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Участие на детски градини 
в Балчик в Национална 

конференция по предучилищна 
и начална педагогика

В периода 27-29.04.2018г. 
в град Казанлък се проведе 
Трета национална конферен-
ция по предучилищна и на-
чална училищна педагогика, 
на която две детски градини 
- ДГ №2 „Знаме на Мира и 
ДГ №3 „Чайка“ представиха 
община Балчик. 
Форумът бе организиран от 
Института за образователни 
политики „Архимед и Ди-
оген” с генерален спонсор 
издателство „Архимед”. В 
конференцията взеха участие 
видни представители на СУ 
“Св. Кл. Охридски” – про-
фесорите Александър Панов, 
Валери Стефанов и Нели 
Иванова, проф. д-р Росен 
Николаев -завеждащ катедра 
Статистика и приложна ма-
тематика в ИУ – гр. Варна, 
талантливата и очарователна 
поетеса Теодора Вълева, ди-
ректори на детски градини и 
училища, детски и начални 
учители от цялата страна.
Работата на конференция-
та стартира с квалифика-
ционен семинар на тема 

„Отвъд границите на ру-
тинното образование. При-
общаване към европейски 
практики и ценности.“Бяха 
изнесени пленарни доклади 
за съвременните тенденции в 
предучилищната педагогика. 
На форума Светлана Лазарова 
и Деяна Бабенкова от ДГ №2 
„Знаме на Мира“представиха 
своя доклад „Формиране на 
положително отношение към 
учебно-възпитателния про-
цес в детската градина чрез 
включване в проектни дей-
ности“. В разработката бе 
описан двугодишния опит от 
включването на учебното за-
ведение в Проект „Заедно мо-
жем“ към Оперативна програ-
ма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-
2020, процедура „Подкрепа 
за предучилищното възпита-
ние и подготовка на деца в 
неравностойно положение“, 
даващ  шанс за равен достъп 
до възпитание, образование 
и обучение, независимо от 
социалния статус на децата .
Донка Генова, старши учи-

тел вДГ №2 „Знаме на 
Мира“представи своя доклад 
на тема „Прилагане на инте-
рактивни техники за превен-
ция в критични ситуации на 
съвременните деца“. В  него 
тя сподели за нуждата отпре-
венция в рискови ситуации  и 
от усъвършенстване на уме-
нията на децата да се спра-
вят в тренировъчни ситуации 
чрез иновационни и интерак-
тивни методи в „игрите за 
оцеляване чрез изпитания“, 
които биха развили умения-
та за самоконтрол, подкрепа, 
устойчивост и самосъхране-
ние в критични ситуации.
„Екипната работа в детската 
градина-основен фактор за 
постигане на успешни резул-
тати“ бе темата на доклада на 
Живка Анещева, главен учи-
тел в ДГ №3 „Чайка“, с кой-
то тя сподели своя работеща 
иновативна практика – прове-
ден тренинг с педагогическия 
екип на градината. Бяха раз-
гледани междуличностните 
отношения като най – важни-
те в един екип, както и какви 

качества трябва да притежа-
ва, за да бъде той ефективен.
Присъстващите имаха въз-
можността да се запознаят с 
иновативните нови учебни 
комплекти и познавателни 
книжки на издателство „Ар-
химед и Диоген“, разработе-
ни след обстойно проучване 
на реалната и световната 
практика и съгласувани с но-
вия Закон за училищното и 
предучилищното образова-
ние и съответните стандарти.
Чрез интересната и предиз-
викателна програма на съби-
тието, споделянето на добри 
практики,  иновативни про-
екти и тенденции от опитни 
професионалисти, работещи 
в детските градини началното 
училище, участниците обме-
ниха опит и полезни контак-
ти.
Разработките на всички учас-
тници са включени в Сборник 
с доклади от конференцията, 
чрез който полезните практи-
ки на ще достигнат до широк 
кръг педагози в цялата стра-
на.                                     /Б.Т./

Дългоочакваната среща с талантливата очарователна поетеса Теодора Вълева 
На снимката: г-жа Живка Жечева,г-жа Светлана Лазарова, г-жа Теодора Вълева, г-жа  Донка Гено-

ва, г-жа  Деяна Бабенкова

Трета национална конференция по предучилищна и начална педагогика – Казанлък, 27,28 и 29 април 
2018 г. Участници от Община Балчик: г-жа Живка Анещева, г-жа Светлана Лазарова, г-жа  Деяна 
Бабенкова, г-жа  Донка Генова.

