СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА
Международна конференция 6-7 Юни 2014
София, България

06.06.2014

Пленарно заседание
Зала: Аула на СУ
9:00 – 10.00

Регистрация, фоайе пред Аулата

10:00-10:20

Откриване
Проф. дпн Албена Чавдарова, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Бончо Господинов, Декан на Факултета по педагогика

10:20 – 10:50

Приветствия
Президентство на Република България
Министерство на образованието и науката
Столична община

10:50 – 11:00

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
Ръководител на проект BG051PO001-3.3.06/0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска
Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”
„Подготовка на млади изследователи в областта на педагогическите изследвания“

11:00-12:00

Пленарен доклад, проф. Елизабет Фюрх, Австрия
„Нуждата от индивидуализация в класните стаи – резултати от изследването „Миграцията и
училищната реалност в Австрия“

12:00-13:00

Обедна почивка

13:00-18:00

Начало на пленарни заседания по секции

19:30 - 21:00

Коктейл – клуб-ресторант „Яйцето“ – Ректорат (срещу покана)

Петък 06 Юни 2014
13:00 – 15:30
Първа следобедна сесия

Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и
образователно-управленски рефлексии, висше образование

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики

Председател: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

Председател: проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

Секретар: доц. д-р Владислав Господинов

Секретар: доц. д-р Илияна Петкова

Зала: 1, Ректорат

Зала: 2, Ректорат

час

име

доклад

час

име

доклад

13:00 – 13:30

Сийка Чавдарова –
Костова

Отраженията
на
педагогическата
практика в понятийния апарат на
теорията
на
възпитанието
–
предизвикателство на съвремието

13:00 – 13:30

Яна РашеваМерджанова

Трансформация на класно-урочната система
за организация на обучението и изграждане
на
„интегрирани
професионалнообразователни модели“

13:30– 13:45

Любен Димитров

За по-хуманистична традиционноиновационна
образователновъзпитателна стратегия у нас

13:30 – 13:45

Вася
Делибалтова

Отношението
училище” решения

13:45 – 14:00

Емилия Рангелова

Възпитание и андрагогия

13:45 – 14:00

Розалина
ЕнгелсКритидис

Образователна програма за подготвителна
група на българските училища в чужбина

14:00 – 14:15

Гинка Димитрова

Съвременни метапринципи и подходи
при
образователно-възпитателния
процес

14:00 – 14:15

Даниела
ГирджеваВалачева

Подвижни
игри
като
метод
при
осъществяване
на
мултипликативна
класификация от деца в предучилищна
възраст

14:15 – 14:30

Тони Манасиева

Нравствената възпитаност като основа
на нормативното поведение

14:15 – 14:30

Галина
Георгиева

Развиване на математическите способности
на децата от предучилищна възраст

Морално-ценностни
дилеми
българското образование

14:30 - 14:45

Светла Петкова

Диагностика на игровите компетенции на 5-6
годишни деца след въвеждане на графични
средства в конструктивно-техническата им
дейност

14:30- 14:45
14:45 – 15:00

Румяна Неминска
Пламен Радев

“музеи на изкуството
дидактически подходи

–
и

в

Предизвикателства, но само за една
педагогическа наука

15:00 – 15:15

Лидия Кондрашова

Гармонизация интеллектуального и
эмоционального аспектов обучения в
системе университетского образование

14:45 – 15:00
15:00 - 15:15

15:15 – 15:30

Надежда Витанова

Възможности за формиране у студентите в
процеса на обучение на отношение към
професионално развитие на Аз-а.

