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ВТОРИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ НА ФАКУЛТЕТА
ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
ГАБРИЕЛА КИРОВА

Във връзка с Патронния празник на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”
във Факултета по начална и предучилищна
педагогика по инициатива на катедра „Начална училищна педагогика” се
проведе втори Студентски научен форум.
Форумът протече паралелно
в две секции, като в него взеха участие 36 студенти от бакалавърска и
магистърска степен и 11 преподаватели. На Форума бяха представени
общо 21 доклада и презентации. Разработките бяха индивидуални,
колективни или съвместни (между студенти и преподаватели). В
тазгодишния Студентски научен форум се включиха студенти от всички
катедри на ФНПП.
Официалното откриване на Студентския научен форум бе в зала 313
от 9.00 часа на 22 ноември 2012 година. Форумът бе открит от Декана на
ФНПП проф. д-р Димитър Гюров.
В Секция 1 бяха представени разнообразни по тематика разработки:
• Сравнителен анализ на началното образование в страни от
различни континенти – Северна Америка, Европа, Африка, Азия на Мелиха Чобанова и Виктория Джамбазова от ІV-ти курс,
специалност ПНУП.
• Под научното ръководство на проф. д-р З. Лалчев бе разработката
„Как числата си ходят на гости” на Анна Билалова, Татяна
Шейтанова и Милена Бонева от ІІІ-ти курс, специалност НУПЧЕ.
• Една съвместна публикация на преподавател и студенти от
катедра „Предучилищна педагогика”: „Детското творчество – свят
на знания, игри и фантазии” на ас. Гергана Михайлова-Недкова и
студентките от ІV-ти курс, специалност ПНУП Катерина Петрова
и Йорданка Йорданова.
• Медиен продукт за деца – Комикс - от Елиза Тодорова, Росица
Анестиева и Стефани Стефанова – студентки от ІV-ти курс,
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специалност „Педагогика на масовата и художествената
комуникация”.
• Децата със специални педагогически нужди: промяната е нужна
днес , а не утре - разработена от екип в състав: гл. ас. д-р Пенка
Шапкова-Танева, Гергана Илиева, Стефани Овчарова и Емануела
Маринова, студентки в І-ви курс, специалност „Логопедия”.
• Доклад под научното ръководство на проф. дпн Цв. Ценова:
„Идентификационни и корекционни стратегии при дислексия”
представи Боряна Захариев, студентка във ІІ-ри курс,
специалност „Логопедия”.
• В областта на Началната училищна педагогика бяха подготвени
няколко доклада и презентации, а именно:
• Музикални предпочитания на деца от ІV-ти клас - гл. ас. Габриела
Кирова, Виолина Доцева и Мариела Петрова, студентски във ІІри курс , специалност „Музика”.
• Възможности за формиране на представи за многоцифрените
числа в четвърти клас- гл. ас. Габриела Кирова и Нона
Ивтиминова, студентка в ІV-ти курс, специалност НУПЧЕ.
• Кафявата мечка и околната среда - Антония Стоянова от ІV-ти
курс, специалност НУПЧЕ и гл. ас. Людмила Зафирова.
• Спортният празник - тържество на таланта и спортния дух –
съвместна разработка на доц. д-р Елена Джамбазова, Ивайло
Георгиев от ІV-ти курс, специалност „Физическо възпитание и
спорт” и Иван Симеонов, студент от ІІІ-ти курс на същата
специалност.
Работата на секция 1 приключи с един интересен доклад за
управлението и реформите в образователната политика на Маргарет Тачър:
„Маргарет Тачър – желязната лейди разработка” - на гл. ас. Илияна
Симеонова и Симона Кнежевич от ІІІ-ти курс, специалност НУПЧЕ.
Докладите в Секция 2 бяха в областта на историята на педагогиката,
социалната педагогика и изобразителното изкуство.
Под научноко ръководство на гл. ас. д-р Стефан Стефанов студенти
представиха задълбочени разработки и интересни презентации като:
✔ Животът на философите - Диоген Лаерций от Женя Стилиянова
Стоянова – IІ-ри курс, специалност ПМХК.
✔ Исихазъм във Византия и в България. Педагогически идеи на
Константин Костенечки – от Полина Георгиева, студентка във ІIри курс, специалност ПМХК.
✔ Възпитанието в епохата на Средните векове. Видове училища.
Средновековни университети - Петя Бойкова Спасова от ІI-ри
курс, специалност ПМХК.
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✔ Природонаучните знания в „Сетивният свят в картини” на Ян

Амос Коменски от Милена Бонева и Татяна Шейтанова,
студентки от II-ри курс, специалност НУПЧЕ.
✔ Педагогиката на Монтен. Житейският опит – основа на
възпитанието - Капка Гергинава Милчова от І-ви курс,
специалност НУПЧЕ.
Във втората част на научната сесия бяха представени също много
интересни доклади и студентски разработки, като например „Метаморфози
на образа” – една съвместна разработка на проф. д-р Орлин Дворянов и
Милена Банковска от ІІ-ри курс, специалност „Изобразително изкуство”.
Друга интересна разработка бе груповият медиен продукт на
студенти от специалност „Социална педагогика” – игралният филм „Един
от нас“ на студентите Ваяна Трифонова, Александра Недковска, Цветина
Петковска, Александър Димитров и Светлин Азманов под ръководството
на гл. ас. д-р Ст. Стефанов.
Под научното ръководство на проф. д-р Нели Бояджиева бяха
представени два доклада: „Алтернативни подходи в социалнопедагогическото консултиране и съветване” от Ивайла Пешева - ІV-ти
курс, специалност „Социална педагогика” и „Арт – терапевтична работа
при деца с агресивно поведение” на Ваня Иванова Градинаров, студентка в
магистърска програма „Консултиране и социално- педагогическа помощ за
семейства”.
Друг интересен доклад представен в тази секция бе на тема
„Проблемите и перспективите във взаимодействието образователни
институции – семейство” на студентката Мариам Уафик Хайдар от ІІІ-ти
курс, специалност „Предучилищна педагогика и чужд език”.
Представените на форума материали са издадени в сборник на
електронен носител. Сборникът е на разположение в библиотеката на
Факултета по начална и предучилищна педагогика.
Всички участници във Втория Студентски научен форум на ФНПП
получиха сертификати и сборник с докладите от конференцията, издаден
на електронен носител.
На Форума присъстваха преподаватели и студенти от ФНПП,
проявяващи интерес към студентското научно творчество.
гл. ас. Габриела Кирова
(научен секретар на катедра НУП– организатор на форума)

