
 
 

 
 
 

05 октомври 2016 г. 

 

ДО:  НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
ОТНОСНО:  Покана към директори, учители и експерти от РУО за участие в 

Петата национална образователна  конференция „DigitalKidZ“, 
организирана от Фондация „Дигиталните деца“ с подкрепата на 
Фондация „Америка за България“, Първа инвестиционна банка и 
Министерство на образованието.  

 
 

Уважаеми дами и господа,  
 

Бихме искали да поканим училищните директори, учителите от Вашата област, 
както и експертите от Вашето Регионално управление по образованието за участие в 
Петата национална образователна конференция „DigitalKidZ“, организирана от 
Фондация „Дигиталните деца“, която ще се проведе на 15 октомври 2016 г. в София, 
Национален дворец на културата – НДК. 
 

Иновативните образователни методологии, ранно финансово образование и 
киберсигурност са основна тема на конферентната програма, която тази година ще бъде 
допълнена от Кръгла маса, посветена на образованието и най-добрите практики за 
въвеждане на технологиите в час. В рамките на събитието, родители и учители ще научат 
повече за най-добрите световни практики и предстоящите промени в българското 
образование от дипломатическите представители на САЩ, Франция и Великобритания 
и българското Министерство на образованието в лицето на заместник-министър Диян 
Стаматов. 

Паралелно с конферентната програма е предвидена и целодневна програма за 
деца, в рамките на която ще бъде демонстрирана иновативната образователна програма, 
разработена от екипа на DigitalKidZ - „Приключенията на Зед“ – част от проекта “Твоят 
час”, с помощта на която децата развиват своята множествена и емоционална 
интелигентност, умения за работа в екип, креативност и творчество, редом с дигиталните 
си компетенции и грамотност.  

Пълната програма на конференцията е достъпна на уеб сайта на фондацията 
http://digitalkidz.eu/events/digitalkidz-5 
 



 
 

 
 
 

Смятаме, че конференцията е изключителна възможност за запознаване със 
световните тенденции и иновативните образователни практики, особено в светлината на 
новия Закон за предучилищното и училищно образование.  
  

Ще бъдем благодарни за Вашето съдействие за издаване на командировъчни 
заповеди съответно на училищните директори и учителите от Вашия регион на работа, 
които имат желание да участват в конференцията.  

Разходите са за сметка на участниците.  
Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с мен на 

имейл info@digitalkidz.eu, тел. (02) 405 9139.  
 
С уважение, 
 

 
Румяна Витньова 
Ръководител „Образователни програми и проекти“ 
Фондация „Дигиталните деца“ 
 


