Седма международна научна конференция
Съвременното образование – условия, предизвикателства и
перспективи

14 – 16 юни 2019 година
Хотел „Орбита“ - Благоевград
ПРОГРАМА
14 юни 2019 година
10:00 –
12:00
часа

Регистрация на участниците

12:30 –
13:00
часа

Официално откриване на конференцията
Първа пленарна сесия

13:00 –
13:30
часа
13:30 –
14:00
часа
14:00 –
14:30
часа
14:30 –
15:00
часа
15:00 –

Доц. д-р Траян
Попкочев
ЮЗУ „Неофит Рилски“,
България
Asiss. prof. Tonća Jukić,
Ph.D.
University of Split,
Croatia
Проф. д-р Соня
Петровска,
Университет „Гоце
Делчев“, Македония
Проф. д. п.н Елена
Викторовна Яковлева
Череповецки държавен
университет, Русия

Детство в условията на Постмодерност
Creativity in Education

Professional development of the teachers
in Macedonia - situation and perspectives
Сетевое взаимодействие учреждений
высшего и общего образования при
подготовке учителей начальных классов
Кафе пауза
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Конференцията се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“
по Договор № КП-06-МНФ/16

15:30
часа
15:30 –
16:00
часа
16:00 –
16:30
часа
16:30 –
17:00
часа
17:00 –
17:30

17:30 –
18:00
18:00 –
18:30

Втора пленарна сесия
15:30 – 18:00 часа
Философското самоопределяне на
Проф. д.н. Яна
съвременното образование –
Мерджанова
методологическо условие, духовно
СУ „Св. Климент
предизвикателство, методическа
Охридски“
перспектива
Проф.д.н. Сийка
Образованието като ценност и
Чавдарова – Костова
ценностите в образованието СУ „Св. Климент
съвременни дискурси
Охридски“
Проф. д.н. Клавдия
Парадоксите на хипермодерните
Сапунджиева
времена и метаморфозите на
СУ „Св. Климент
възпитанието и образованието
Охридски“
Волонтерская деятельность будущих
Проф. д.п.н. Наталия
педагогов в госпитальных условиях и
Виталиевна Иванова
развитие их профессиональной
Череповецки държавен
мотивации
университет, Русия
Проф. д-р Даниела
Илич, Университет в
Ниш, Сърбия

Značaj kurikuluma iz muzičkih oblika za
analitički pristup muzičkom Delu

Проф. д-р Снежана
Йованова-Митковска

Contemporary strategies for teaching and
learning at academic teaching

Официална вечеря

19:00

15 юни 2019 г.
Секционни заседания
Първа секция:
Дидактика и психология на висшето образование. Иновационни идеи и
практики в подготовката и квалификацията на педагогически
специалисти
Модератори: доц. д-р Николай Цанков, доц. д-р Пелагия Терзийска
Технически секретари: Красимира Спасова, Весела Божкова
Автор/и

9:30 –
9:40

Проф. д-р Божидар
Ангелов

Тема

Съвременни аспекти на медийната
педагогика
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часа
9:40 –
09:50
часа
09:50 –
10:00
часа
10:00 –
10:10
часа
10:10 –
10:20
часа
10:20 –
10:30
часа
10:30 –
10:40
часа
10:40 –
10:50
часа
10:50 –
11:00
часа
11:00–
11:10
часа
11:10 –
11:30
часа
11:30–
11:40
часа
11:40–
11:50
часа
11:50–
12:00
часа
12:00–

Проф. д-р Нели
Бояджиева

Методът на възпитание и терапия чрез
изкуство в педагогическото образование
в България

Assoc. Prof. Daniela
Koceva PhD, Prof.
Snezana Mirascieva PhD

Intercultural schools need of modern
society

Проф. дпн Вяра Гюрова

Моделите на образование през 21 век и
компетентностите на учителите

Sonja Petrovska, Despina
Inclusion in early childhood education and
Sivevska, Jadranka
care
Runceva
Проф. д-р Лучия
Ангелова

