КОНФЕРЕНЦИЯ „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ:
НАУКА И ПРАКТИКА” 2019
13 СЕПТЕМВРИ
ПЕТЪК
08:30 – 09:30

Регистрация пред Аулата, корпус
1, НБУ

09:30 – 10:40



Откриване на конференцията



проф. Тейгър-Флусбърг,
Бостънски университет

10:40 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 12:30

Паралелна сесия – Панел 1-А
Образованието в ранно детство
Организатор
Вера Рангелова, Уницеф
Модератор Мария Янкова

Diagnosing autism in the
first years of life



Грета Ганчева, директор
дирекция „Приобщаващо
образование“, МОН

Националните приоритети
за приобщаващо
образование



Снежана Радева, УНИЦЕФ
и Димитър Атанасов, Нов
български университет

Представяне на резултати
от изследване на средата в
детски градини с
използване на ECERS-3
(Скала за оценка на
средата в предучилищна
възраст)



Дина Димитрова, РУО
Сливен

Педагогическа практика
„Утринна приказка“
Прилагане на
адаптационен модел за
съвместна работа на
педагози и родители в
периода на постъпване на
децата в детската градина



Ана Лоининг, Сдружение
„Образователно
равенство – Аутизъм“

Адаптиране на
Образователна програма
за деца със специални
нужди

11:00 – 12:30



Евгения Христова, Морис
Гринберг, департамент
„Когнитивна наука и
психология“, НБУ



Дискусия

Обучителна програма за
ранно детско развитие за
деца с тежки физически
увреждания чрез
технологии за контрол с
поглед

Паралелна сесия – Панел 1-Б
Психично развитие и здраве в
ранно детство
Организатори Вера Рангелова,
Уницеф и Красимира Костадинова,
НЦОЗА
Модератор Весела Банова


Весела Банова,
Сдружение „Дете и
пространство“

Въведение



Д-р Румяна Динолова,
Национален център по
обществено здраве и
анализи

Неблагоприятни
преживявания в детството
и рисково за здравето
поведение сред студенти
от помагащите професии и
медицина



Михаил Околийски, офис
на СЗО в България

Рамка за пълноценна
грижа за деца в ранна
възраст на СЗО, УНИЦЕФ и
Световна Банка



Маргарита Габровска,
Фондация “Нашите
недоносени деца”

Достъп до проследяване
на развитието на
недоносените деца след
изписването от
неонатологичното
отделение: ситуацията в
България



Весела Банова, Сдружение
„Дете и пространство“

Границата между
потъването във
виртуалната реалност и
психичните смущения при
деца от 0 до 3 години.
Влиянието на гледането на
телевизия в тази възраст
върху психичното
развитие на детето



Севджихан Еюбова,
Шуменски университет
„Еп. Константин
Преславски“



Дискусия

12:30 – 13:30

Обедна пауза

13:30 – 15:00

Панел 2
Ролята на семейството и средата
за ранното детско развитие
Организатори Галина Маркова и
Антоанета Матеева, НБУ

Проучване на нагласите,
свързани с психичното
здраве по време на
бременността и раждането



Камелия Ханчева,
Софийски Университет
„Св. Климент Охридски“

За спорните и безспорните
влияния на средата върху
детското развитие.
Теорията за
ментализацията и
връзките на изследванията
и практиките



Николета Йончева, Карин
дом

Семейно-медиирана
интервенция, път на
успешно родителство



Галина Маркова и
Антоанета Матеева, НБУ

Средата, която създават
услугите: парадигми и
практики, основани на
доказателства.
Подготовката на помагащи
специалисти.



Мая Василева,
Агенция за социално
подпомагане

Новият закон за
социалните услуги и
връзката на практикауниверситет и държава
при разработването му



Дискусия

15:00 – 15:20

Кафе пауза

15:20 – 17:20

Панел 3
От доказателства към политики
за ранно детство
Организатори: фондация „За
нашите деца“, Тръст за социална
алтернатива

Модератор Мариана Тасева


Joost de Laat, Университет
Утрехт и Огнян Исаев,
Тръст за социална
алтернатива

Политики, базирани на
доказателства



Цвета Недева и Иванка
Шалапатова, фондация „За
нашите деца“, Татяна
Коцева, ИИНЧ, БАН

Събиране и анализ на
данни при изработването
на политики. Примерът на
изследването
„Невидимите деца“.