15:15 – 15:30

Зорница
Лъчезарова

Мотивацията в обучението –
предизвикателства и решения

Силвия
Цветанска
Моника
Богданова,
Кръстина
Тодорова

Кариерно развитие за ученици в
съвременната социална реалност
Психоаналитичният подход в процеса на
професионално ориентиране и консултиране
в училище

Секция 3: Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики
Председател: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
Секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова
Нова конферентна зала, Ректорат
13:00 – 13:30

Румяна Пейчева-Форсайт

Преосмисляне на теорията на обучение във века на дигиталните технологии

13:30 – 13:45

Божидар Ангелов

Играта като медийна и дигитална компетентност

13:45 – 14:00

Лучия Ангелова
Гергана Михайлова-Недкова

Електронните уроци по изобразително изкуство – диагностика, възпитание, обучение

14:00 – 14:15

Александр Кучай

Роль мультимедийных технологий в развитии информационного общества

14:15 – 14:30

Теменужка Зафирова-Малчева

Електронно дистанционно обучение –от научните изследвания към практиката

14:30 – 14:45

Христина Петрова

Дистанционното обучение в средното училище–предизвикателство към българската образователна система

14:45 – 15:00

Стоян Съев

Приложение на технологията Flickr в обучението на бъдещи социални работници

15:00 – 15:15

Наталия Христова-Пеева

За една негативна фармакология на новите медии в съвременното образование

15:15 – 15:30

Виктория Нечева

Използване на електронната платформа Мoodle за формиране на специфични предметно-практически умения в
курса по хистология (ОКС „Бакалавър”) в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“

---------------------------------------------- 15:30 – 16:00 КАФЕ ПАУЗА И ПОСТЕРНА СЕСИЯ ---------------------------------------------------

Петък 06 Юни 2014
16:00 – 18:00
Втора следобедна сесия

Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и
образователно-управленски рефлексии, висше образование

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики

Председател: доц. д-р Тони Манасиева

Председател: проф. дпн Яна Рашева - Мерджанова

Секретар:

доц. д-р Владислав Господинов

Секретар: доц. д-р Илиана Петкова

Зала: 1, Ректорат
Час

Зала: 2, Ректорат
име

доклад

16:00 - 16:15

Арзигуль
Шужебаева

Формы и методы работы с застенивыми
детьми

16:15 - 16:30

Румяна Нешкова

Емоционалната компетентност на
учениците в мултикултурна среда

16:30 - 16:45

Пламен Денев

16:45 - 17:00

Любен Витанов

17:00 – 17:15

час

Екипната работа и проектният метод – крачка
към бъдещо професионално развитие на
учениците

Борислав
Лазаров

Transfer of Math KSA in Project-oriented
Education

Нели
Димитрова,
Даниела
Димова
Zhaneta
Zdravkovska

Ученическото портфолио като съвременна
образователна технология през погледа на
учителите. Резултати от едно изследване

Янна Рускова

Основни функции на музикалнопедагогическата дейност на учителя по музика

17:15 - 17:30

Десислава
Морозова

17:30 - 17:45

Анна
Евстатиева

Архитектурно построяване и обитаване на
социалния атом и на художествената
измислица като начини за работав ПЕпространствата, съпътстващи и изграждащи
процеса на обучение
Сугестологични и десугестологични аспекти в
съвременното чуждоезиково обучение

16:15 - 16:30
16:30 - 16:45

Методи и техники за позитивно
възпитание и активно учене в часа на
класа

16:45 - 17:00

Владислав
Господинов

Предизвикателства пред съвременното
възпитание според студенти педагози

17:00 – 17:15

17:15 - 17:30

Весела Димова

Самовъзпитанието – главно
предизвикателство пред изследователите
и преподавателите в областта на
природните дисциплини

17:30 - 17:45

Тагьна Довга

Личностно-профессиональный имидж
учителя как средство
здоровьесбиригающею педагогической
деятельности

Евдокия Гергова

Отношение към патриотизма и дебатът
относно премахване изучаването на
българска история

доклад

Мария
ИвановаТодорова

16:00 - 16:15

Съвременни предизвикателства пред
педагогическото взаимодействие
«училище-семейство»

17:45 – 18:00

Име

17:45 – 18:00

Татьяна Кучай

Encouraging and developing creativity in primary
schools

Высокая интенсивность учебного процесса особенность японской системы школьного
образования

Секция 3: Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики
Председател: проф. д-р Ренета Божанкова
Секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова
Нова конферентна зала, Ректорат
16:00 – 16:15

