


Организационен комитет на Юбилейната научна конференция с международно участие
"Новата идея в образованието"

Председател:

 проф. д-р Петко Чобанов

Зам.-председател:

 проф. дпн Галя Христозова

Членове:

 Проф. д-р Милен Балтов
 Доц. д-р Евелина Динева
 Проф. д-р Васил Янков
 Проф. д-р Момяна Гунева
 Проф. д-р Радостин Долчинков
 Доц. д-р Мария Алексиева
 Проф. д-р Силви Чернев
 Проф. д-р Лина Анастасова
 Проф. д-р Даниела Орозова
 Доц. д-р Йонка Балтаджиева
 Доц. д-р Мария Нейчева
 Доц. д-р Камен Сейменлийски
 Проф. д-р Димитър Юдов

Спонсори на конференцията

Корпоративни участници в конфернцията



„ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
"НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

20-21 септември 2016 г.

ПРОГРАМА

Направление „Психология, социални дейности и педагогика“

20 септември 2016 г. - вторник

14.00 ч. – 14.50 ч. – Регистрация за конференцията – фоайе 1 етаж

15.00 ч. – 15.10 ч. - Откриване на конференцията - зала “Изток”

15.10 ч. – 15.40 ч. - Пленарeн доклад

Акад. дтн. проф. дмн Иван Попчев - “Доктор хонорис кауза” на БСУ

“Реалният свят да се върне обратно в класната стая”

15.40 ч. – 16.00 ч.

Prof. Ludmila Gennadevna, PhD - Dean of Faculty of Economic and Financial at Moscow
Witte University

“Problems of Formation of Infrastructure of Support of Small Business in the Russian
Federation”

16.00 ч. – Засаждане на дръвче по случай 25-годишнината от създаването на
Бургаския свободен университет – входът на университета

19.30 ч. - Празничен коктейл по случай 25-годишнината от създаването на Бургаския
свободен университет - атриумът на университета



21 септември 2016 г. - сряда

зала 208

Научен секретар – доц. д-р Йонка Балтаджиева

Технически секретар – гл. ас. д-р Зорница Ганева

09.00 ч. – 09.10 ч. Развитие дистанционного обучения как один из факторов
модернизации современного образования, проф. д.п.н. Дина
Джусубалиева, Казахский университет международных
отношений и мировых языков имени Абылай хана

09.10 ч. – 09.20 ч. Реализацията на целите за устойчиво развитие - в основата на
глобалното образование, проф. д-р Румен Вълчев, БСУ

09.20 ч. – 09.30 ч. Как да бъде насърчавана грамотността на учениците или новата
стара идея на образованието, проф. д-р Татяна Ангелова, СУ
„Св. Кл. Охридски“

09.30 ч. – 09.40 ч. Системата от текстови задачи за развитие на математическите
способности на учениците в четвърти клас в часовете по
свободноизбираема подготовка, доц. д-р Евелина Динева, БСУ

09.40 ч. – 09.50 ч. Идеята за нестандартност в образованието и обучението на
студенти от специалности по изкуствата, проф. д-р Капка
Солакова, АМТИИ

09.50 ч. – 10.00 ч. Измерения на личния самоконтрол при юношите и студентите,
доц. д-р Йонка Балтаджиева, доц. д-р Татяна Коцева,
Бургаски свободен университет

10.00 ч. – 10.10 ч. Синхронизиране и постигане на доверие в образованието и
мениджмънта в невро-лингвистичното програмиране (НЛП-
практики), доц. д-р Пепа Митева, БСУ

10.10 ч. – 10.20 ч. Взаимовръзки между социокултурната среда и личностните
перспективи в български университети, доц. д.пс.н. Майяна
Митевска-Енчева, УНИБИТ

10.20 ч. – 10.30 ч. Основни правила за дизайн на образователна анимация. Проект
Забавна наука, доц. д-р Радка Василева, СУ „Св. Кл. Охридски“

10.30ч. – 10.40 ч. Специфики в прехода от родителското към собствено семейство
при съвременните млади българи, доц. д-р Румен
Бостанджиев, Бургаски свободен университет

10.40ч. – 10.50 ч. Учебните програми по музика в контекста на новата идея в
образованието, доц. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ - Пловдив

10.50ч. – 11.00 ч. Постмодерното общество  предизвикателства и възможности за
професионалния профил на специалистите по социална работа,



