ПОКАНА
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:

„НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ви ВЕК“
4 – 6 ноември 2018 г., София
Конференцията се посвещава на 130-та годишнина на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и 10-та годишнина на специалност Неформално образование

Гост-лектори:
проф. Алън Роджърс (Великобритания)
проф. Майкъл Осбърн (Великобритания)
проф. Рене Кларихс (Холандия)
проф. Силвия Николаева (България)

Предварителна работна програма
4/11/2018 5/11/2018 6/11/2018 -

Предварителна програма
(Музей „Земята и хората“)
Откриване / тематични семинари /участие в Изложение „Неформално
образование“
Пленарни сесии
(Аула, Ректорат на СУ)
Пленарни доклади / промоция на „Антология Неформално
образование“ / официална вечеря
Мобилни визити
(София-град)
Учебни визити за запознаване с добри практики
Тематични кръгли маси
( Музей „Земята и хората“)
Закриване

Конференцията се провежда с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни
изследвания“ на Софийския университет.
Онлайн регистрация на ел. страница: https://ciinobg.wixsite.com/nfeconference

Примерни тематични области:
Същност на неформалното учене и образование
История на неформалното учене и образование
Андрагогия
Социална педагогика
Музейна педагогика
Алтернативна педагогика
Модели и методи за неформално учене и образование
Практически полета на неформално учене и образование
Приобщаващо образование
Образование на възрастни
Образование за устойчиво развитие
Интердисциплинарно изследване и иновации в неформалното образование
Параформално образование
Образование в общността
Извънкласни и извънучилищни дейности
Онлайн учене и сигурност
Корпоративна социална отговорност и развитие на персонала
Европейски политики и програми за неформално образование

Съпътстващи събития
Конференцията е част от поредица събития, посветени на неформалното образование.
Основното сред тях е инициативата „Дни на неформалното образование“. По-долу е
показано как двата форума са интегрирани помежду си във времето и пространството.
Дати

Конференция

Дни на неформалното образование
Откриване

4.11.2018
(неделя)

Тематични групи, постерни
презентации
Щандове, пърформанси,
ателиета, демонстрации

Музей „Земята и хората“

Пленарни сесии
5.11.2018
(понеделник)

6.11.2018
(вторник)

Аула, СУ

Музей „Земята и хората“

Представяне на Антологията
Аула, СУ

Мобилни визити
(София-град)
Тематични кръгли маси
Музей „Земята и хората“

Закриване

Ментори на тематичните семинари (4/11/2018):
Теодосий Теодосиев, основател и учител в Националната школа по физика

Весела Банова, основател и лидер на Сдружение „Дете и пространство“, специалист по
приложна психоанализа.
Ива Бонева, основател и лидер на Център за приобщаващо образование
Ирина Владикова, председател на Асоциация на българските училища зад граница,
директор на българското училище във Виена, Австрия
Работни езици – български и английски.

Форми на участие:
Всеки участник може да избира между 5 форми на участие:
 Стандартна – включва участие в цялата програма на конференцията вкл. и с
авторска постерна презентация или научно съобщение;

 Докторанти и младежи – аналогична на „стандартната“, за докторанти и
младежи до 30 г.;
 Редуцирана – включва участие в два от дните на форума;
 Слушател – включва участие в един от дните на форума.
Типове участници и такси (за български граждани, в лева):
Видове такси
правоучастие

Стандартен
(3 дни)

Редуциран
(2 дни)

Слушател
(1 ден)

Докторанти и
младежи
(3 дни)

G

D

DEADLINES

Код на
участника

S

R

Ранна
регистрация

150

100

50

80

31 август 2018

Късна
регистрация

220

150

80

120

5 октомври 2018

* За групови заявки ( над 15 д.) е възможно договаряне на екипна цена на имейл:
ciinobg@gmail.com

Код на участника:

Таксата покрива:
3-дневна програма
2-дневна програма

1-дневна програма

S



D

R

G







Копие на програмата



Конферентни материали



.pdf копие на конферентно издание



Свободен достъп до изложението
.pdf копие на „Антология Неформално образование“
Слушалки за симултантен превод (срещу лична карта)
Сертификат за участие (съобразно кода на участника)
Постерна презентация / Научно съобщение




































ВАЖНИ ДАТИ
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ РАННО ПЛАЩАНЕ
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДИТЕ
ПОСТЕРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

31 август 2018 г.
31 август 2018 г.
05 септ. 2018 г.
05 окт. 2018 г.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ –
КЪСНО ПЛАЩАНЕ

1 октомври 2018 г.
1 октомври 2018 г.

Таксите се заплащат по банков път на:
Sofia University bank account
BNB - Central office
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 174301
BIC: BN BG BG SD

Основание за плащането:
”име, конференция НФО/код на участника”
(напр.: М. Иванова/конференция НФО / S)



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Регистрацията за конференцията се потвърждава след получаване на известие за платена
такса.