Ренета Божанкова

16:15 – 16:30

Сунай Алиев

Дигиталната хуманитаристика и университетското литературно образование (подходи, инструменти, ресурси)

Дениз Еминов

Първи стъпки в електронното обучение

Наталия Павлова
16:30 – 16:45

Божена Такворян-Солакян

Иновационни образователни технологии в дистанционното обучение

16:45 – 17:00

Ж.Ш. Бактыбаев

История развития технологий дистанционного обучения

17:00 – 17:15

Нели Георгиева

Електронното обучение в НПМГ – традиция и опит

17:15 - 17:30

Елена Торина

К вопросу о подготовке будущих учителей к деятельности в инклюзивной образовательной среде

17:30- - 17:45

Мима Трифонова

Електронни форми на дистанционно обучение по учебната дисциплина „Информационни технологии“ за студенти
от педагогически специалности

17:45 – 18:00

Виолета Кюркчийска
Владимир Лечев

Ефективна среда на обучение в начална училищна възраст

18:00 – 18:15

Красимир Харизанов

Електронното обучение в педагогическите практики

18:15 – 18:30

Силвия Върбанова

Електронно-базирана документация, оценяване и осигуряване на качество в работата в институциите за деца и
младежи

18:30 – 18:45

Галина Георгиева

Адаптиране на смесено обучение към индивидуалните различия на обучаваните

18:15 – 19:15 Презентации на образователни софтуерни системи
18:15 – 18:45 - „Възможности на софтуерния продукт LectureMAKER за разработване на електронно учебно съдържание“
Д-р Венцислав Трифонов, T E C H N O G R I D
18:45 – 19:15 – „Системата за синхронна виртуална учебна среда за дистанционно обучение в реално време“
Вероника Козарева, Прознание АД
---------------------------------------------------19:30 КОКТЕЙЛ – клуб-ресторант „Яйцето“, Ректорат -----------------------------------------------------

Събота 07 Юни 2014
9:00 – 11:00
Първа сутрешна сесия
Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и
образователно-управленски рефлексии, висше образование
Председател: доц. д-р Пенка Цонева
Секретар:
д-р Марияна Илиева
Зала: 1, Ректорат
09:00 - 09:15

Valentina Gulevska

09:15 - 09:30

Маргарита Бакрачева
Зорница Тоткова

09:30 - 09:45

Жоржета Назърска
Светла Шапкалова

09:45 – 10:00

Пенка Цонева

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики
Председател: : проф. дпн Нели Иванова
Секретар:
гл.ас.д-р Галина Георгиева
Нова конферентна зала, Ректорат
Филип Шабански

Ползите от обучението по фехтовка на деца в
начална училищна възраст

09:15 - 09:30

Нели Иванова

Религиозното образование в българските
светски университети: актуално състояние и
перспективи

Обучението по български език и
литература в слети класове в началния
етап на основната образователна степен

09:30 - 09:45

Ролята на Църквата за основополагане на
българското училище през втората половина
на ІХ век

Огняна Георгиева
– Тенева

Интегриране на гражданското и
литературното образование – нагласи,
мотиви, опит

09:45 – 10:00

Пенка Димитрова

Формиране на съзнателно четене и идеята
за приобщаващо образование при
ученици билингви

10:00 – 10:15

Христо Кючуков
Джил де Вилиерс
Вилиам Ню

Майчиният език – „приятел” или „враг” в
обучението на ромските деца

10:15 - 10:30

Нели Василева

Графомоторни умения при деца от
предучилищна възраст
(невропсихологична оценка)

10:30 – 10:45

Катерина Щерева

Когнитивни задачи, метод на реакция и
фонемна позиция в процеса на
фонологично осъзнаване на българските
деца

10:45 – 11:00

Цонка Илиева

Детската речева дейност – някои
проблемни въпроси

Harmony in Differences as Educational Value

9:00 – 09:15

Влияние на индивидуалните фактори върху
въвъзприемания родителски стил и
ппривързаността в ранна зрялост

