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

ПРОГРАМА
за трета научно-практическа конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: 
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

10 и 11 ноември 2022 г., 
СУ „Св. Климент Охридски“
София



10 ноември

9:30-11:00 Аула

9:30-10:00       Регистрация

10:00-10:10        Откриване

10:10-11:00       Пленарен доклад: Цветанка Ценова, проф. дпн 
      Ранни предвестници за поява на дислексия на развитието

Работни сесии

11:00-18:00 часа

ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА
11:00-13:20 ПОДХОДИ КЪМ РАБОТАТА ПРИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ 

Модератори: проф. Нели Василева, дпсн, доц. Диана Игнатова, д-р

Елена Бояджиева-Делева, гл.ас. д-р: Модел за процесуално ориентирана диагностика 
и терапевтично планиране при говорни нарушения на развитието 
Нели Василева, проф. дпн, Пантелеймон Куцианас: Сравнителен анализ на 
употребата на местоимения при деца с билингвизъм и деца с нарушено езиково развитие  
Гергана Илиева, докторант: Алтернативни подходи в преподаването на билингвални 
ученици
Емануела Маринова, докторант, Катерина Щерева, доц. д-р: 
Специфика на логопедичната диагностика при първична прогресивна афазия
Теодора Яръмова, докторант: Полови различия в лингвистичната компетентност при 
деца с типично езиково развитие и деца със специфични езикови нарушения
Теодора Яръмова, докторант: Специфични езикови нарушения и дислексия на 
развитието – две отделни състояния или трудности в лингвистичното функциониране с 
различни възрастови прояви
Цветелина Гечева, докторант: Състояние на езиковото декодиране при деца със 
специфични езикови нарушения

ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-17:20 ПЕРСПЕКТИВИ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  
Модератори: доц. Лора Спиридонова, д-р, ас. Диана Андонова, д-р 

Диана Андонова,aс. д-р: Развитие на речта в ранна детска възраст в съвременния 
дигитален свят 
Красимира Димитрова, доц. д-р: Ролята на играта за формиране и развитие на 
функционалната грамотност при децата и малките ученици  
Любослава Пенева, проф. д-р, Маргарита Врачовска: Функции на учителя за 
осъществяване на приобщаващото образование в детската градина 

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00 

12:00-12:20 

12:20-12:40  

12:40-13:00 

13:00-13:20

13:20-14:00



15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

16:40-17:00

17:00-17:20

Лора Спиридонова, доц. д-р: Играта като израз на детската идентичност и като среда 
за нейното развитие 
ПОЧИВКА
Боряна Василева, докторант: Ролята на учителя в детската градина за ранното 
идентифициране на езикови нарушения при деца от предучилищна възраст
Димона Янева, докторант: Същност на функционалната грамотност и възможности за 
развитие у децата от предучилищна възраст
Елена Ватралова, докторант: Креативната драма като съвременна форма на 
педагогическо взаимодействие в ранното чуждоезиково обучение
Елена Заркова, докторант: Проучване на проблема за качеството и ефективността на 
онлайн педагогическото взаимодействие в детската градина  в условията на дистанционна 
форма
Мирослава Андонова, докторант: Образователно съдържание за стимулиране на 
емоционално-волевото развитие в предучилищна възраст: сравнителен анализ
 

ЗАЛА 1
11:00-13:00 СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЕЦА С ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО 
Модератори: проф. Неда Балканска, д-р, гл-ас. д-р Маргарита Томова

Даринка Борисова, Ивелина Стоянова, д-р: Адаптирани подходи за социално-
комуникативен тренинг при деца със слухови нарушения 
Маргарита Томова, гл. ас. д-р: Брайловото ограмотяване в условия на дистанционно 
обучение
Мария Дишкова, доц. д-р: Приобщаващото образование през погледа на студенти от 
педагогически специалности
Мира Цветкова-Арсова, проф. дпн: Приложение на социалните истории в работата с 
деца от аутистичния спектър. Анализ на индивидуален случай.
Славина Лозанова, д-р, Ивелина Стоянова, д-р: Система за комплексна оценка на 
езиковата компетентност при деца със слухови нарушения 
Снежина Михайлова, докторант: Методи за оценка на фината моторика при деца и 
ученици със специални образователни потребности

ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00-18:00 ДОБРИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
Модератори: проф. Габриела Кирова, д-р, доц. Любка Алексиева, д-р 

Анна Георгиева, доц. д-р: Етнокултурни и национални акценти в учебниците по български 
език като втори език
Габриела Валентинова-Методиева, ас. : Представи и нагласи на родителите към 
образованието и обучението в училище
Гергана Христова, гл. ас. д-р: Сравнителен анализ на самостоятелни работи в учебници 
по математика за втори клас 

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

11:10-11:30 

11:30-11:50 

11:50-12:10  

12:10-12:30 

12:30-12:50   

12:50-13:10 

13:00-14:00



Илияна Симеонова, гл. ас. д-р: Професионално-педагогическата подготовка на студенти 
– бъдещи начални учители 
Николай Цанев,  проф. д-р, Жорж Кюшев: Училищна стратегия за STEM 
образование 
Ганна Везенкова, докторант: Специфика на обучението в началните класове в Украйна

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

16:40-17:00

Румяна Папанчева, проф. д-р: Методически насоки за прилагане на компетентностен 
подход в обучението по математика в началното училище 
Михаела Николова, докторант:  Иновативен модел за работа с текстови задачи в първи 
и втори клас
Пънар Кязим, д-р: Преподаване на интелектуална собственост в начален етап
  
Ралица Колева, докторант: Комиксът и литературното обучение в начална училищна 
възраст
Ралица Миладинова, старши учител в начален етап: Дидактичен модел за формиране 
на екологични знания и нагласи у учениците на 8–9-годишна възраст чрез дейности по 
интереси

ПОЧИВКА

17:00-17:20

17:20-17:40

17:40-18:00

ЗАЛА 2
11:10-18:00 ДОКТОРАНТСКА СЕКЦИЯ – ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ

FOREIGN PHD STUDENTS
ЛИНК

11:10-13:20 PROMOTING QUALITY OF LIFE 
Moderators: Prof. Margarita Bakracheva, PhD,  Assist. Prof. Arpi Masihi

Alexandra Andreou, Danka Shtereva, Assoc. Prof., PhD: The professional rehabilitation of 
adults with disabilities as a result of the education received
Andreas Tangas: Lifelong education of people with mental disabilities. Incentives, obstacles and 
benefits of adult participation with disability in lifelong learning
Angeliki Venetopoulou: Developing social skills of autistic children through social stories

11:10-11:20 

11:20-11:30 

11:30-11:40 

11:40-11:50

11:50-12:10 

12:10-12:20

12:20-12:30

12:30-12:40

12:40-12:50

12:50-13:00

13:00-13:20 

 
Chrysanthi Papadaniil: The role of music therapy for the development of communication skills in 
children with autism 
DISCUSSION
 
Chrysoula Anthopoulou: The communicative and social skills of children with autism spectrum 
disorder and effective approaches to develop them
Chrysoula Oikonomou: Children with special educational needs and internet addiction

Maria Meremetidou: Gender role of persons with special needs in the choice of their education

Paraskevi Georgaki: The rationale for differentiated instruction in the mixed Classrooms- 
Theoretical approaches
Petridou Charitini, Neli Vassileva, Prof., DSc.: Motor development of children with 
developmental dyslexia
DISCUSSION

 LUNCH BREAK ОБЕДНА ПОЧИВКА13:20-14:00

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1069248


14:00-18:40 ADVANCED EDUCATIONAL PRACTICES
Moderators: Prof. Mira Arsova, DSc, Chief Assist. Prof. Elena Boyadzhieva-Deleva, PhD

