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И зх.№ ../®.....
на д-р Лилия Стоянова Стоянова

Повод за настоящата референция е проведеното двудневно и 
продължаващо дистанционно обучение по „Приложението на новия закон 
за предучилищното и училищно образование" от д-р Лилия Стоянова с 
педагогическите специалисти по покана на ОУ „Отец Паисий" -  гр. Батак. 
Причина д-р Стоянова да бъде поканена като лектор от три образователни 
институции в гр. Батак, са прекрасните впечатления, оставени от 
проведеното обучение през 2014 година за „Изграждане на стратегия на 
образователна институция и стратегическо планиране", от което 
придобихме не само задълбочени знания за изграждане на училищна 
стратегия, но и за планиращата дейност като цяло. Предоставените 
материали от д-р Стоянова, както и сериозните научни разработки по 
проблемите на качеството на образованието, оценяването, 
професионалните компетенции на ръководителя и много други, са 
изключително полезни и всеобхватни.
Впечатлени сме от изключителният професионализъм, сериозната и 
задълбочена научна подготовка на д-р Стоянова не само по същността на 
законодателната реформа, а и умелото представяне на необходимостта от 
въвеждането на реформата в страната ни в контекста на Европейските 
стратегически и национални образователни цели. Широкият обзор на 
проблематиката от д-р Стоянова за новите акценти на влизащия в сила 
закон ни дадоха яснота и ни убедиха, че необходимите промени могат да 
бъдат осъществени само от професионално подготвени за реформата 
педагогически специалисти. Разясненията на д-р Стоянова спомогнаха да се 
преодолее съпротивата срещу редица законодателни текстове, които на 
първо четене изглеждат непостижими и нереалистични за обстановката в 
България. Конкретните примери, с които тя непрекъснато подкрепяше и 
обосноваваше новите акценти в закона, свързани с новите форми на 
обучение, новата образователна структура, и мн. други направиха достьпно 
и разбираемо съдържанието на тази изключително сложна и обемна 
нормативна база.
Смятаме, че д-р Стоянова е необходимият за образованието лектор не само 
в настоящия момент, а и в бъдеще, тъй като знанията и опитът й трябва да 
бъдат не само споделени, но и мултипли " : в сферата
на образованието.
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