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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ – О М Е П

9,00 – 10,00ч. Регистриране на участниците
10,00 – 12,30ч. Пленарна сесия на Националния форум в
Аулата (първо заседание)
12,30 – 13,00 ч. Обедна почивка
13,00 – 16,30 ч. Второ заседание в Зала 2, Ректорат, СУ „Св.
Климент Охридски“
16.30ч. Закриване на Националния форум.

УЧАСТНИЦИ







Представители на държавни и общински институции;
Представители на неправителствени организации;
Членове на БНК – ОМЕП;
Преподаватели от ВУЗ;
Директори и учители от детски градини;
Студенти.

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

Национален форум
30 ГОДИНИ ОМЕП В БЪЛГАРИЯ
„ Иновации

за ефективно
сътрудничество в предучилищното
образованиe”
София, 28 май 2015,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ (13 – 16,30 часа, Зала 2, Ректорат)
Димитринка Мартинова Златева - старши учител в ОДЗ
„Елица“, Сливен - тема: Проект „Вода и екокултура“ учене през преживяване
Любка Димитрова Желева - старши учител в ЦДГ „Зорница“, гр.
Сливен - тема: „Роден дом“.
Бистра Йоновска, директор на ОДЗ „Еделвайс“ гр. Плевен – тема:
„Отчитане на резултатите от работата по еко-проект на ОМЕП“.
Наталия Христанова - директор и Атанаска Николаева - учител
в ЦДГ "Слънце" гр. Левски с доклад и презентация - тема:
„Интегриране на проектни дейности“.
Диана Русимова - директор, Соня Алексиева - главен учител,
OДЗ 171 „Свобода“, София - тема: „Работа по европейски програми
в детската градина и предизвикателствата на модерна Европа“.
Даринка Нешкова и Емилия Гоцова, ОДЗ 171 „Свобода“, София тема: „Портфолиото на детето от подготвителна група – ефективна
форма за взаимодействие между учители и родители“.
Иванка Харбалиева, директор на ОДЗ 99 „Брезичка“, София –
тема: „Пресъздаване на творчество в играта драматизация – модели
и интерпретации“.
София Янкулова, учител в OДЗ 66 „Елица“, Панчарево - тема:
,,Мястото на ИКТ и интерактивните методи в педагогическата
дейност на учителите“.
Николина Ганова, старши учител в ОДЗ 90 – тема: „Ленд арт в
детската градина“.
Христина Димитрова, главен учител и Димка Зиновиева, старши
учител, ОДЗ 90 – тема: ,,Малките туристи-билкосъбирачи“.
Снежана Богданова, директор на ОДЗ 137,,Калина
Малина“, София - тема: „Влиянието на храмове, музеи, театри,
опера и други институции за устойчиво развитие на децата“.

Христина Огнянчова Сълин, ОДЗ 24 – тема:
„Моделиращата функция на образователния театър за
формиране на речеви компетентности“.
Илонка Горанова, директор на ЦДГ“Доверие“, София –
тема: „ Форми за взаимодействие между детската градина и
семейството“.
Цонка Апостолова, старши учител в ОДЗ 6 - тема: „Работа
с родителите за природосъобразен и здравословен начин на
живот на децата“.
Лиляна Христова, младши учител - ОДЗ 6 на тема:
„Работа по Европейски образователни проекти“.
Доц. д-р Данка Щерева и ст. ас. Милена Сотирова,
ФНПП – тема: „Възпитателни хоризонти на музикалносценичните произведения за деца“.
Доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис, ФНПП - тема:
„Индивидуализация и диференциация в педагогическите
ситуации“.
Ас. Галина Георгиева, ФНПП – тема: „Ролята на
конструктивните дейности върху развитието на числовите
представи при децата от предучилищна възраст“.
Ас. Гергана Михайлова, ФНПП – тема: „Развитие на
художествената изразителност и грамотност чрез
илюстрацията и рисунките на децата от предучилищна
възраст“.
Доц. д-р Ванева, Виолета и ас. Галина Георгиева – РУ
„Ангел Кънчев“ – тема: „Възможности на международните
проекти в детската градина“.