Съвременни аспекти на обучението по
изобразително изкуство

Проф. д-р Мария Баева

Предизвикателства пред
приобщаващото образование

Доц. д-р Пелагия
Терзийска

Приобщаващо образование - проблеми
и перспективи

Emilija Petrova
Gjorgjeva, Irena
Kitanova, Ana Koceva

Differences between educational systems
in the Republic of Macedonia and
Denmark
Проекции на реформата в училищното
образование в обучението по български
език в началните класове

Доц. д-р Мая Сотирова

Кафе пауза
Доц. д-р Даниела
Томова
Ас. Петя Панайотова
Prof. Snezana Todor
Stavreva Veselinovska,
MA Snezana Aleksandar
Kirova
Prof. Snezana Mirascieva

Съвременни аспекти на Олимпийското
образование и възпитание в училище и в
извънкласните форми
Личностно развитие в обучението по
философия като методическо
предизвикателство
Ecological education and upbringing in
function of sustainable development from
an angle of socio-environmental view
Didactic issues in higher education and the
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12:10
часа
12:10–
12:20
часа
12:20–
12:30
часа
12:30–
12:40
часа
12:40–
12:50
часа

PhD, Assoc.Prof. Daniela future development of society
Koceva PhD
Marijana Dimitrova

Integrating the creative academic writing
within the curricula

Гл. ас. д-р Милена
Левунлиева

Metaphor and abstract vocabulary
acquisition in TEFL

Д-р Валентина
Караганова

Образователни и ресоциализационни
дейности в затвора. Обхват и тенденции
на развитие

Д-р Йорданка Николова

Ролите на майката и бащата през
погледа на ученици и студенти

Обедна почивка
12:50 – 13:30
Автор/и

Тема

13:30 –
13:40
часа

Проф. д.п.н. Добринка
Тодорина

Изграждане на професионални
компетентности у бъдещите учители за
идентификация и развитие на
талантливите деца

13:40 –
13:50
часа

Проф. д.п.н. Вяра
Гюрова, д-р Румяна
Гьорева

Подготовката на учителите на 21 век за
социалните и професионалните им роли

13:50 –
14:00
часа

Sadudin Sadiki, Goran
Spasovski

Teacher perceptions for using computer
and media learning (ICT) in Macedonian
language teaching class in primary
education

14:00 –
14:10
часа

Доц. д-р Веска
Гювийска

Творческо писане във висшето училище
в търсене на метафорите

14:10 –
14:20
часа

Emilija Petrova
Gjorgjeva, Blaze
Kitanov, Nikolche
Gjorgjev

Model of positive discipline in our schools
NJITH absolute advantage

14:20 –
14:30
часа

Доц. д-р Николай
Цанков

Дигиталната компетентност на
педагогическите специалисти

14:30 –
14:40
часа

Assoc. prof. Popeska
Biljana, Prof. JovanovaMitkovska Snezana,
Prof. Mitevski Orce,

Different teaching strategies and methods
applied at the classes – experiences of
classroom teachers
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Asso. Prof. MitevskaPetrusheva Katerina
14:40 –
14:50
часа
14:50 –
15:00
часа
15:00 –
15:30
часа
15:30 –
15:40
часа
15:40 –
15:50
часа
15:50 –
16:00
часа
16:00 –
16:10
часа
16:10 –
16:20
часа
16:20 –
16:30
часа
16:30 –
16:40

16:40 –
17:10
часа

Доц. д-р Емилия
Божкова

Милениалите и преосмисляне на
образованието

Daniela Koceva, Snezana Intercultural schools need of modern
Mirascieva
society

Кафе пауза
Доц. д-р Анастасия
Пашова,
Доц. д-р Петър
Воденичаров

Първото държавно училище за
момичета в Европа – през погледа на
руската историография до 1017 г.