10:00 – 10:15

Емилия Еничарова

Инициативите на министър Иван Шишманов
за материалното осигуряване на обществените
училища и учителите

10:15 - 10:30

Тинка Иванова

Идеите на Мария Монтесори и
предизвикателствата пред българското
образование

10:30 – 10:45

Марияна Илиева

Основни педагогически понятия във
възгледите на Михаил Герасков (1874-1957) и
в съвременната педагогическа теория

10:45 – 11:00

Валентина Острога

Образовательная среда учебных заведений
Беларуси второй половины ХІХ – начала ХХ
вв. как фактор формирования личности

11:00 – 11:15

Бистра Мизова

Мeтоди за изследване на социалната
компетентност за педагогически и
психологически цели

-------------------------------------------------------------------------- 11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА --------------------------------------------------------------------------

Събота 07 Юни 2014
11:30– 13:30
Втора сутрешна сесия
Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и
образователно-управленски рефлексии, висше образование

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики

Председател: доц. д-р Динко Господинов

Председател: : доц. д-р Илиана Петкова

Секретар:

гл. ас. д-р Йонка Първанова

Зала: 1, Ректорат
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

Маринела Михова

Динко Господинов

гл. ас. Биляна Гъркова

Нова конферентна зала, Ректорат
Проблемът за преждевременно напускане на
училище – приоритет на европейската
образователна политика

11:30 – 11:45

Илиана Петкова
Елизабет Исаева
Мубарак-Нахра

Учителите и училищните иновации

12:00 – 12:15

Божидара
Кривирадева

Култура и лидерство във висшето учебно
заведение

12:15 – 12:30

Йонка Първанова

Образователната система – между
педагогиката, пазара и маркетинговия
подход

12:30 – 12:45

Маргарита Бозова

Формиране култура на сътрудничество и
комуникация в педагогическата общност
като условие за ефективност на училището

Татяна Петрова

Секретар:

12:45 – 13:00

Василка
Баничанска

Организация и управление на училища в
мултикултурна среда

13:00 – 13:15

Анжела Борисевич
Таисия
Каленникова

Личностно-профессиональное развитие
будущего учителя как субъекта
педагогического взаимодействия

Обучението в училище през погледа на
учителите между българския и френския
опит
Природните феномени през погледа на
децата от предучилищна и от начална
училищна възраст

11:45 – 12:00

Илиана Мирчева

12:00 – 12:15

Румяна Янкова
Веска Шивачева

Природонаучната грамотност на учениците
– предизвикателство за учителя по химия и
опазване на околната среда

12:15 – 12:30

Румяна Янкова
Христивелина
Жечева

Приемственост в учебното
експериментиране по химия в училище и
университета

12:30 – 12:45

Радка Томова
Елена Бояджиева
Миглена Славова
Мариан Николов

12:45 – 13:00

Антоанета
Стамболджиева
Юлиана Белчева

13:00-13:15

Антоанета
Ангелачева

13:15 – 13:30

Виолета
Константинова

Темата въглехидрати в програмите по
химия и биология

"Електролизата и нейните приложения",
осъществена от знаещи десетокласници и
любопитни седмокласници
Изследване на ефективността на семинарно
занятие“Химичните елементи от VI-A
група и опазване на околната среда“ в 8
клас
Възможности за развитие на научна
грамотност и
положителна мотивация
към природните науки

---------------------------------------------------------------------------- 13:30 – 14:30 ОБЯД ---------------------------------------------------------------------------------СЪБОТА 07 Юни 2014
14:30 – 16:00
Първа следобедна сесия
Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и образователноуправленски рефлексии, висше образование
Председател: доц. д-р Снежана Янакиева
Секретар:

д-р Марияна Илиева

14:45 – 15:00

Снежана Янакиева

Моника Богданова

Председател: : доц. д-р Моника Богданова
Секретар:

д-р Василка Баничанска

Нова конферентна зала, Ректорат

Зала: 1, Ректорат
14:30 – 14:45

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики

14:30 – 14:45

Неда Балканска
Анна Трошева

Адекватните родителски нагласи –
предпоставка за успешна слуховоречева рехабилитация при деца след
кохлеарна имплантация

14:45 – 15:00

Мира ЦветковаАрсова

Съвременни предизвикателства пред
ресурсните учители, подпомагащи
интегрирани зрително затруднени
ученици в България

15:00 – 15:15

Цветанка Ценова

Скоростта на четене като показател за
дислексия

15:15 – 15:30

Илияна Киркова

Ограмотяване на брайл в предучилищна
група

Фактори, влияещи върху удовлетвореността
от педагогическия труд (резултати от
изследване)

Кариерното развитие на педагогическите
кадри през психоаналитичната перспектива

15:00 – 15:15

Инна Федотенко

Подготовка будущих учителей к
професиональной деятельности в
инклюзивной среде: вызовы и риски

15:15 – 15:30

Тамара Нуржанова

Использование инновационных технологий в
процессе преподавания психологопедагогических дисциплин

15:30 – 15:45

Жанара Тусубаева

Педагогические условия проектирования
элективных курсов

15:30 – 15:45

Калоян Дамянов

Ефективност на учителите при
включващо обучение на децата с
умствена изостаналост и множество
увреждания

15:45 – 16:00

Цвета Делчева

Аспекти на практическото обучение на
студентите от специалността „Социална
педагогика“

15:45 – 16:00

Eлисавета Петкова

Специална педагогика и психоанализа –
пресечни точки и предизвикателства

------------------------------------------------------------------------------- 16:00-16:30 Кафе пауза ---------------------------------------------------------------------------СЪБОТА 07 Юни 2014
16:30 – 18:00
Втора следобедна сесия
Секция 1: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и
образователно-управленски рефлексии, висше образование
Председател: доц. д-р Тони Манасиева
Секретар:

гл. ас. д-р Бистра Мизова

Зала: 1, Ректорат
16:30 – 16:45

Маринела Грудева

Място на педагогиката в обучението на
здравнитe специалисти

16:45 – 17:00

Мария Тенева

Училището през погледа на бъдещите
педагози

17:00 – 17:15

Нина Герджикова

Теоретико-практическите измерения на
дидактическата компетентност в
контекста на мултикултурното
образование

Секция 2: Съвременното образование (предучилищно, средно, специално,
неформално) – концептуализация и практики
Председател: проф. дпн Вяра Гюрова
Секретар:

доц. д-р Илиана Петкова

Нова конферентна зала, Ректорат
16:30 – 16:45

Вяра Гюрова

Неформалното
образование
на
възрастните в България – проблеми
и възможни решения

16:45 – 17:00

Силвия Николаева

Неформално учене и образование в
мрежови
режим:
теоретикопрактически рефлексии

17:00 – 17:15

Ваня Божилова

Форми за организация на учебен
процес в неформалното образование

17:15 – 17:30

Скульмовская
Любовь

Практико-ориентированный подход в
системе подготовки кадров для
индустрии туризма региона

17:30 – 17:45

Ираида Бажина

Си-Фу-Си- модель” в практике
методической подготовки магистров по
направлению „педагогика”

17:15 – 17:30

Силвия Червенкова
Елена
СтефановаБожинова

Предизвикателствата и ползите от
неформалното
училищно
образование

17:45 – 18:00

Мария Кавданска

Компетентности на студентите от
специалност „Техника, технологии и
предприемачество” за преподаване на
икономически знания.

