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

Български национален комитет
за предучилищно образование –
ОМЕП

ПРОГРАМА
на Национален форум
на тема:

„РАВЕНСТВО ЗА УСТОЙЧИВОСТ
НА ЦЕННОСТИТЕ
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
10 юли 2014 г.
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат
бул. „Цар Освободител“ № 15, София
10.00 – 12.00 ч., Аула
13.00 – 16.00 ч., Зала 1

Научен и организационен комитет:
проф. д-р Елена Русинова – председател
проф. д.п.н. Виолета Борисова
доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

Регистрация (9.00 – 10.00 ч., Аула)
Сутрешен блок (10.00 – 12.00 ч., Аула)
o Откриване на форума
от проф. д-р Елена Русинова,
президент на БНК-ОМЕП
o Приветствия до участниците:
 проф. д.п.н. Албена Чавдарова,
заместник-ректор на СУ “Св. Климент Охридски”;
 проф. д-р Димитър Гюров,
декан на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”.
o Музикален поздрав:
 деца от ЧДГ „Доверие“,
победители в национален конкурс „Нашите корени“;
 детско вокално трио „Българче“,
носители на специална награда
от международен конкурс „Орфеева дарба“.
o Специални гост-лектори на форума:
 Д-р Маги Коонг,
Президент на Световната организация
за предучилищно образование ОМЕП.
Тема: „От неравен към равностоен старт:
повишаване на училищната готовност на всички деца“.
 Д-р Нектариос Стелакис,
Президент на ОМЕП за Европа.
Тема: „Формиране на граждански умения
в предучилищното образование чрез критична грамотност“.
o Приветствия от участниците във форума.

Следобеден блок (13.00 – 16.00 ч., Зала 1)
Водещи: Вержиния Василева и Бойка Калева, ст. експерти, РИО – София.
I. Детството – приоритет в целите на образованието за устойчиво развитие
(13.00 – 13.40 ч.)
 Ася Костова, учител в ОДЗ „Елица“, гр. Сливен.
Тема: “Равенството на правото на образование на всички деца според
българското нормотворчество – от демократична традиция до
съвременното законодателство“.
 доц. д-р Любослава Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНПП.
Тема: „Стандарти за ранно детско развитие и учене за равен старт в
предучилищното образование“.
 проф. д-р Катерина Караджова, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП.
Тема: „Възможности за оптимизиране на интегрираното обучение при
деца от предучилищна възраст“.
 Даринка Костадинова, ст. експерт по предучилищно възпитание, РИО –
Враца.
Тема: „Свободата на учителя за самостоятелни педагогически решения в
подкрепа на детето“.
 Галя Почева, директор на ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Тръстеник.
Тема: „Партньорството с институциите – реалност и необходимост“.
II. Равенството в правата на децата – отговорност на обществото
(13.40 – 14.30 ч.)
 проф. д-р Радослав Пенев, СУ “Св. Климент Охридски”, ФНПП.
Тема: „Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на
родителите“.
 Румяна Цветкова, директор на СДГ „Теменужка“, гр. Плевен.
Тема: „Природата и социализацията на децата в детската градина“.
 Марианка Христова, учител в ЦДГ „Радост“, гр. Севлиево.
Тема: „Възпитаване на култура към Земята: „Планетата Земя, мой роден
дом“.
 Мариела Личкова, директор на ЦДГ „Дружба”, гр. Оряхово.
Тема: „Уроци по родолюбие в детската градина”.
 Петя Соколова, учител в ЦДГ „Незабравка”, гр. Бяла Слатина.
Тема: „Гражданското образование в детската градина”.
 Веселка Петкова, мл. експерт в община „Надежда“, гр. София.
Тема: „Устойчиво развитие на физическата активност в предучилищна
възраст“.

 Снежана Богданова, директор, и Росица Генова, главен учител,
ОДЗ 137 „Калина Малина“, гр. София.
Тема: „Здравословен начин на живот в детската градина“.
III. Детската градина – ценностна система за грижа и
образование на деца и родители
(14.30 – 15.10 ч.)
 Маруся Додова, ст. експерт по предучилищно възпитание, РИО – Плевен.
Тема: „Детската градина – образователен модел за учене през целия
живот“.
 Катя Йорданова и Н. Ганова, учители в ОДЗ 90 „Веса Паспалеева“,
гр. София.
Тема: „Устойчиво развитие в ОДЗ 90 чрез проектна дейност“.
 д-р Антоанина Чернева, гл. учител в ОДЗ 11 „Знаме на мира“, гр. Перник.
Тема: „Играта във века на информационните технологии“.
 Силвия Величкова и Сашка Неделчева, ст. учители в ОДЗ „Трети март“,
гр. Плевен.
Тема: „Вътрешен краткосрочен проект: създаване на емпатия между
децата чрез двигателната активност в подвижните игри“.
 Виолета Дряновска, директор на ОДЗ 10 „Чебурашка“, гр. София.
Тема: „Директорът по пътя на внедряване на иновация: фокус върху
учителската мотивация“.
Заключителни изказвания на официалните гости
(15.10 – 15.30 ч.)

