
11 и 12 ноември 2021 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

за втора научно-практическа конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА:  
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

програма



11 НОЕМВРИ

СТАЯ 1, ОБЩА 

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/88938556581?pwd=VnVEUXdnUFZwaTBVQytCSWJJeStuUT09 

модератор  доц. Николай Цанев 

09:00-09:15 Откриване

09:15-09:50 ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД
Клавдия Сапунджиева 
Парадоксите на хипермодерното  време и метаморфозите  на  социалността

Тематични секции

СТАЯ 1 Секция социални и образователни дискурси

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/88938556581?pwd=VnVEUXdnUFZwaTBVQytCSWJJeStuUT09

 Модератори доц. Марина Пиронкова,   доц. Магдалена Стоянова  

10:00-10:20 Нели Бояджиева 
Идеите за университета и образованието  на първия професор по педагогика  
в Алма Матер  (100 години от кончината на проф. д-р П. Нойков) 

10:20-10:40 Силвия Николаева 
Концептуално и приложно многообразие на пара-формалното образование 
в България

10:40-11:00 Цецка Коларова 
Социалното партньорство – компонент на  социалния мениджмънт

11:00-11:20 Бистра Мизова, Бончо Господинов, Румяна Пейчева-Форсайт 
Предизвикателства и проблеми пред продължаващата квалификация 
на учителите: резултати от срезов анализ на данни от три изследвания

11:20-11:40 ПОЧИВКА

11:40-12:00 Лора Спиридонова 
Афективни аспекти на интеркултурната компетентност на учителя 
в теоретико-приложен план

12:00-12:20 Людмила Векова
Системата за социална защита в аспекта на съвременните предизвикателства 
за развитието й в България  



12:20-12:40 Магдалена Стоянова
Проучването на компетентностите за критично отношение към опазването 
на околната среда у студенти и учители

12:40-13:00 Марина Пиронкова 
Подготовката на предучилищни педагози в България  през 20-те и 30-те години 
на ХХ в.

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-14:20 Пламен Минчев 
Употребата на транзакционния анализ в общуването между учител и ученици 

14:20-14:40 Анна Радева-Миронова, Кристина Ненова 
Младежко участие в научноизследователска дейност, базирано на подхода 
„кръгове на подкрепа“

14:40-15:00 Дарина Баева 
Изследване на емоционални и поведенчески умения у учители, работещи в моно 
и мултилингвистична/интеркултурна среда 

15:00-15:20
 

Весела Алексиева 
Синергетичният подход в българското образование

15:20-15:40 ПОЧИВКА

15:40-16:00 Екатерина Ужиканова 
Предизвикателства и приоритети на политика в подкрепа на ранното детско 
развитие

16:00-16:20 Светозар Петров 
Ролята на учебника в образователната система. подходи за анализ на учебници

16:20-16:40 Таня Вазова 
Професията социален работник и идеята да бъдем „готови за бъдещето“

16:40-17:00 Хилда Нарч
Ролята  на стратегическото  лидерство в управлението на кризи 
в  образователните  институции

СТАЯ 2 Секция добри практики в образованието и перспективи в предучилищното и началното училищно 
образование

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/86925372617?pwd=VEJwTmRMUjRzb3BkaTR3MmFNMUlaZz09

Модератори доц. Габриела Кирова, доц. Николай Цанев    

10:00-10:20 Любослава Пенева  
Учебната програма като част от Рамката за качество на образованието 
и грижите в ранна детска възраст

10:20-10:40 Неда Балканска, Славина Лозанова   
Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение 
в предучилищна и начална училищна възраст



10:40-11:00 Виолета Кюркчийска  
Обучението по български език и литература в I – IV клас в условия 
на приобщаваща среда

11:00-11:20 Габриела Кирова 
Онагледяване в обучението по математика в І – ІV клас

11:20-11:40 ПОЧИВКА

11:40-12:00 Магдалена Стоянова 
Образование в устойчиво развитие и проблемът за опазването на околната 
среда в подготовката на учителите със специалност предучилищна  и начална 
училищна педагогика

12:00-12:20
 

Валентина Чилева 
Учебно-изследователският подход в обучението по математика в началните 
класове

12:20-12:40
 

Галина Георгиева 
Допълнителната ситуация като форма на педагогическо взаимодействие 
в обучението по математика на децата от предучилищна възраст

12:40-13:00
 

Ива Стаменова 
Видове уроци в обучението по български език и литература в началното училище

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-14:20
 

Иван Душков  
Мултимедийни презентации по занимателна математика в началните класове 
(Геометричен метод на Перелман)

14:20-14:40
 

Христина Белева, Екатерина Софрониева 
Игра с езика в детството

14:40-15:00
 

Цветомира Иванова
Природолюбителска дейност и благотворителен труд на учениците                                                   
от началния етап на основното образование

15:00-15:20
 

Дарина Баева  
Психолого-педагогически аспекти при формиране на познавателна култура 
в детството