17:30 – 17:45

Виолета Костадинова
Емилия Цанкова

Мотивация за музикално-фолклорни
дейности в условията на неформално
образование

17:45 – 18:00

Биляна Гъркова

Изборът на домашно образование –
от причините до необходимостта

Събота 7 Юни 2014
Докторантски семинар – Парк-хотел „Москва“
Докторантска сесия 1:Електронното обучение – предизвикателство пред

Докторантска сесия 2: Съвременното възпитание – теоретични концепции и

традиционните образователни практики

практическа реализация

Председател: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Председател: проф . д-р Ренета Божанкова

Секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова

Секретар:гл. ас. Стоян Съев

Парк-хотел Москва

Парк-хотел Москва

9:00 - 9:15

Мария Стойчева

Възможности за колаборативните
дейности и взаимодействия за
изграждане на онлайн "учеща общност"

9:15 – 9:30

Вера Пангалова

Проблемът с отпадането от училище и
възможности на електронното обучение
за неговото ограничение

9:30 – 9:45

Светлана Ангелова

Модерната ИКТ среда - контекст за
формиране на ключови компетентности
по природни науки

9:45 – 10:00

Силвия Димитрова

TED и идеи за обучението в ерата на
дигиталните технологии

10:00–10:15

Ивелина Коцева

Възможности за приложение на
съвременните технологии в обучението
по физика

10:15–10:30

Виктория
Георгиева

Екранизация и литературна творба в
средното училище

9:00 - 9:15
Берджухи Лефтерова
9:15 – 9:30
Даниела Рачева
9:30 – 9:45

Екатерина Средовска

9:45 – 10:00
Валерия Лавчева
10:00 – 10:15
Валентина Петева
10:15 – 10:30

Теодорина Милушева

Актуални теми на семейното
здравно възпитание
Съвременни предизвикателства
пред патриотичното възпитание в
училищна среда - проблеми и
алтернативи
Социокултурната анимация в
свободното време; средство за
възпитание на юношите
Духовно-нравственото възпитание:
реалност и предизвикателства
Семейните взаимоотношения като
фактор за отпадане на деца от
училище
Лична интерпретация на причините
за отклоняващото се поведениe при
младежи със социални девиации.
Влияние на нагласите върху
мотивацията за промяна

------------------------------------------------------------ 10:30 – 11:00 Кафе пауза ---------------------------------------------------------Докторантска сесия 3: Съвременни перспективи в обучението на деца със
СОП

Докторантска сесия 4: Изследване на образователната практика в класната
стая

Председател: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Председател: проф. д-р Ренета Божанкова

Секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова

Секретар: гл. ас. Стоян Съев

Парк хотел Москва

Парк хотел Москва

11:00 – 11:15

Дияна Георгиева

Детерминанти на зрителното
възприемане на речта при деца със
слухови нарушения

11:15 – 11:30

Здравка Топалова

Развитие на графомоториката при деца
с церебрална парализа възраст 4,6-7
години - изследвания и перспективи

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

Поликсения
Касимова

Възможности за използване на
електронното обучение при деца с
умствена изостаналост

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

Таня Георгиева

Синтактична компетентност при
ученици с увреден слух от начална
училищна възраст

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15
12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Ваня Градинарова

Eleftheria Krommida

Приложение на проективни методики в
индивидуалната арт-терапевтична
работа при дете с емоционалноповеденчески проблеми

General considerations of using a portfolio
in the special education classroom

12:15 – 12:30

Йорданка Николова

Възприемане и осмисляне на
художествено произведение в часовете
по литература в контекста на
формиране на комуникативноречевата
компетентност у учениците в начален
етап на средното образование

Магдалена Райкова

Интегрални възможности на
конструктивно-техническите и
приложни дейности и математиката в
началните класове

Елка Вълчева

Развитие на творческите способности
на малките ученици по художествено
конструиране чрез стимулиране на
креативното мислене

Росица
Чернокожева

Среща с художествената литература в
училище, психоаналитична и
психодраматична парадигма

Борис Данаилов

Проблеми в обучението по химия на
английски език, според българските
учители

Илия Емилов

Kонструктивисткa учебна среда в
часовете по химия – едно
международно изследване

-----------------------------------------------------12:30 – 13:30 Обяд – Парк хотел „Москва“------------------------------------------

Докторантска сесия 3: Съвременни перспективи в обучението и
възпитанието на деца и възрастни със СОП