14:00-14:10 

14:10-14:20

14:20-14:30 

14:30-14:40 

14:40-14:50

14:50-15:10

15:10-15:20

15:20-15:30

15:30-15:40 

Charalampia Syristatidou: Implementing informal learning in EFL during online learning: A case 
study in Greece
Dimitrios Chatzis: Educational interventions promoting the inclusion of autistic students: 
Personalized (Individualized) Educational Program
Martha Vasiloglou: Contemporary educational approaches and strategies in the inclusion of 
students with visual impairments in elementary schools: a survey in 300 greek  teachers of primary 
education
Drakonaki Despina: Principles of effective teaching: adaptations and accommodations for 
students with special needs in the inclusive classroom
Elisavet Rizargioti: Challenges for the teachers  regarding the intervention program in children 
with cochlear implants
DISCUSSION

BREAK

Koraka Dimitra: Teaching strategies for children with dyslexia

Kosma Afroditi: Application of the differentiated approach to the mainstream mathematical 
learning of students with dyscalculia 
Malek Atoum: Teaching cultural concepts through language
Martha Vasiloglou, Prof. Mira Tzvetkova-Arsova,  Dsc: Educational guidelines for 
TEACHING students with visual IMPAIRMENTS: A theoretical aproach

Maria Kyriakopoulou: Holistic approach in Special Education 
Ntouska Vaia: The role of physical education in kindergarten in the context of intercultural 
pedagogical interaction

DISCUSSION
BREAK 

15:40-15:50 

15:50-16:00 

16:00-16:10 

16:10-16:20 

16:20-16:40 

16:40-17:00 

ADVANCED EDUCATIONAL PRACTICES
Moderators: Prof. Mira Arsova, DSc, Chief Assist. Elena Boyadzhieva-Deleva, PhD

17:00-17:10 

17:10-17:20

17:20-17:30

Panagiotis-Christos Trichas: Theoretical approaches to learning mathematics of students with 
special educational needs 
Maria Meremetidou: Possibilities for training and social inclusion for people with special needs
Polyxeni Bougioukli: Learning space as a factor of children’s interaction and communication in 
multicultural classrooms preschool education

Polyxeni Bougioukli: The importance of learning environment in preschool education
Thomai-Maria Andreopoulou, Prof. Neli Vasileva, DSc: Behavioral and learning problems 
in students with mild mental retardation 
Vaia, Ntouska, Prof. Rozalina Engels-Kritidis, DSc: Inclusive Intercultural Approaches in 
Preschool Education
DISCUSSION

17:30-17:40

17:40-18:00

18:00-18:20

18:20-18:40



11 ноември

ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА
10:00-12:20 МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА – ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ   

Модератори: проф. Адриан Георгиев, д-р, гл. ас. Ралица Димитрова, д-р

Емилия Караминкова-Кабакова, гл. ас. д-р: Влиянието на ритъма за изграждане на 
общност в предучилищна възраст 
Красимира Иванова, д-р: Приложение на юнгианския подход и знакови социологически 
изследвания при преподаване на драматургия за музикален театър 
Марина Апостолова-Димитрова, гл.ас., д-р: Специфика и затруднения в обучението по 
дирижиране при студенти от специалност „Музика“ към катедра „Музика и  мултимедийни 
технологии“ 
Рая Ковачева, гл. ас. д-р: Хоспитиране, текуща учебна практика и стажантска практика 
по музика в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 
Смилена Смилкова, гл. ас. д-р: Възприемането на музика – преимущество и ценност при 
развитие на въображението в детска и начална училищна възраст 
Даниела Станкова, докторант: Методи за развиване на музикален слух чрез 
психотехники в обучението по вокално майсторство
Юлияна Караатанасова, докторант: Преглед на извънучилищни музикално-
образователни концертни практики в България през 2010-2021

ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:30-15:10 ДИАЛОЗИ ПРЕЗ ИЗКУСТВОТО  
Модератори: проф. Лаура Димитрова, дн, проф. Бисера Вълева, д-р 

Анастасия Тонкова, гл. ас. д-р, Даниел Иванов, ас. д-р: Естетизация на интериорно 
пространство в образователна среда. Стойността на монументалната стенописна техника 
мозайка в кавалетна форма
Асен Миланов, старши преподавател, д-р: Рисунката в епохата на масова визуална 
комуникация
Христо Бонев, ас. д-р: Методи за оценяване на студентите по екранни изкуства 

Ваня Вълкова, докторант: Градът като визуален интерактивен учебен модел по изкуство