В случай на отказ от участие платени такси не се връщат.
Регистрираните участници ще получат списък с хотели в близост до конферентните сгради .
За ориентир ползвайте адресите на Ректората на Софийски университет и на музея
„Земята и хората“.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ












Музей „Земята и хората“
Сдружение „Общност за демократично образование“
Професионален форум за образование
Център за приобщаващо образование
Дружество „Знание“
„Алма Матер ТВ“
Национална гимназия по приложни изкуства „Св. Лука“, София
Национален дворец на децата
Асоциация „Родители“
Национален център за безопасен интернет
Сдружение „Дете и пространство“

















Национална мрежа за децата
Национален исторически музей
Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието - Интераула
Институт за социални услуги в общността
Фондация „Партньори България“
Фондация „Екоцентрик“
Сдружение „Платформа АГОРА“
„Зеленият двор“
Национален политехнически музей
Асоциация на българските училища в чужбина
Фондация „ТЕО“
Национален младежки форум
Център за подкрепа на личностното развитие – София
„Музейко“
Образователен театър

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ И ПОСТЕРИТЕ
Технически изисквания към докладите:
Обем: от 7 до 10 страници, включително анотация.

Технически параметри на страницата: Материалите се набират в редактор MS
Word 2003/2007, Формат А4, Portrait; Полета: вляво – 2.5 cm, горе, долу и вдясно – 2.0
cm; подравняване: Alignment Justified; без сричкопренасяне; Отстъп (нов ред на абзац):
First Line Indent – 1,0; Междуредово разстояние: Single; Шрифт: Times New Roman; 12
р.
Подреждане на материала:
Заглавие на български език: Bold, с големи букви, центрирано; Автор/и: на
следващия ред – собствено и фамилно име на авторите, Bold, с големи букви, също
центрирани; Месторабота – на следващия ред с Italic; Заглавие и анотация на английски
език през 1 празен ред, в обем до 10 реда; Ключовите думи (Key words) се разполагат на
следващия ред с Italic.
Основен текст:
Структура на доклада: увод, основна част, заключителна част (напр. изводи и
препоръки); библиография (използвана и цитирана в текста – посочва се съгласно БДС,
като в текста цитирането се указва с квадратни скоби, а в края ползваните източници се
подреждат по азбучен ред по фамилията на първия автор и съответния номер; източниците
от интернет са в общата номерация, също азбучно подредени и с посочена дата на последно
ползване).
Таблици, фигури, диаграми, снимки и схеми: да бъдат интегрирани в текста и да имат
номерация и наименование. Прилагат се и в отделни файлове. Снимките е необходимо да са
във формат JPEG.
Данни за автора/ите: В края на материала се изписват трите имена на автора
(авторите), длъжност (в т.ч. академична, с научното звание и степен), месторабота; телефон
и адрес на електронната поща (е-mail).
Изисквания към постерните презентации:
Постерно представяне се използва от авторите на доклади, които не могат да вземат
лично участие, за да представят доклада си на секционното заседание, или преценят, че
разглежданите въпроси могат да се представят чрез постерна визуализация.
Всеки автор на постерна презентация го изпраща предварително, за да бъде включен
в специалното издание за форума.
За да се постигне по-голяма прегледност, e необходимо постерът да съдържа три
раздела, оформени в следната последователност:
1. ИЗСЛЕДВАН ПРОБЛЕМ
2. ИЛЮСТРОВАН МАТЕРИАЛ
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В “ИЗСЛЕДВАН ПРОБЛЕМ” е необходимо да се дадат основните задачи, които се

решават в разработката.
В “ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ” се включват диаграми, таблици, снимки и др.,

които трябва да бъдат добре четими, ясни и разбираеми. Ляво/горе се поставя емблемата и
името на конференцията, заглавието на доклада и имената на авторите и началото на раздел
“ИЗСЛЕДВАН ПРОБЛЕМ”
Разделът “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” се представя в дясно/долу.
“ТЕКСТОВАТА ЧАСТ” на постера се написва на един от официалните езици на
конференцията.
Постерният доклад трябва да се изготви на MS Power point 97 или по-нова версия,
формат А1. Размерите на буквите са посочени по-долу. Постерът трябва да бъде
конвертиран и получен в Организационния комитет и в .PDF формат.
Размери на буквите:







Наименование на конференцията
36 pt /bold/
Заглавие на доклада на език на който е написан постера 30 pt /bold/
Заглавие на доклада на останалите два езика
24 pt
Имената на авторите, организация и страна
16 pt
Заглавие на трите раздела
26 pt /bold/
Текст в постера
22 pt



Данни за контакти с авторите

16 pt