Иванка Шалапатова, ,
фондация „За нашите
деца“

Разработване на политики
с участие на всички
заинтересовани страни



Дискусия

17:20 – 17:40

Кафе пауза

17:40 – 18:40

Обзор и дискусия

19:00 –

Коктейл

14 СЕПТЕМВРИ
СЪБОТА
09:00 – 10:00

10:00 – 11:10

Панел 4
Затруднения в ранно детско развитие,
скрининг и диагностика.
Научни изследвания на аутизма у нас.
Организатори: Маргарита Станкова, НБУ и
Михаела Барокова, Бостънски университет
Модератор Маргарита Станкова


Маргарита Станкова, НБУ

Въведение.
Затруднения в ранно
детско развитие,
скрининг и диагностика.



Красимира Костадинова,
Национален център по обществено
здраве и анализи

Скрининг на аутизма в
извънболничната
медицинска помощ при
деца в ранна възраст



Ралица Йорданова, Иван Иванов,
Илияна Пачева, Елена Тимова,
Анелия Петкова, Васил Котетаров,
Фани Гълъбова, Катерина Габерова,
Маргарита Панова, Николай Тончев
(Катедра по педиатрия и
медицинска генетика, Медицински
университет – Пловдив, Клиника по
педиатрия и медицинска генетика,
УМБАЛ „Св.Георги“-Пловдив,
Медицински център „Юник“,
Пловдив, Клиника по психиатрия,
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив)

Нервно-психическо
развитие при деца с РАС



Светла Стайкова, Надежда Бочева,
Цветалин Тотев, Милена Михайлова;
Медицински университет, София,
Катедра по Психиатрия и
Медицинска психология; Институт
по Невробиология, БАН

„Има ли ред или няма?”откриване на контури
от деца с разстройство
от аутистичния спектър.



Дискусия

Панел 5
Интервенции и роля на родителите –
аутистичен спектър
Организатор: Михаела Барокова, Бостънски
университет

Модератор Михаела Барокова
•

Анета Атанасова, Софийски
Университет „Св. Климент
Охридски“

Отношения на доверие
между родители и
специалисти - ключ за
терапевтичния успех

•

Мария Станчева, БАЛИЗ

PACT - Терапия за
развитие на
комуникативни умения
на деца с аутизъм



Александра Янакиева и Емилия
Градева, Сдружение “Аутизъм днес”

"Сдружение "Аутизъм
днес" - История и
дейност!"



Рая Цветанова, фондация „За
нашите деца“

Ранна детска
интервенция



Теодора Бедрозова-Петрова,
Общностен център - Севлиевo

Програма за подкрепа
на родители „Да
пораснем заедно плюс“
като част от дейностите
по ранна интервенция
на уврежданията

11:10 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:40

д-р Памела Диксън, Autism Speaks

12:40 -13:30

Обедна пауза

13:30 – 14:30

Панел 6
Оценка на ефективността на интервенции и
терапии - аутистичен спектър
Организатор: Михаела Барокова, Бостънски
университет
Модератор Елена Андонова


Ана Андреева- Сапунджиева, Център
за социална рехабилитация и
интеграция- приоритет аутистичен
спектър, София

An Overview of the
WHO/Autism Speaks
Caregiver Skills Training
Program

Оценка на актуалното
състояние на детето с
аутизъм и създаване на
индивидуална
терапевтична програма
за работа. Клиничната
практика в Център за
социална

рехабилитация и
интеграция- приоритет
аутистичен спектър


проф. Тейгър-Флусбърг, Бостънски
университет

New approaches for
evaluating outcomes
using naturalistic
observational methods



Център за работа с деца с аутизъм
„Тацитус“

Моделът на Тацитус за
работа с деца и
семейства

14:30 – 14:50

кафе пауза

14:50 – 16:00

Кръгла маса
Заключителна дискусия

