ПРОГРАМА
ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ СЕМИНАР НА
ТЕМА
“СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА ПРЕВЕНЦИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
И ПОТРЕБНОСТИ В ОТГЛЕЖДАНЕ И
ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ЗДРАВОСЛОВНИ
НАРУШЕНИЯ”
27 май 2017 г., 10:00 часа
Конферетна зала на Радио Варна
Вход свободен

Откриване на семинара - 10:00 часа
“Влияние на раждането върху последващия живот на индивида”
Доц. Диана Димитрова - Директор на Филиал на МУ-Варна в гр. В. Търново
“Невробиологични аспекти при нарушенията в детска възраст”
Д-р Пламен Димитров - специалност по неврология и клинична психология, преподавател МУ-Варна
„Отговорността на родителите във възпитанието и образованието на децата - правни аспекти
на домашното образование в България”
Антон Неделчев - педагог и докторант в ШУ специалност “Управление на образованието”.
“Какво научаваме от тестовете за оценка на детското развитие”
Севджихан Еюбова - клиничен психолог, Заместник-директор Филиал на МУ-Варна в гр. Шумен
“Нови деца и родители - нови предизвикателства”
Елена Тодорова - консултант ранно детско развитие към „Карин дом”
“Превенционни програми за подкрепа и развитие на социална и емоционална компетентност”
Радостина Стоянова - детски клиничен психолог
“Кинезиология за деца – цялостен научен метод за връзката между тяло и мозък”
Мая Христова: педагог, Председател на УС на Фондацията
“НПО и детските градини в подкрепа и превенция на различните деца - проектна дейност”
Алис Испенджиян - педагог, Директор на ДГ „Ян Бибиян“ - Варна
„Психомоторика в ранна детска възраст“ - проект на УН на ДГ „Делфинче“, разработен съвместно с
Фондацията
Стефка Аврамова - педагог, заместник директор на ДГ “Делфинче“ гр. Варна
“Игровият подход при сензорно интегративни дисфункции”
Любомира Иванова - специален педагог
“Съвременност и традиции в профилактиката на детските заболявания”
Д-р Галина Димитрова - специалист детски болести
“Ролята на Шулверк - съчетание от ритъм, говор, движение, музика, за развитието на
умението за споделяне като елемент от емоционалната интелигентност”
Весела Люпке - музикален педагог, Председател на Българска Асоциация ОРФ „Шулверк“
Изказвания на приятели, партньори и дарители на Фондация „Децата на бъдещето“:
Елена Икономова /Фондация „Слънце“/, Красимира Аскерова /Сдружение „GEUM”/, представители
на Природен парк „Златни пясъци“ и Община Варна
Закриване на семинарната част - 13:00 часа
Повече информация за събитието, участниците, програмата и фондацията, можете да получите
на: http://childrenofthefuture-bg.org , FB страницата на Форндацията: https://www.facebook.com/childrenofthefuture/ и на телефон 0888 432 880.

