Български национален комитет
за предучилищно образование –
ОМЕП

СУ “Св. Климент Охридски”
Факултет по начална и
предучилищна педагогика

ПРОГРАМА
НА
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА –
ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО“

10 юни 2016г.
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат - Зала 1
бул. „Цар Освободител“ № 15, София

Регистрация (9.30 – 10.00 ч.)
Пленарна сесия (10.00ч. – 11.00 ч.)
Водещ: доц. д-р Данка Щерева

o Музикален поздрав от деца от ЦДГ № 99 „Брезичка“, гр. София
o Откриване на форума
от проф. д-р Елена Русинова,
президент на БНК-ОМЕП
o Приветствия до участниците във форума
от представители на ръководството на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по
начална и предучилищна педагогика, Синдиката на българските учители, МОН,
Регионален инспекторат по образование – София, неправителствени организации
и др.

Сутрешен блок (11.00ч. – 13.00 ч.)
Водещ: г-жа Иванка Харбалиева – БНК-ОМЕП

11.00-11.10ч.: „Качественият детски учител – инвестиция в образованието на
децата“, доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, СУ „Св. Климент Охридски“,
ФНПП.
11.10-11.20ч.: „Хоризонт за кариерно развитие в съвременната детска градина“ Диана Русимова – директор, Йорданка Игнатова – старши учител, ОДЗ№ 17
„Свобода“, гр. София.
11.20-11.30ч.: „Ключ към успешно партньорство „Дете-Учител-Родител“ Севдие Алиева, ЦДГ „Слънце“, гр. Левски.
11.30-11.40ч.: „Ние заедно“ - Теодора Тодорова-Вълковска, ЦДГ „Слънце“, гр.
Плевен.
11.40-11.50ч.: „От малкото зрънце до топлия хляб“ - Кети Кирилова Райкова,
старши учитeл в ОДЗ „Елица“, гр. Сливен.
11.50-12.00ч.: „Съгласуваното образование на децата - основна грижа на
родители и учители“, д-р Антоанина Чернева, главен учител в ОДЗ № 11 „Знаме
на мира“, гр. Перник.
12.00-12.10ч.: „Формиране на социални умения у петгодишните деца за
ефективно сътрудничество с родителите“, Пенка Андреева Илиева – Оприкова,
ОДЗ № 1 „Миньорче“, гр. Перник.

12.10-12.20ч.: „Еднопосочна ли е връзката детска градина – училище“ - Светлана
Любенова, ОДЗ „Зора“, гр. Червен бряг.
12.20-12.30ч.: „Спортът в детската градина – начин на живот“, Димитър
Димитров, учител в ЧДГ „Доверие“, гр. София.
12.30-12.45ч.: Изказвания на участници в сутрешния блок.

Следобеден блок (13.30 – 16.00 ч.)
Водещ: проф. дпн Виолета Борисова – БНК-ОМЕП

13.30-13.40ч.: „Развитие на социални умения при деца от предучилищна възраст
с интелектуална недостатъчност - предпоставка за включващо образование“ – гл.
ас. д-р Пенка Шапкова-Танева, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП.
13.40-13.50ч.: „Ранна превенция на риска от обучителни трудности в детската
градина, или проект „Включващо обучение“, Радостина Спасова, старши учител в
ОДЗ №11 „Знаме на мира“, гр. Перник.
13.50-14.00ч.: „Възпитаването в ценности – днешното утре на децата“ – Димка
Зиновиева, учител в ОДЗ № 90, гр. София.
14.00-14.10ч.: „Иновациите за устойчивост на ценностите – фактор за
перспективно развитие на децата“, Светла Пангарова, Вилма Антонова и София
Янкулова, ОДЗ № 66, гр. София.
14.10-14.20ч.: „Играта за устойчиво развитие на децата в предучилищна възраст“
- Снежана Богданова, директор и Росица Генова, главен учител в ОДЗ № 137
„Калина Малина“, гр. София.
14.20-14.30ч.: „Подвижните игри – средство за повишаване качеството на
образователно-възпитателната работа в детската градина“, Иванка Харбалиева,
директор на ЦДГ № 99 „Брезичка“, гр. София.
14.30-14.40ч.: „Педагогически модел за стимулиране на двигателната активност
върху примера на туристическото ориентиране при 6-7 годишните деца“ - Нина
Иванова Крумова, директор на ЦДГ № 5 „Вела Пеева“ - кв. Тева, гр. Перник.
14.40-14.50ч.: „Инвестицията в спорта - инвестиция в здравето“, Евгения
Иванова, помощник – директор, Паулина Велянова - главен учител, ОДЗ № 68,
гр. София.
14.50-15.00ч.: „Използвай даровете на природата, създай красота“ - Райна
Михайлова Иванова, старши учител ОДЗ № 115 „Осми март“, гр. София.
15.00-15.10ч.: „Възпитание в учтивост“, Сталиана Бакърова, старши учител в
ОДЗ № 11 „Знаме на мира“, гр. Перник.

15.10-15.20ч.: „Играта - състояние и проблеми“ - проф. д-р Елена Георгиева,
гр. Бургас
15.20-15.30ч.: „Преподаване на английски език на дигиталните деца“ - Десислава
Петкова, учител по английски език на деца от предучилищна възраст, Учебен
център „Ай енд Ай“, гр. София.
15.30-15.40ч.: „Иновации за съвместна дейност на студентите–бъдещи педагози с
децата за развитие на артистичността и словесно-творческата им изява“, доц. д-р
Данка Щерева, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП.
15.40-16.00ч.: Изказвания на участници в следобедния блок.

Закриване на форума (16.00ч.)