15:20-15:40 ПОЧИВКА

15:40-16:00
 

Диана Андонова 
Детският темперамент и адаптацията към предучилищните институции

16:00-16:20
 

Димитър Баев 
Изследване на вариативни отношения между нагледно-образното 
и схематичното мислене и въображение при решаване на познавателни задачи 
в конструктивните дейности

16:20-16:40 Елка Вълчева 
Стратегия за обучение в креативност по технологии и предприемачество 
в начален етап в контекста на компетентностния подход

16:40-17:00 Максимилияна Базан 
Проучване на възможностите за образование за устойчиво развитие 
в извънурочната работа в началните класове



СТАЯ 3 Секция Ефективно взаимодействие с родителите и семейството в подкрепа на детското развитие

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/81100658076?pwd=M3ZWOU9aNGNER1dQbCtSM3NycmE5dz09

Модератор: доц. Лора Спиридонова

10:00-10:20 Радослав Пенев  
„Педагогическите духове“ на родителите

10:20-10:40 Габриела Валентинова-Методиева 
Модели на родителско поведение и влиянието им върху децата

10:40-11:00 Елена Заркова 
Социално-педагогическа подкрепа и потребност от консултиране на родители 
на деца в предучилищна възраст

11:00-11:20 Мария Кириакопулу 
Ролята на родителите на ученици със специални образователни потребности: 
Родителско влияние и традиции  

11:20-11:40 ПОЧИВКА

11:40-12:00
 

Полина Даскалова-Петкова 
Сиблинги на деца със специални образователни потребности и тяхната роля 
в семейството

12:00-12:20
 

Полина Даскалова-Петкова 
Изграждане на методологичен подход за подкрепа на родители на деца 
със специални образователни потребности-група за подкрепа и взаимопомощ

12:20-12:40
 

Светла Петкова 
Съвместни  проектни  дейности  с активното участие на родители, ученици  
и учители  в  началното  училище

12:40-13:00
 

Теодора Яръмова  
Родителят – активен участник в терапията на детето със специфични езикови 
нарушения

13:00-14:00
 

ОБЕДНА ПОЧИВКА

СТАЯ 3 Секция диалози през изкуството

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/81100658076?pwd=M3ZWOU9aNGNER1dQbCtSM3NycmE5dz09

Модератор: проф. Бисера Вълева

14:00-14:20 Лучия Малинова Ангелова  
Изобразителното изкуство като обучение, възпитание и диагностика – 
приемственост в образователните структури

14:20-14:40 Александра Иванова 
Естетизация на учебна зала във ВУЗ чрез приложение на мозаечни технологии 



14:40-15:00 Дияна Георгиева  
Пясъчната терапия като алтернативен метод за реализиране на ефективно 
терапевтично взаимодействие

15:00-15:20 Доротея Цацова   
Хумористичното изкуство в помощ на чуждоезиковото обучение

15:20-15:40 ПОЧИВКА

15:40-16:00 Маргарита Божилова-Андонова 
Oбучение в жестова  поезия чрез пантомимата на студентите по актьорство

16:00-16:20 Красимира Иванова 
Психодрамата като допълващ метод при обучението на студенти в сценични 
специалности

16:20-16:40 Александра Димитрова 
Традиционни художествени методи в обучението по изобразително изкуство 
в период на дигитално общуване

16:40-17:00 Мариела Костова   
Приложение на иновативни форми на изкуство в обучението от първи 
до четвърти клас

12 НОЕМВРИ

СТАЯ 1 Секция Дигитални технологии в съвременното образование

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/88938556581?pwd=VnVEUXdnUFZwaTBVQytCSWJJeStuUT09

Модератори:   доц. Галина Георгиева, гл. ас. д-р Иван Душков

09:20-09:40 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу 
Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)  
в условията на онлайн и дистанционно обучение в България и Гърция – 
сравнително проучване 

09:40-10:00 Любен Витанов 
Обучението по технологии и предприемачество  в системата на училищното 
образование

10:00-10:20 Николай Цанев 
Дигиталните компетентности на учителите – съвременни гледни точки 
и решения

10:20-10:40 Иван Душков 
Често допускани грешки при създаване на мултимедийни презентации 
с PowerPoint

10:40-11:00 Красимир Костов 
Дистанционното обучение в контекста на метамодернизма като нов 
социокултурен феномен

11:00-11:20 ПОЧИВКА



11:20-11:40 Любима Зонева 
Дигитални педагогически компетентности на учителите по технологии 
и предприемачество

11:40-12:00 Елена Делева, Деница Кръстева, Нели Василева   
Разработване на софтуер за психомоторно реобучение на деца с разстройства 
от аутистичния спектър

12:00-12:20 Анна Върбанова 
Проучване на нагласи в извънредни социални условия посредством визуални 
и символни данни: Психоемоционален климат сред студентите при 
принудителния преход към дистанционно обучение (2020)