доц. д-р Ицка Дерижан, Бургаски свободен университет, доц. д-
р Рима Масыйрова, Казакстан

11.00ч. – 11.10 ч. Анимация в образованието, доц. д-р Радка Василева, СУ „Св.
Кл. Охридски“

11.10 ч. - 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 ч. – 11.40 ч. Международный опыт защиты семьи как социального института,
доц. д-р Тамара Климова, Университет международных
отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахстан

11.40 ч. – 11.50 ч. Социални стереотипи и етническа идентичност, доц. д-р
Михаил Проданов, ПУ „П.Хилендарски“

11.50 ч. – 12.00 ч. Солфежната  техника при усвояване на хармоничен триглас,
доц. д-р Маргарита Генчева, ШУ „Епископ Константин
Преславски“

12.00 ч. – 12.10 ч. Емпатията - перспективи пред възпитанието и образованието
на децата от начална училищна възраст, гл.ас. д-р Зорница
Ганева, Бургаски свободен университет

12.10 ч. – 12.20 ч. Образование чрез медитация и интуиция, доц. д-р Светла
Пачева-Карабова, Медицивски университет - Пловдив

12.20 ч. – 12.30 ч. Работата с приказки като част от продължаващото обучение за
педагози, доц. д-р Диана Циркова, Бургаски свободен
университет

12.30 ч. – 12.40 ч. Възможности за формиране на металингвистично съзнание при
обучението на деца в начална училищна възраст по роден език
и по чужд език, ас. д-р Ваня Кильовска, ВТУ „Св.св.Кирил и
Методий“

12.40 ч. – 12.50 ч. Трафикът на хора като социално-педагогически феномен, гл.ас.
д-р Мария Дишкова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -
Бургас

12.50 ч. - 13.30 ч. Обяд

Научен секретар – доц. д-р Пепа Митева

Технически секретар – гл.ас. д-р Красимира Минева

13.30 ч. – 13.40 ч. Измерения на свободната воля при юноши и студенти, гл.ас. д-р
Красимира Минева, Бургаски свободен университет

13.40 ч. – 13.50 ч. Технологии за стимулиране на интереса към творческото писане
в начален етап на основна образователна степен, ас. Далия Ал-
Халил, СУ „Св. Кл. Охридски“



13.50 ч. – 14.00 ч. Подготовка на детето за постъпване в 1-ва група - съвети за
родители, гл. ас. д-р Мария Дишкова, Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ - Бургас

14.00 ч. – 14.10 ч. Интеркултурната комуникация като компонент от обучението на
студенти от педагогически специалности, ас. д-р Ваня
Кильовска, ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

14.10 ч. – 14.20 ч. Векторни темплейти при дизайн на текстил и облекло, гл. ас. д-р
Яна Василева, Нов български университет

14.20 ч. – 14.30 ч. Моделът Образователна драма в училище - възможности и
предизвикателства в съвременната класна стая, д-р Мария
Николова, СУ „Св. Кл. Охридски“

14.30 ч. – 14.40 ч. Вариант на програма за професионална квалификация Еколог
чрез използване на образование за устойчиво развитие, ас. д-р
Мария Гюлеметова, УНИБИТ

14.40 ч. – 14.50 ч. Иновативни идеи и решения в предучилищното образование,
Ирина Грозева, учител в ОДЗ №13 Надежда-ОЦРДРРП

14.50 ч. – 15.00 ч. Педагогическата компетентност на наставниците и ролята им за
професионалното развитие на специалистите по здравни грижи,
преп. Пенка Иванова, Тракийски университет – Стара Загора

15.00 ч. – 15.10 ч. Модел на интегративна услуга за деца с езико-говорни
затруднения. Пътна карта на услугата, Радостина Славчева,
Бургаски свободен университет

15.10 ч. – 15.20 ч. Приложение на информационните и комуникационните
технологии в обучението по музика в общообразователното
училище и оценка на резултатите от използването им,
докторант Валери Пастармаджиев, ЮЗУ „Неофит Рилски“

15.20 ч. – 15.30 ч. Мотивиране на студентите чрез интерактивни методи при
обучението по химия, ст.преп. Дафинка Калинова, Медицински
университет - Пловдив

15.30 ч. – 15.40 ч. Сугестопедични и артистични методи в преподаването на
природо-математическите предмети, Калин Ангелов, СУ „Св.
Кл. Охридски“
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