ПОКАНА
за научно-практическа конференция с международно участие
,,30 години Конвенция за правата на детето в Р. България и
идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата’’
29-30 октомври 2021 г.

Уважаеми колеги, партньори и съмишленици,
Факултетът по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”, съвместно с
Държавна агенция за закрила на детето, Полски културен институт – София и
Фондация ,,Приятели на Корчак” Ви канят да се включите в научнопрактическа конференция с международно участие на тема ,,30 години
Конвенция за правата на детето в Р. България и идеите на Корчак за
утвърждаване правата на децата“.
Конференцията е част от събитията, посветени на 35-годишнината на
Факултета по педагогика.
Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври 2021 г. онлайн в
платформата Zoom Topic: Конференция "30 години Конвенция за правата на детето в Р. България"
Join Zoom Meeting
https://unicef.zoom.us/j/99305715126
Password: 452261
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ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

29.10. 2021 г., петък
9.00 – 9.30 Откриване и официални приветствия
Зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Лиляна Стракова - декан на Факултета по педагогика
Д-р Елеонора Лилова - Държавна агенция за закрила на детето
Ивона Якушко-Дудка - съветник в Посолството на Република Полша, И.Д.
Директор на Полския институт в гр. София

9.30 – 12.30 Пленарни доклади и дискусия
1. Д-р Елеонора Лилова, Държавна агенция за закрила на детето
Предизвикателства в политиките за децата в първата у нас ,,Бяла книга за
детето”
2. Кристина Де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България
30 години Конвенция за правата на детето - предизвикателства и стъпки напред:
с грижа за бъдещето на всяко едно дете в България
3. Диян Калайджиев, Председател на Съвета на децата към ДАЗД
Детското участие във вземането на решения, свързани с образованието
4. Проф. дпн Вяра Гюрова, СУ ,,Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика
Културата по правата на детето – необходим елемент от професионалната
компетентност на учителите на 21 в.
5. Доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ ,,Св. Климент Охридски, Факултет по
педагогика
30 години Конвенция за правата на детето в Р. България – какво се промени?
6. Д-р Марек Михаляк, президент на Международната асоциация „Януш Корчак“
Законът на усмивката – педагогическият завет на Корчак
7. Проф. д-р Йоанна Лукашек, Педагогически университет, Краков, Полша
„Не ни е позволено да оставяме светът такъв, какъвто е“ – призивът на Януш
Корчак към наративите на учителите
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12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 - 17.00 Пленарни доклади, добри практики, дискусия
1. Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, СУ ,,Св. Климент Охридски, Факултет
по педагогика
Съвременни европейски тенденции в методиката за развитие на личностни
компетентности в областта за правата на детето
2. Доц. д-р Иржи Прокоп, Карлов Университет, Чешка Република
Преподобни Питер (1895–1976) – европейски хуманист и спасител на децата
3. Проф. д-р Норберт Пикула, Педагогически университет, Краков, Полша
Гражданство в отношенията между поколенията в перспективата на правата
на децата и гражданската свобода
4. Д-р Катаржина Ягйелска, Педагогически университет, Краков, Полша
Социално-образователни неравенства в перспективата за правата на детето
5. Проф. д-р Петър Франиок, Остравски университет, Педагогически факултет
Правата на децата и учениците със специални образователни потребности
6. Доц. д-р Инна Гаранина, Казански институт към Руския държавен университет
по правосъдие, Русия
Защитата на правата на децата в Русия – актуално състояние
7. Майя Грозданова, Застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“
Правата и интересите на детето и неговото семейство за подобряване на
достъпа до храна и подобряване на храненето в ранна детска възраст при уязвимите
общности
Добри практики
Ваня Харбалиева, Директор на 99 ДГ „Брезичка“, гр. София
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30.10.2021 г., събота
9.30 – 13.30 Пленарни доклади, добри практики, дискусия
1. Доц. д-р Галена Иванова, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”
Перспективи и проблеми пред съвременното дете
2. Д-р Анна Целова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Филиал Враца
Съвременна международна и вътрешно-правна рамка на системата за закрила на
детето
3. Д-р Дашенка Кралева, ФИЦЕ – България
Реализиране на правата на децата в социални услуги от резидентен тип за деца
в Р. България, оценени по модела ,,Качество за права”
4. Бисер Спиров, Фондация ,,Лумос”- България
Деинституционализация или правото на детето да живее в семейство
5. Д-р Красимира Василева, Ученически европейски клубове
Ученическите европейски клубове – място за гражданско възпитание и
граждански изяви в образованието
6. Юлия Георгиева, директор на 12 ДГ „Лилия“, гр. София
Хуманизмът в идеите на Януш Корчак за децата и съвременните педагогически
практики за възпитание и социализация на децата в предучилищна възраст
7. Виолета Севестакиева, 12 ДГ ,,Лилия“, гр. София
Крал Матиуш първи и модерни проекции на правата на детето
Добри практики
1. Цветанка Тонева, директор на 120 Основно училище „Г. С. Раковски“, гр.
София
2. Мирослава Андонова, учител в 12 ДГ „Лилия“, гр. София
Правата на детето и съвременни аспекти на практиката за отглеждане и
образование на децата в една столична детска градина
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3. Величка Попова, директор на 8 ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София
4. Надя Цветкова, педагогически съветник в 134 СУ ,,Д. Дебелянов" гр. София
Ученическо самоуправление и правата на децата от различните етноси в 134 СУ
,,Д. Дебелянов" гр. София

Организационен комитет на конференцията от Факултета по педагогика
Проф. дпн Вяра Гюрова
Доц. д-р Божидара Кривирадева
Доц. д-р Росица Симеонова
Гл. ас. д-р Даниела Рачева

Очакваме Ви!
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