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Фондация „Елена Благородна – човечността е 
непреходна“ стартира инициативата teamTeachers, като част и от 
проекта Elena Noble schooling www.elenanobleschooling.org. 
Обръщайки внимание на образованието като основна ценност, с 
уважение най-високо се оценява приносът на УЧИТЕЛИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МЕНТОРИ в този процес.  

Инициативата teamTeachers се осъществява чрез еднакви рамкови 
въпроси към специалистите, чрез които да се разкрият различни 
гледни точки към образователния и житейски подход, а 
отличителността да се счита за вдъхновяващ пример.  

Целта остава непроменена – повишаване външната мотивация на 
младите и импулс за любознание и познание. Инициативата team-
Teachers дава възможност за разширяване на образователната 
общност, подкрепяйки младите хора в хода на успешното им 
развитие.  

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва 
своите БЛАГОДАРНОСТИ към всички, приели да участват в 
инициативата teamTeachers. 
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Elena Noble schooling e безплатна образователна платформа, създадена като 
проектна идея към Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, с 
основна цел към подпомагането и изграждането на младежи с функционални 
компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, 
приложими във всяка сфера на таланта. Платформата оказва подкрепа към 
мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки 
образованието като основна ценност. 

Личностно развитие, Езици, България, Избрано
#teamschooling 

 

“Етика при всяка стъпка.” 

Фондация „Елена Благородна – човечността е 
непреходна“ се базира на наложените си етични 
ценности, които спомагат и стимулират 

благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, 
образовани млади хора и културно иновативно израстване.  

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ носи името на 
всеотдайната Елена Благородна, прабаба на председателя на Фондацията инж. 
Станислава Станкова и баба на заместник-председателя на Фондацията инж. 
Елена Станкова, която ни завеща достойни житейски каузи. Посланието 
„човечността е непреходна“ търси отличие на добротата, издържано във времето. 
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Рамкови въпроси с уважение към дейността на всички УЧИТЕЛИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ и МЕНТОРИ! 

Подхождайки с УВАЖЕНИЕ към образователния Ви принос, моля да 
представите себе си пред аудиторията! 

Как бихте формулирали “Що е то ОБРАЗОВАНИЕ?”? 

Какви качества трябва да притежават хората, които образоват (учители, 
преподаватели, ментори)? 

По какъв начин трябва да се реализира образованието? 

Какви предимства получават образованите хора? Считате ли, че са по-
свободни и креативни? По-критични ли са към действителността? 

Вие как подкрепяте и помагате на образованите млади хора да приложат 
натрупаните знания в съвременния сложен ритъм на живот, като говорим за 
функционална грамотност? 

Колко важно е образованието за националното самосъзнание? 

Можем ли да говорим за ЕКОЛОГИЯ, една важна тема за опазване на 
планетата ни, ако не сме достатъчно образовани? 

Какви са привилегиите за личностното развитие на децата и младежите, 
ходейки на училище, посещавайки университет?   

Учебните планове отчитаме с основна важност, но колко са значими 
житейските уроци, които давате на Вашите ученици и студенти? Как приемат 
тази част от образователния процес? 

Как се изграждат образовани хора със самочувствие?  
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