Съвременна квалификация на детските учители от 
Общината се проведе в ДГ „Знаме на мира” Балчик

На 28-ми април в детска гра-
дина №2 „Знаме на мира“ 
гр. Балчик, с директор г-жа 
Красимира Тодорова, се 
проведе курс за повишаване 
квалификацията на детските 
учители на тема „Забавни 
математически експеримен-
ти и игри“, воден от пре-
подавател от Шуменски 
университет „Епископ Кон-

стантин Преславски“– доц. 
Наталия Павлова.
В обучението се включиха 
учители от няколко детски 
градини на Община Балчик. 
Те се запознаха с интернет 
платформа, в която всеки 
учител бързо и лесно може 
да изработи своя игра, която 
отговаря на педагогически-
те му цели и задачи. Таки-

ва електронни игри могат 
да направят обучението по 
математика по-достъпно и 
по-приятно за децата. Инте-
ресно беше и представянето 
на подходящи за децата в 
детската градина сюжети и 
игри с Мьобиусов лист; на 
задачи, свързани с централ-
на и осева симетрия, тран-
слация и ротация, покритие 

на равнина; на холограмни 
изображения с мобилен те-
лефон. 
Участниците в курса споде-
лиха, че наученото ще бъде 
прилагано в работата с де-
цата и оценяват обучението 
като интересно и ползотвор-
но, поради неговата практи-
ческа насоченост.
                                            Б.Т.

Трансгранични идеи за 
образование

Практикумът на румън-
ските и българските 
учители по темата „Ин-
струменти за атрактивно 
обучение“ започна през 
август, 2017 г. в Балчик. 
Четирите образователни 
панела на водещия на обу-
чението Христо Боев бяха 
свързани с личностното 
развитие на ученици, деца 
в риск и отпадналите от 
системата, както и насили-
ето в училище. Педагозите 
от България и Румъния 
споделиха своите пробле-
ми, някои от които се ока-
заха и общи. 
Проектът по програма за 
трансгранично сътруд-
ничество NTERREG V-A 
Румъния – България - 
2014-2020 г. „Иноватив-
ни практики и услуги в 
образованието” е насочен 
към развитие на партньор-
ството между ОУ „Христо 

Смирненски“ от Генерал 
Тошево и училище „Ад-
риан В. Радулеску“  от 
град Мурфатлар, за да се 
подобри образователната 
среда и повиши качество-
то на образованието, чрез 
обмяна на добри практики 
и развитие на иновативни 
методи и дейности. 
На 19.V.2018 г. в Генерал 
Тошево ще се проведе 
Кръгла маса: „Споделяне 
на добри практики сред 
учители, педагози и екс-
перти” от трансграничния 
регион.  Кръглата маса е 
подчинена на основната 
идея на проекта: иноватив-
но и качествено образова-
ние. Целта е да се увеличи 
капацитетът за сътрудни-
чество и ефективност на 
образователните инсти-
туции в трансграничния 
регион чрез подобряване 
на средата за обучение, 

повишаване качеството на 
образованието, предотвра-
тяване на отпадането от 
училище и задържането на 
децата в класната стая. 
Д-р Христо Боев подгот-
ви за целта на проекта 
„Модел на училищна по-
литика за превенция на 
отпадането от училище – 
ОУ „Христо Смирненски” 
– гр. Генерал Тошево”. 
Моделът е  на три езика: 
български, румънски и 
английски,  елементи от 
него ще бъдат дискути-
рани на Кръглата маса от 
румънските и българските 
педагози и експерти. Пред-
вижда се и екипна работа 
по решаването на опреде-
лени казуси, попълване на 
въпросници и обобщава-
не на идеите за бъдещето 
трансгранично сътрудни-
чество в областта на обра-
зованието. 

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ

Книгата на доц. д-р Цве-
толин Недков „Планът за 
преобразяване на Южна 
Добруджа /1951 – 1956/” 
ще бъде представена днес 
от 18 часа в Дом-памет-
ник „Йордан Йовков”. Ор-
ганизатори на събитието 
са Регионалният истори-
чески музей и Съюзът на 
учените в България – клон 
Добрич.
Изследването ще бъде 
представено от проф. 
д-р Димитър Димитров 
от Югозападния универ-
ситет - специалист по 
стопанска история. Пре-
миерата се посвещава на 
65-годишнината от създа-
ването на музея в Добрич 
и на Международния ден 
на музеите - 18 май.
Представят изследване за 
стопанския живот на гра-
довете в Южна Добруджа 
през 1940-1944 г.
„Планът за преобразява-
не на Южна Добруджа” е 
първото цялостно научно 
изследване за т.н. Червен-

ковски план на тогаваш-
ния министър-председа-
тел на Народна Република 
България Вълко Червен-
ков, част от който са съз-
дадените в Добруджа по-
лезащитни пояси.
Ц в е -
т о л и н 
Недков 
е спе-
циалист 
по сто-
п а н с к а 
история 
в Реги-
о н а л е н 
истори-
ч е с к и 
музей – 
Добрич, 
част е 
от екипа 
на отдел 
„ Н о в а 
и най-
нова ис-
тория“. 
П р е д и 
5 годи-
ни той 

получи образователната 
и научна степен „доктор 
по история”. Темата на 
дисертацията му бе „Сто-
панският живот на градо-
вете в Южна Добруджа 
(1878 – 1918)”.