Доц. д-р Лиляна
Стракова

Социално-емоционално учене и
гражданско образование

Assoc. prof. Irena
Kitanova, PhD

Profession teacher as a part of modern
society

Доц. д-р Верица
Јосимовска

Professional development of the teacher –
historian

Гл. ас. д-р Славейка
Златева

Игровата интеракция и нейните
интеркултурни, креативни и духовни
проекции

Димитър Георгиев

Учител –мисия възможна

Снежана Йованова –
Митковска, Биляна
Попеска, Университет
„Гоце Делчев“,
Македония

Methodological practice and development
of competence of future teachers

Ясмин Балум

"Уъркшоп" в обучението на учители режими на употреба

Втора секция:
Проблеми на предучилищното и училищното образование.
Иновативни училища в съвременното образование
Модератори: доц. д-р Красимира Марулевска и доц. д-р София
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Дерменджиева
Технически секретари: д-р Вяра Цветанова, д-р Василена Спасова
Автор/и

9:30 –
9:40
часа
9:40 –
09:50
часа
9:50 –
10:00
часа
10:00 –
10:10
часа
10:10 –
10:20
часа
10:20 –
10:30
часа
10:30 –
10:40
часа
10:40 –
10:50
часа
10:50 –
11:00
часа
11:00 –
11:10
часа
11:10 –
11:30
часа
11:30 –
11:40
часа
11:40 –
11:50

Проф. д-р Георги
Иванов, докторант
Ангелина Калинова

Тема

Гл.ас.д-р Блага
Джорова

Обучението по технологии и
предприемачество като елемент от
STEM обучението в началното училище
Оценяване на спортно-техническите
умения по футбол на учениците от
прогимназиален етап
Експертиза на качеството на
професионалната педагогическа
подготовка на съвременния учител
Специфика на професията на детския
учител в контекста на живото слово
(или за учителя като словесник)
Позитивна образователна среда приобщаване чрез преживяване и
споделено разбиране
Възможности на проактивната
образователна среда за квалификация на
учителите
Детето в предучилищна възраст:
активно, инициативно, самостоятелно

Гл. ас. д-р Невяна
Докова

Приемственост между предучилищното
и училищното физическо възпитание

Гл. ас. д-р Стефан
Кинов

Влияние на физическото възпитание
върху учебната успеваемост на
учениците от началното училище
Търговското образование в България в
края на XIX и началото на XX век.

Доц. д-р Валери
Цветков
Доц.д-р Красимира
Марулевска
Доц. д-р Гергана
Дянкова
Доц. д-р София
Дерменджиева
Доц. д-р Веска
Вардарева

Гл. ас. д-р Светлана
Николаева

Кафе пауза
Ева Жечева
Гл. ас. д-р Юлиана
Ковачка

Българският модел за
деинституционализация на грижата за
деца
Парародителската грижа в оценката на
педагогическия съветник
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часа
11:50 –
12:00
часа
12:00 –
12:10
часа
12:10 –
12:20
часа
12:20 –
12:30
часа
12:30–
12:40
часа
12:40–
12:50
часа
12:50 –
13:00
часа

Д-р Вяра Цветанова

Ценностни аспекти на възпитателното
взаимодействие приемен родител приемно дете

Мария Браухле

Проектът SCIENTIX и
предизвикателствата на новото време

Меир Давидеско

Educational presence creates authority

Компютърното моделиране Д-р Радослава Топалска предизвикателство пред началните
учители
Д-р Янко Руменов
Д-р Ива Стаменова
Д-р Валентина Чилева

Проучване качеството на обучението по
“Физическо възпитание и спорт”
Развитие на четивната грамотност на
учениците чрез проектна учебна
дейност
Занимателни числови редици за
усвояване реда на числата до 20 от
ученици в първи клас

Обедна почивка
13:00 – 13:30
Автор/и

13:30 –
13:40
часа
13:40 –
13:50
часа
13:50 –
14:00
часа
14:00 –
14:10
часа
14:10 –
14:20
часа
14:20 –

Тема

Гл. ас. д-р Теодорина
Милушева, гл. ас. д-р
Анета Рашева

Професионални роли и функции на
педагогическия съветник и социалния
работник в училище – сходства и
различия

