НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: НАУКА И ПРАКТИКА”
Конференцията се провежда по инициатива на Нов български университет с любезната подкрепа на УНИЦЕФ в България.
Домакин на конференцията е Нов български университет.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА
28 СЕПТЕМВРИ 2016, сряда
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00

Регистрация на участниците
Официално откриване, Аула, корпус І

13:00 – 14:00

Пленарна сесия, Аула, корпус І

13:00 – 13:40

Ранното детско развитие – от науката към устойчивото развитие, д-р Ивелина Борисова, специалист „Учене в ранното детство“,
УНИЦЕФ

13:40 – 14:00

Подобряване на развитието на децата в ранна възраст – преосмисляне на подхода, проф. Франк Оберклайд (видео изказване)

14:00 – 14:20

Кафе-пауза

14:20 – 16:00

Сесия 1
Панел А: Аула, корпус І
Образованието в ранно детство
Организатори: Гергана Петрова, директор на 37 ОДЗ гр. София,
Вера Рангелова, УНИЦЕФ

Панел B: 409 аудитория / корпус І
Нарушения в развитието
Организатори: проф. Виолета Боянова, дн., доц. д-р Маргарита
Станкова, НБУ

14:20-14:40

Емил Бузов

От идеята през практиката към политиката

Маргарита
Станкова

Генерализирани разстройства на развитието и
Хиперактивност и дефицит на вниманието – биологични
маркери и коморбидност

14:40-15:10

Гергана Петрова,
Маргарита Габровска, Ана
Денева

Общността на детската градина, като фактор за
моралното развитие в ранна детска възраст

Виолета Боянова

Хиперактивност и дефицит на вниманието и обучителни
трудности

15:10-15:20

Любослава Пенева,
Снежана Радева

Социално-образователен модел за включване на
деца от уязвими общности в образователната
система

Милена Манова

Позитивно родителство при активни деца

15:20-15:40

Представител на
Министерство на
образованието и науката
(непотвърден)

Ранна превенция на обучителните затруднения и
подкрепа за приобщаващо образование в детските
градини

Ана Сапунджиева,
Анна Манолева

Развиване на умения за игра при деца с Генерализирано
разстройство на развитието- организиране и провеждане на
терапевтични групи в Център за социална рехабилитация и
интеграция на лица с проблеми от аутистичен спектър, гр.
София

15:40-16:00

Кристина ГоцеваБългаранова,

Може ли тренирането на екзекутивни функции да
повиши образователните постижения?

Евгения Христова,
Морис Гринберг,
Веселина
Къдрева

Контрол с поглед – съвременни помагащи технологии за
деца с тежки физически увреждания

Милена Мутафчиева

16:00 – 16:30

Кафе-пауза

Демонстрация: Контрол с поглед като помагаща технология

16:30 – 18:10

Сесия 2
Панел А: Аула, корпус І
Психично здраве на бебето и малкото дете
Организатор: д-р Весела Банова

Панел B: 409 аудитория / корпус І
Детска неврология
Модератор: проф. Венета Божинова

16:30-16:50

Анета Попиванова,
Станислава Хитрова

Значение на непрекъснатия контакт кожа до кожа
между майката и бебето веднага след раждането
видео за "Ранния контакт между майка и
новородено"

16:50-17:10
17:10-17:30

Моника Богданова

Бебето и езикът

17:30-17:50

Биляна Мечкунова,
Весела Банова,

Въпросът за разпознаването на психичното
страдание на кърмачето и малкото дете в контекста
на реформата на грижите за деца в риск в България

Любомир Жупунов

17:50-18:10

18:15

Светла Стайкова, Анка
Бистриан, Атанаска
Аврамова, Димитър
Терзиев, Надя Полнарева

Коктейл

Консултиране на кърмачета и много малки деца в
контекста на детско-психиатричната практикаклиничен опит

Иван Иванов, Ралица
Йорданова, Анелия Петкова,
Иглика Соткова, Елена
Тимова, Даниела Стойчева,
Анна Малинова, Румен
Стефанов
Венета Божинова