12:20-12:40 Виолета Халачева  
За ролята на електронните дидактически средства в чуждоезиковото обучение 
на ученици с лека умствена изостаналост 

12:40-13:00 Христо Бонев 
Дигиталната трансформация на образованието по екранни изкуства в епохата 
на Ковид-19

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-14:20 Блага Димова 
Практически параметри на дигиталната компетентност в предучилищна 
възраст

14:20-14:40 Ирена Стамболиева  
Предимства и недостатъци при управлението на училището в условията 
на обучение от разстояние в електронна среда 

14:40-15:00 Катя Стоянова 
Предпоставки за развиване на медийна грамотност в предучилищна възраст 

15:00-15:20 Радостина Спасова  
Особености на управлението на педагогическото взаимодействие в електронна 
среда в детската градина в условията на пандемия

СТАЯ 2 Секция Съвременни тенденции в обучението и специализираното въздействие при деца с особености 
в развитието

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/86925372617?pwd=VEJwTmRMUjRzb3BkaTR3MmFNMUlaZz09

Модератори: доц. Диана Игнатова, доц. Анна Трошева
10:00-10:20 Анна Трошева – Асенова, Снежина Михайлова  

Ролята на творческите дейности и материали в работата с деца с двигателни 
нарушения

10:20-10:40 Диана Игнатова  
Диагностично оценяване на невербалните нарушения на ученето. 
Ранни диагностични маркери

10:40-11:00
 

Цветомира Бойчева, Миглена Симонска  
Фонологичен и артикулационен анализ на речта на деца в предучилищна възраст



11:00-11:20
 

Андреас Тангас  
Structures of lifelong learning in Greece 

11:20-11:40 ПОЧИВКА

11:40-12:00
 

Боряна Василева  
Идентифициране на езикови нарушения при деца в предучилищна възраст

12:00-12:20 Елена Бояджиева-Делева  
Фактори за ефективност и ефикасност на логопедичната телепрактика

12:20-12:40 Виолета Халачева   
Стратегията “ chunking “ в обучението  по английски език на деца с лека 
умствена изостаналост

12:40-13:00 Лилия Кисьова  
Адаптиране на учебния материал за ученици със специални образователни 
потребности

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-14:20
 

Елени Кескелиду 
Разстройство от аутистичния спектър - съвременна интерпретация

14:20-14:40
 

Теодора Яръмова
Специфични езикови нарушения – актуални тенденции и перспективи 
по отношение разпространение, честота и прояви 

14:40-15:00
 

Цветелина Гечева
Особености на езиковото декодиране при деца със специфични езикови 
нарушения

15:00-15:20
 

Цветелина Гечева 
Онтогенеза на езика и фактори, свързани с изоставането в ранното езиково 
развитие при детето

СТАЯ 3 Секция музика и педагогика - иновации и традиции

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/81100658076?pwd=M3ZWOU9aNGNER1dQbCtSM3NycmE5dz09

Модератор: проф. Адриан Георгиев, гл. ас. Ралица Димитрова, гл.ас.д-р Емилия Кабакова 

11:00-11:20 Мирослав Недялков 
Крахът на плагалността в условията на многогласна организация

11:20-11:40 Росица Тодорова 
Приносът на Панайот Пипков за българското образование и култура 
чрез националния ни химн „Върви, Народе Възродени“

11:40-12:00 Даниела Станкова, Марина Драгомирецкая 
Ролята на емоционалния слух за развитието на говорния и певческия глас 
в индивидуалната педагогическа практика

12:00-12:20 Десислава Тилева 
Някои аспекти на вокалната джаз импровизация в Америка от 20-те до 60-те 
години на миналия век



12:20-12:40 Марина Апостолова-Димитрова 
Комуникацията с музика като възможност за развитие на емоционална 
интелигентност 

12:40-13:40 ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:40-14:00 Милена Великова 
Музикалният спектакъл като средство за затвърждаване и обогатяване 
на знанията на учениците за българския музикален фолклор в извънучилищна 
обучаваща среда

14:00-14:20 Елена Ватралова  
Театър и музика в  ранното чуждоезиково обучение – една добра стратегия 
за активно учене

14:20-14:40 Марек Дяков 
Синкретизъм и синтез на словото и музиката във вокалната фолклорна музика

14:40-15:00 Мая Андасорова 
Обучението по музика в 4. клас на иновативно училище –   предизвикателства 
и възможности

15:00-15:20 Полина Антонова 
Преподавателският процес в практиката на пианистката 
Панка Пелишек (1899-1990) 

СТАЯ 1, ОБЩА 
Обобщение от модераторите за работата по секции 

Закриване

Линк:
https://us02web.zoom.us/j/88938556581?pwd=VnVEUXdnUFZwaTBVQytCSWJJeStuUT09

модератор: проф. Милен Замфиров

15:30-16:00 Обобщение на модераторите

16:00-16:15 Закриване


