ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: НАУКА И ПРАКТИКА”
19 септември 2022 г.
Конференцията се организира от Изследователския център по когнитивна наука в НБУ в
партньорство с УНИЦЕФ България и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

08:30 –
09:00

Регистрация

09:00 –
09:10

Откриване и приветствия

09:10 –
10:50

Панел 1
„Оценка на ранното детско развитие,
подходи за работа с деца с увреждания
и затруднения в развитието“
Организатори
Ваня Кънева, Уницеф
Елена Андонова, Михаела Барокова, НБУ
Модератор Ваня Кънева, Уницеф
Диагностика на нарушенията в ранното
детско развитие. Дейност на Центъра по
детско развитие в МУ-Пловдив.

Проф. Иван Иванов, Медицински
университет-Пловдив

Особености на диагностиката на
развитийни разстройства в ранна детска
възраст.

Д-р Десислава Маслинкова, Светла
Стайкова, проф. Надя Полнарева,
Клиника по детска психиатрия "Св.
Никола", УМБАЛ "Александровска",
МУ София, Катедра по психиатрия
и медицинска психология

Адаптация и въвеждане на Насоки за
скрининг на слуха на всички деца в
България.

Доц. Петър Руев, Българско
национално сдружение по
оториноларингология, хирургия на
глава и шия

Оценка на езиково развитие - проблеми,
възможности и перспективи.

Доц. Елена Андонова,
Нов български университет

Пилотиране на системен подход към
ранната детска интервенция в Община
Чирпан.

Деница Иванова, Ръководител на
Общностен център за ранно
детско развитие – гр. Чирпан

10:50 –
11:10

Пауза

11:10 –
13:10

Панел 2
„Образование и грижи в ранна детска
възраст“
Организатори:
Доц. Красимира Костадинова,
Национален център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА);
Д-р Иванка Шалапатова (Изп. директор
на Фондация “За нашите деца");
Г-жа Линка Методиева (фондация
„Тръст за социална алтернатива“)
Модератор
Доц. Красимира Костадинова (НЦОЗА)
Качество на ОГРДВ за деца под 3 годишна възраст - стандарти и политики

Доц. Красимира Костадинова
(НЦОЗА)

Социалните аспекти на образованието и
грижата за деца в ранна възраст –
анализи и перспективи

Д-р Иванка Шалапатова, Фондация
“За нашите деца"

Висококачествени системи за ОГРДВ опита на европейските страни

Кийт Брумфид (Старши експерт
ОГРДВ)

Представяне на резултатите от
проследяващо проучване по проект
“Готови за училище” с оценка на
въздействието чрез РКП

Евгения Волен (фондация „Тръст за
социална алтернатива“)

Модел за развитие на родителската
компетентност

Мариана Дафчева, ДГ „Никола
Вапцаров", гр. Асеновград

Обучителна програма за ранно детско
когнитивно развитие

13:10 –
14:00

Обедна пауза

14:00 –
16:00

Панел 3
“Ролята на общността и семейството
като среда за ранно детско развитие в
условия на бедност – връзка между
наука, интервенции и политики”

Евгения Христова, Нов български
университет и фондация „АСИСТ –
Помагащи технологии“

Организатори:
Радостина Антонова и Евгения Тонева,
Ноу-хау център за алтернативни
грижи за деца (НХЦ), НБУ
Доц. Красимира Костадинова (НЦОЗА)
Модератор
Радостина Антонова, НХЦ, НБУ
Връзката между
изследователски данни, практики и
политики в областта на ранното детско
развитие и бедността

д-р Ева Жечева

Доказателства от съвременни
международни и български изследвания
за влиянието на бедността върху ранното
детско развитие

д-р Радостина Антонова и Евгения
Тонева (НХЦ, НБУ)

Роля на изследванията на
психологическите аспекти на бедността
като подход за по-добро планиране на
мерки и политики

Милена Маринова, Сдружение
"Рефлективно учене-България"

Интегрирани услуги в здравната система
за деца от уязвими групи и техните
семейства – теория, политики и
практики

Доц. Красимира Костадинова
(НЦОЗА)

Патронажна грижа във високо уязвими
общности - връзка между изследвания,
практика и политика

Мария Евгениева (фондация „Тръст
за социална алтернатива“)

Семейно ориентирани подходи и
практики в интегрирани социални услуги
за деца и семейства

Антоанета Андонова – Евлогиева,
КИСУДС

16:00 –
16:20

Кафе пауза

16:20 –
17:20

Обзор на панелите и обща дискусия
Модератор
Михаела Барокова, НБУ

Запазваме правото на промени в програмата. Уебсайт: https://cogsci.nbu.bg/bg/konferencii

