МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
И
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

Ви канят да вземете участие в
СЕДМАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”
27 - 29 април 2014 г., Сливен
Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните
предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на
традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в
детската градина.
Нашата задача е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните
педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие,
промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.
Националната конференция е посветена на 10-годишнината от въвеждането на задължителната
предучилищна подготовка като важна мярка за осигуряване на училищна готовност на децата и равен шанс
при постъпване в първи клас.
Форми на участие: с доклад
Изисквания за участие:
1. Обем на доклада – до 4 стр., придружен с презентация.
2. Текстът на доклада да бъде представен на хартиен и електронен носител, а презентацията – само на
електронен.
Докладите могат да бъдат разработени в следните тематични направления:


Качество на управлението на предучилищните институции и кариерно развитие на педагозите



Задължителната предучилищна подготовка – гаранция за училищна готовност на децата и равен шанс
при постъпване в първи клас



Семейството и детската градина – основни фактори за подкрепяща образователна среда и личностно
развитие на детето

1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
тел.: +359 2 92 177 99, факс: +359 2 98 82 485
е-mail: press_mon@mon.bg
web: www.mon.bg

Изискванията към техническото оформяне на докладите са следните:
Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2003 и придружен с презентация за
представянето му (Ms PowerPoint)
Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5
Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и
организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.
Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic
Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)
Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ]
и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.
Срокове: Заявки за участие и пълните текстове на докладите се подават при експертите от РИО – за
всяка област. Докладите за участие в конференцията се подбират от областна комисия във всеки РИО,
назначена със заповед на началника на РИО. Определените от комисията доклади на областно ниво се
подават в РИО – Сливен до 07.03.2014 г. на адрес:
гр. Сливен - 8800, бул. ”Братя Миладинови” № 18, ет. 2
и на електронен адрес: konferencia_sl_2014@abv.bg
Разходите за командировъчни на участниците с доклади са за сметка на МОН.
Докладите ще бъдат издадени в сборник, който ще се предостави на участниците по време
на конференцията.
Заявките за участие (без доклад) се подават в РИО – Сливен до 20.03.2014 г. на по-горе изписания
електронен адрес. Разходите за командировъчни на участниците без доклади са за сметка на работодателя.
Такса за правоучастие - няма.
Заявки на издателства, желаещи да представят свои продукти, могат да бъдат изпратени до 10 март
2014 г. на и-мейла на конференцията: konferencia_sl_2014@abv.bg
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД (подава се в РИО по месторабота на участника)
Име, презиме, фамилия ______________________________________________________________________________________________
Научно звание и степен ___________________________________________________________________________________________
Месторабота _________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция, телефон, e-мail _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Тематично направление ___________________________________________________________________________________________
Заглавие на доклада _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ БЕЗ ДОКЛАД (подава се в РИО по месторабота на участника)
Име, презиме, фамилия ______________________________________________________________________________________________
Научно звание и степен ___________________________________________________________________________________________
Месторабота _________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция, телефон, e-мail _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Тематично направление ___________________________________________________________________________________________
Мотиви за участие в конференцията ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

1000 София, бул. Княз Дондуков 2А
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

27 април 2014 година /неделя/
13:00 ч. – 15:00 ч. - Настаняване на участниците
15:30 ч. – 18:00 ч. - Посещение на културно-исторически забележителности

28 април 2014 година /понеделник/
9:00 ч. – 10:30 ч. - Регистрация на участниците в Драматичен театър „Стефан Киров” – Сливен
10:30 ч. – 12:30 ч. - Тържествено откриване на националната конференция:


„Приказка за Сливен” – спектакъл, представен от деца от детските градини в Сливен



Обръщения от официални гости на конференцията и поздравителни адреси



Пленарен доклад на проф. д-р Димитър Гюров - декан на ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”, научен

ръководител на конференцията, на тема „Задължителната предучилищна подготовка –

фундамент за

индивидуален и групов просперитет в образованието“
14:00 ч. – 16:00 ч. - Работа по секции с представяне на пленарни доклади от научните ръководители
16:00 ч. – 16:30 ч. – Кафе – пауза
16:30 ч. – 18:30 ч. – Работа по секции
20:00 ч. – Коктейл

29 април 2014 година /вторник/
9:00 ч. – 11:00 ч. – Педагогическа визита в детски градини
11:30 ч. – 13:00 ч. – Закриване на конференцията в Драматичен театър „Стефан Киров” – Сливен:


Представяне на резултатите от работата по секции от научните ръководители



Музикален поздрав на децата от детските градини

13:00 ч. – Отпътуване от Сливен
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