Прогностични фактори за нервно-психическото
развитие от педиатрична гледна

Ралица Йорданова,

Тест за нервно-психическо развитие на
петгодишна възраст

Иван Иванов

точка

Патология в ранното детското развитие

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: НАУКА И ПРАКТИКА”
Конференцията се провежда по инициатива на Нов български университет с любезната подкрепа на УНИЦЕФ в България.
Домакин на конференцията е Нов български университет.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА
29 СЕПТЕМВРИ 2016, четвъртък

9:00 – 10:40

09:00-09:20

Сесия 3
Панел А: Аула, корпус І
Ролята на средата като общност и семейството за ранното детско
развитие
Организатор: д-р Галина Маркова
Савка Савова,
Зорница Стоичкова, Боян
Василев

Панел B: 409 аудитория / корпус І
Оценка на развитието в ранно детство
Организатори: гл.ас.д-р Милена Мутафчиева, гл.ас.д-р Надя
Колчева, НБУ

Практически измерения на работата по превенция
на насилието в ромска общност и създаване на
ефективни програми в подкрепа на ранното детско
развитие

Надя Колчева, Светла
Стайкова

Добри практики при изготвяне на психологична
оценка на развитието при деца в ранна и
предучилищна възраст

09:20-09:40

Галина Бисет

Закриване на домовете за деца от 0-3 чрез модел за
ангажиране на приемни и биологични родители

Любомир Джалев

Тест за диагностика на готовността на децата за
училище: разработване и стандартизация

09:40-10:00

Светлозар Василев

Психосоциални интервенции с кърмачета и техните
родители

Елена Андонова

Оценка на езиковото развитие на български език в
ранна детска възраст

10:00-10:20

Звезделина Атанасова

Семейно-медиирана ранна интервенция за деца
със специфични потребности до 5-годишна възраст

Надя Колчева

Българска адаптация на въпросник за оценка на
родителско приемане-отхвърляне при деца в
предучилищна възраст

Родителите - първи и най-значими учители в
ранното образование на децата

Кирилка Тагарева, Биляна
Гинина

Четири емпирични изследвания на М.Лисина, С.
Мешчерякова, К. Тагарева и Б. Гинина за развитие
на уменията за общуване в ранна възраст

Николета Йончева

10:20-10:40

Александър Кръстев

10:40 – 11:10

Кафе-пауза

11:10 – 12:50

11:10-11:30

Сесия 4
Панел А: Аула, корпус І
Оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие
Организатори: Сара Перин, Евгения Волен, Тръст за социална
алтернатива

Панел B: 409 аудитория / корпус І
От науката и практиката към политики за ранно детско развитие
Организатори: фондация „За нашите деца”, Ваня Кънева,
Национална мрежа за децата, Дани Колева
Модератор: Росица Богалинска-Петрова

Елиз Юлери, Евгения
Волен

Красимира Костадинова,
Лалка Рангелова,

Рандомизираното контролирано проучване –
златният стандарт в научните оценки

Веселка Дулева
Ваня Трайкова, МОН

11:30-11:50

Политики и практики за ранно детско развитие в
системата на здравеопазване, базирани на
доказателства
Към холистичен подход в грижите за децата в найранна възраст

11:50-12:10

Алексей Пампоров

Предпроектното проучване на програма „Заедно –
здраво бебе, здраво бъдеще“ – предпоставка за
извършване на проучване на ефекта във времето
(лонгитюдно проучване)

Министерство на труда и
социалната политика
(непотвърден)

12:10-12:30

Уницеф България

Лонгитюдно проучване на ефекта от програмата
„Център за майчино и детско здраве“

Мария Петкова

Програма „Сигурен старт“ - доказан практически
модел за ранно детско развитие и политика в
страните в Европа

12:30-12:50

Милена Мутафчиева,

Оценка на развитието на 4-5 годишни деца в
резултат на обучителната програма на фондация
„Здраве и социално развитие“ в гр. Кюстендил

Ваня Кънева

Нуждата от интегриран подход към политиките за
ранно детско развитие

Надя Колчева,
Пенка Христова,
Елена Андонова

13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30

Заключителна дискусия
Закриване на конференцията
Аула, корпус І
Модератори: доц. Елена Андонова, Вера Рангелова