Даниела Тенева, докторант: Пленерът в обучението по изобразително изкуство – 

приложимост и актуалност
Николай Петрусенко, докторант: Шрифтът в обучението по графичен дизайн. Традиции 
и перспективи

13:30-13:50 

13:50-14:10

14:10-14:30

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00 

11:00-11:20 

11:20-11:40  

11:40-12:00 

12:00-12:20 

12:20-13:30 

14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30 



ЗАЛА 1
10:00-13:20 ИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ 

Модератори: проф. Николай Попов, дпн, доц. Марина Пиронкова, д-р

Анна Георгиева, доц. д-р: Европейските измерения на българската азбука

Доротея Цацова, доц. д-р: Сходства и различия между развитие на уменията за четене с 
разбиране на художествени и на научни текстове 
Маргарита Терзиева, проф. дпн: Изграждане на взаимоотношенията между кино и 
училище в България през първите десетилетия на ХХ век 
Наталия Витанова, проф. дн: Машинното обучение в образованието на бъдещето 

ПОЧИВКА

Николай Цанев, проф. д-р: Конективизъм и технологично обучение 

Пенка Шапкова, доц. д-р: Приносите на английския лекар Джон Лангдън Даун към 
изучаването, рехабилитацията, обучението и образованието на децата със синдром на Даун 
Десислава Бошнакова, докторант: Възникване на абакуса като основен инструмент в 
обучението по ментална аритметика – иновативен подход, развиващ у децата умения на XXI 
век
Мая Андасорова, докторант: Из страниците на Летописната книга на Първа девическа 
гимназия
  

10:00-10:20

10:20-10:40 

10:40-11:00  

11:00-11:20 

11:0-11:40   

11:40-12:00

13:20-14:20

12:00-12:20

12:20-13:00

13:00-13:20

ОБЕДНА ПОЧИВКА

СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСКУРСИ 
Модератори: проф. Николай Попов, дпн, доц. Марина Пиронкова, д-р

Калоян Дамянов, д-р: Особености и приложение на училищно базираната социална 
работа в България 
Маргарита Бакрачева, проф. д-р, Милен Замфиров, проф. дпн: Универсалното 
място на когнитивните изкривявания при формиране и изразяване на мнение 
Мария Дишкова, доц. д-р: Помагащото поведение и социалната подкрепа в човешките 
взаимоотношения 
Надежда Калоянова, доц. д-р: Професионалните роли на учителя по изкуства 
Пламен Колев, гл. ас. д-р: Индивидуалният подход като ключов фактор за ефективна 
социална работа

ПОЧИВКА
Яна Станева, гл.ас. д-р, Пламен Минчев, гл.ас. д-р: Професионалните компетенции в 
социалнопедагогическата сфера през погледа на специалиста 
Георги Милков, д-р: Съвременни тенденции в дейността на институциите за защита от 
домашното насилие
Гергана Сакарски, докторант: Сравнителен преглед на домашното образование в седем 
страни

14:20-14:40

14:40-15:00 

15:00-15:20 

15:20-15:40 

15:40-16:00   

16:00-16:20

16:20-16:40

16:40-17:00

17:00-17:20



Полина Даскалова-Петкова, докторант: Теоретичен анализ на модели и скали за 
оценка на семейното функциониране
Хилда Нарч, докторант: Въздействие на икономически и технологични фактори върху 
образователния сектор по време на COVID-19 кризата

17:40-18:00

17:20-17:40

11th NOVEMBER 
ЗАЛА 2

ДОКТОРАНТСКА СЕКЦИЯ – ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ
FOREIGN PHD STUDENTS

ЛИНК
9:00 – 17:50 INCLUSIVE EDUCATION 

Moderators:  Assoc. Prof. Diana Ignatova, PhD, Chief Assist. Prof. Elena Boyadzhieva-Deleva, PhD

Anagnostou Aikaterini: Inclusion of children with special education needs: It’s social side

Anagnostou Aikaterini: Inclusion of children with special education needs: the importance of the 
teachers’ role and their attitudes
Andriana-Daskalia Ikonomou: Teachers, parents and children with special needs: towards 
cooperation and reciprocity

