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ПРОГРАМА 

на  I Национална конференция по ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ на 

тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА - МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, 

част от поредицата педагогическите конференции на Фондация 

„КУЗМАНОВ“ 

 

16.04.2021г., петък 

МОДУЛ: Документация на детската градина 

14:00 часа – 17:00 часа 

Обучителният модул КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, в който участниците ще се 

запознаят с десет важни акцента при изготвянето на стратегията на учебното 

заведение (ДГ, училище, ЦПЛР, РЦПППО и други образователни институции). 

Информацията в курса ще бъде изцяло практически насочена, подкрепена с 

примери и илюстрирана с документи. Нашите експерти са подпомогнали десетки 

учебни заведения при разработването на техните стратегии, затова добре знаем 

кои елементи от стратегията и плана за действие към нея затрудняват учебните 

заведения и къде се допускат грешки. 

 

 17.04.2021г., събота 

МОДУЛ: Представяне на доклади и презентации от участниците в 

конференцията 

09:00 часа – 10:30 часа 

1. Велина Русева и Марияна Христева - Let’s share our game!“ – сътрудничество 

за иновации и обмен на добри практики; 

2. Евгения Василева - Let's be together" - повишаване мотивацията за личностно 

и кариерно развитие; 

3. Магдалена Виденова - Детската градина-път към себе си, път към доброто; 
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4. Симона Димитрова - Интегриране на информационние технологии в детската 

градина-нов вид мотивация ,свързана с по-висока атрактивност и 

привлекателност на работа от всички участници в образоателния процес; 

5. Василка Ангелова - Мястото на дидактическите игри в предучилищното 

образование. Ролята им за формиране на количествени представи в 

подготвителна група/клас. 

 

10:30 часа – 11:00 часа – почивка 

 

11:00 часа – 12:30 часа  

1. Пламена Цветанова и Виолина Цолова - Развитие речта на децата от 

предучилищна възраст в детската градина, прилагайки метода Монтесори; 

2. Кинче Йонкова - Музиката, като възможност за изява на децата по време на 

пандемия и извънредна ситуация; 

3. Галина Първанова - Мини проекта-алтернативната възможност за детската 

изява и възможност за себеутвърждаване...в "АЗ и Моята България!  

4. Юлия Ненова - Детската агресия - вид реакция при адаптиране в детската 

градина. 

 

12:30 часа – 14:00 часа – обяд 

 

МОДУЛ: Документация на детската градина 

14:00 часа – 16:00 часа  

ИНСПЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. Ще 

бъдат представени областите, критериите и индикаторите за инспектиране и 

оценка, както и самата процедура по инспектиране на ДГ и училищата. Експерти 

в областта на образованието и Директори на учебни заведения, които са 

преминали оценка на представляваната от тях образователна институция, ще 

споделят своя опит в интервю.  
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 18.04.2021г., неделя 

МОДУЛ: Документация на детската градина 

Този модул ще бъде запис, който участниците ще получат, и ще могат да го 

проследят в удобно за тях време, колкото пъти желаят в рамките на деня 

 

Участниците в конференцията ще проследят последния модул от курса, посветен на 

АТЕСТИРАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. Кой, кога и как 

провежда атестацията? Подробно представяне и експертни обяснения към раздел VIII 

от Наредба 15 на МОН (Атестиране на дейността на педагогическите специалисти). 

Мястото на професионалното портфолио на Учителя в процеса на атестиране и други 

теми ще бъдат обсъдени по време на модула. Специално по темата за атестиране на 

Педагогическите специалисти нашата организация е обучила над 10 000 Учители от 

цялата страна, и отговорила на стотици специфични въпроси, вълнуващи Педагозите на 

България. 

 

 *Забележка: Изложената по-горе програма е работна и организаторите си 

запазват правото да внасят корекции в нея, за които участниците ще бъдат 

своевременно уведомени. 

 Време за представяне на всеки един доклад - до 20 минути. Ако надвишите 

времето, то Вашата презентация ще бъде спряна от водещия на конференцията.  
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