Докторантска сесия 4: Изследване на образователната практика в класната
стая

Председател: проф. дпн Яна Рашева Мерджанова

Председател: доц. д-р Вася Делибалтова

Технически секретар: гл. ас. Стоян Съев

Технически секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова

Парк хотел Москва

Парк хотел Москва

13:30 – 13:45

Ася Костова

Акредитацията на училищата за прием
на деца със специални образователни
потребности, една добра възможност
да се подготвят за включващо
образование

13:45 – 14:00

Десислава Пенчева

Нормативната уредба за интегриране
на деца и ученици със специални
образователни потребности през
призмата на стратегическия
мениджмънт

14:00 – 14:15

14:15 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

Светлана Велкова

Гергана Деянова

13:30 – 13:45

Иван Капурдов

Модел на интегриране на
съдържателните ресурси при
формирането на ефективни умения в
обучението по биология

13:45 – 14:00

Ирина Димитрова

Teaching and learning English for
specific purposes through scripted roleplay

14:00 – 14:15

Неда Жечева

Развиване на социални умения в
групова работа с ученици със
специални образователни потребности

Елементи на интеркултурност в
учебници на английски език за
чуждоезиково обучение

14:15 – 14:30

Венцислава
Стоянова

Формиране на социални умения при
деца с психични разтройства чрез
работа в група

Аспекти на обучението по
изобразително изкуство в контекста
на съвременната социална реалност

14:30 – 14:45

Мария Николова

Приложение на идеите за театър в
образованието в българската
училищна практика

14:45 – 15:00

Надие Карагьозова

Педагогът - модератор на позитивната
педагогическа среда в детската
градина

Константин
Антонов

Дневните центрове като място за
развитие и социализация на лица с
умствена изостаналост и дейностите в
тях - предимства, предизвикателства,
перспективи

Александър
Байтошев

Практика и живопис. Модели.

-------------------------------------------------------------- 15:00 – 15:30 Кафе пауза ----------------------------------------------------------------------Докторантска сесия 5: Неформално образование на деца и възрастни
Съвременни предизвикателства пред педагогическата професия

Докторантска сесия 6: Образование и общество – проблеми и перспективи
Председател: доц. д-р Вася Делибалтова

Председател: проф. дпн Яна Рашева Мерджанова
Технически секретар: гл. ас. Стоян Съев
Парк хотел Москва

Секретар: гл. ас. д-р Благовесна Йовкова
Парк хотел Москва

15:30 – 15:45

Виолина ВасилеваАлександрова

Форум театърът като аспект на
неформалното образование

15:45 – 16:00

Елена Димитрова

Професионално, кариерно и
неформално образование – пресечни
точки

16:00 – 16:15

Цветана Иванова

Формиране на детската самооценка в
условия на трудово-конструктивна
дейност

16:15 – 16:30

Милена Великова

Интереси към музиката и потребност
от нея в свободното време на
юношите

16:30 – 16:45

Петър Зарев

Елементи на социокултурната
компетентност на учителя в
съвременните социални реалности

16:45 – 17:00

Анелия Андреева

Етнопсихологически особености на
продължаващата квалификация на
учителя в съвременните социални
реалности

17:00 – 17:15

Мария Пилева

Литературните мотиви: дефиниции,
подходи, видове

15:30 – 15:45

Георги Стоянов

Типология на конфликтните ситуации
в училищна среда

15:45 – 16:00

Кръстина Тодорова

Поведение срещу себе си. Другия и
обществото - уточняване на понятия

16:00 – 16:15

Найден Косев

Местните власти и предучилищното
образование - проблеми и
перспективи

16:15 – 16:30

Десислава Тодорова

Социална работа по проект като
университетска дисциплина: между
дизайна и очакванията

16:30 – 16:45

Надя Илиева

Педагогически подходи за
проектиране на съвременна учебна
среда във висшето училище

16:45 – 17:00

Владимир Лечев

Социализация на агресивни деца в
начална училищна възраст в
условията на музикално
изпълнителска дейност

--------------- 18:00-18:30 – Заключително пленарно заседание – Нова конферентна зала, Ректорат----------------------

