конгреса ще се рецензират и публикуват в специалния брой на 

списание „Педагогика“. 

 

Регистрационна такса за авторите – 200 лв., за студенти и докторанти – 160 лв. 

Таксата включва материалите от конгреса, участие в кафе паузите и официалния коктейл. 

Срок за внасяне: до 10 август 2017 г. 

 

Банкова сметка BGN 

IBAN: BG60 UNCR 7630 3100 1176 08 

BIC: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк – Стара Загора 

Място на провеждане 

Конгресът ще се проведе в хотелски комплекс „Сол Несебър Ризорт“, Несебър (България). 

Цена за настаняване на участниците в конгреса: 

Двойна стая – 65 лв. на човек, All Inclusive 

Единична стая – 85 лв. на човек, All Inclusive 

 

За резервации: 

Светлана Колева – мл. експерт НД, ПФ на ТрУ  

koleva_nauka.pf@abv.bg 

 

Информация за хотела: 

Ваня Дерлийска-Недкова 

tel: +359 554 21363, mob: +359 888 484 013 

e-mail: vania.nedkova@nessebar.solmelia-bg.com 

Повече информация за конгреса е достъпна на сайта: http://pf-conference.info  
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