Лиляна Чобанова

Дискалкулия и акалкулия

Докторант Иглика
Ангелова, проф. дсн
Анна Мантарова

Предизвикателства на промените в
образователния процес през погледа на
учителите

Assoc. prof. Kiril
Barbareev PhD

Children and the media

Assoc. prof. Irena
Kitanova PhD, Emilija
Petrova Gjorgjeva
Недюрмагомедов

Teaching methods in analysis of a text in
class teaching
Формирование у учащихся
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14:30
часа
14:30 –
14:40
часа
14:40 –
14:50
часа
14:50 –
15:00
часа
15:00 –
15:30
часа

Георгий, Раджабова
Раиса Валиевна
Докторант Мария
Каменичка
Докторант Весела
Божкова
Докторант Гергана
Божурска

универсальных учебных действий в
процессе реализации ФГОС
Интензивни методи използвани за
развитие на експресивната реч по
английски език в началното училище
Педагогически условия за ефективност
на взаимодействието между
семейството и училището при децата от
начална училищна възраст
Същност на конструктивнотехническата дейност в предучилищна
възраст

Кафе пауза

15:30 –
15:40
часа

Докторант Кирякос
Панайотис
Кирицопулос

Обучение в математически понятия с
приложение на ръчно изработени
материали за ученици със затруднения в
обучението, посещаващи Частни
класове

15:40 –
15:50
часа

Проф. д-р Невена
Филипова

Позитивна образователна среда и
превенция на агресията в училище

15:50 –
16:00
часа
16:00 –
16:10
часа
16:10 –
16:20
часа
16:20 –
16:30
часа
16:30 –
16:40
часа

Сергей Биров
Гл. ас. д-р Мариана
Шехова
Анета Марянска, РУО Благоевград

Юлия Ингилизова
Валентина Стоянова

Иновациите в обучението на
подрастващите – основа на
съвременното качествено училищно
образование
Организационни ценности на
автономното училище
Иновативните училища – средство за
прилагане на компетентностния подход
и формиране на ключовите
компетентности в началното
образование
Иновации в действие
Използване на интерактивни методи,
техники и подходи в обучението по
български език и литература в първи
клас
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16:40 –
16:50
часа
16:50 –
17:00
часа
17:00 –
17:10
часа

17:10 –
17:20
часа
17:20 –
17:30
часа
17:30 –
17:40
часа
17:40 –
17:50
часа
17:50 –
18:00
часа
18:00 –
18:10
часа
18:10 –
18:20
часа
18:20 –
18:30
часа

Валентина Стефанова

Иновациите – необходимост

Светла Писарева

Уроците по английски език във втори
клас – иновативни и забавни

Съвременни тенденции в
природонаучното обучение в началния
Д-р Цветомира Иванова
етап на основната степен на
образование
Д-р Калинка
Гайтанинчева
,,заместник - директор, Иновацията в съвременните български
учебна дейност" в СУ
училища и нейното приложение в
,,Св. Паисий
етнокултурната среда
Хилендарски"
Мария Спасова Ас. Яна Рангелова –
Мирон

Идеите на Мария Монтесори за
самообразованието в условията на
новите образователни технологии
Образователен модел на
междукултурната комуникативна
компетентност

Д-р Василена Спасова

Чуждоезиковото обучение в детската
градина чрез куклени етюди

Докторант Красимира
Спасова

Възможности и класификации на ИОР

Докторант Ива Нанкова Кариерното развитие в училище
Мария Георгиева

Явлението „субкултура“ на детската
група в представите на детския учител

Янка Василева

Равнище на самостоятелност на 6-7годишните деца преди постъпване в
училище

16 юни 2019 година
9:00 –
12:30
часа

Уъркшоп:
"Проактивност за креативност в педагогическото
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взаимодействие (Защо, какво и как в съвременното
образование)"
Доц. д-р Гергана Дянкова
"Творческото писане във висшето училище в търсене
на метафори (демокрацията)"
Доц. д-р Веска Гювийска
12:30 –
13:30
часа

13:30 –
15:30
часа

15:30 –
16:30
часа

Обедна почивка
Кръгла маса:
"Културата, науката и образованието в отговор на
предизвикателствата в съвременния свят"
Модератор: Доц. д-р Траян Попкочев
Технически секретар: Ива Нанкова
Заключителни дискусии
Закриване на конференцията
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