Andriana-Daskalia Ikonomou: The role of the teacher in students with learning disabilities

Anna Kazakantoni: Inclusive education: strategies and appropriate support

Elisavet Tsikna: Inclusion in secondary education in Greece

DISCUSSION

BREAK

Maria Karaiskou: Teachers’ views and attitudes on the inclusion of students with ASD and 
collaborative teaching 
Lampros Theodorakos: The social and communication skills of leaders in education and the 
views of secondary education teachers on the contribution of these skills to the smooth operation of 
special schools
Lampros Theodorakos: School Management and Special Education. Principal of the primary 
school through the eyes of the teachers of the Inclusion Department
Maria Karaiskou: Factors influencing the inclusion of students with Autistic Spectrum Disorder 
(АSD)

Maria Tziatziou: Inclusion perspectives of parents who have children with special needs

Maria Tziatziou: Partnership in education of children with special needs: family, school and 
community
Thaleia Efthymiou: Current state and challenges of inclusive education in Greek mainstream 
primary schools
DISCUSSION

LUNCH BREAK

09:00-09:10 

09:10-09:20 

09:20-09:30 

09:30-09:40

09:40-09:50 

09:50-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40 

10:40-10:50

10:50-11:00

11:00-11:10

11:10-11:20 

11:20-11:30

11:30-11:40

11:40-11:50

11:50-12:20

12:20-13:00

 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1069248


13:00-16:30 FEATURES OF THE INCLUSIVE ENVIRONMENT 
Moderators:  Assoc. Prof. Katerina Shtereva, PhD, Assist. Prof. Arpi Masihi

Anastasia Moustakidou: Learning and behavioral characteristics of children with learning 
disabilities
Anastasia Moustakidou: Memory deficits in children with special educational needs and its role 
on academic achievement

Angeliki Venetopoulou: Promoting play skills in autistic children using practical strategies

Anna Kazakantoni: Autism spectrum disorder: a complex and multifaceted condition

Chrysoula Anthopoulou: Communicative characteristics of autistic students

Elisavet Rizargioti: Actual aspects of cochlear implants application in Greece

Elisavet Tsikna: Learning disabilities: a case study in secondary education in Greece

Ioanna Bara: The impact of autism spectrum disorder on family relationships

DISCUSSION
BREAK 

Panagiotis-Christos Trichas: General characteristics of students with intellectual disabilities

Stavroula Kalliontzi: Intercultural education and the learning environment

Stavroula Kalliontzi: The role of language multilingualism and Greek language as a second 
language
Thaleia Efthymiou: Models of inclusive strategies in students with special educational needs: a 
case study analysis of parallel support in Greek primary school
Tsalokosta Aikaterini: Factors influencing the implementation of differentiated instruction during 
teaching Greek Language and Literature to secondary school students with dyslexia

Vaia Tzoka: Music and reading for children with mobile disabilities 

DISCUSSION
BREAK 

13:00-13:10 

13:10-13:20 

13:20-13:30 

13:30-13:40

13:40-13:50 

13:50-14:00

14:00-14:10

14:10-14:30

14:30-14:50

14:50-15:00

15:00-15:10

15-10-15:20

15:20-15:30

15:30-15:40

15:50-16:10

16:10-16:30

15:40-15:50

16:30-16:40

16:40-18:10 TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING OF STUDENTS WITH DISABILITIES

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:10

Alexia Papaspyrou: The new technologies in education and the support of technologies in the 
daily life of people with mobile disabilities
Alexia Papaspyrou: Assisstive technologies for people with visual disabilities
Chrysanthi Papadanii: The role of computers for the development of communication skills in 
children with autism spectrum disorders
Georgios Tegos: Contemporary barriers in integration of information and communication 
technologies in special education
Chrysoula Oikonomou: вThe utilization of the technology of Augmented Reality in the field of 
special Education
Georgios Tegos: The benefits of Information and Communication Technologies in special 
education
DISCUSSION 

17:10-17:20

17:20-17:30

17:30-17:50

17:50-18:10


