УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Организирането и стимулирането на ефективно взаимодействие между образователната
институция и семейството е социална необходимост и за двете институции и носи много положителни
моменти за детето, за родителите и педагозите.
При детето се засилва чувството за сигурност и емоционален комфорт, стимулира се
активността и индивидуалната му изява, обогатява се социалният опит.
Родителите разбират по-добре своите деца, приемат от нова позиция работата на педагога,
нараства доверието към него, повишават своята педагогическа компетентност.
Педагогът използва идеите и професионалния опит на родителите за обогатяване на живота в
групата и класа, стимулиран е в прилагането на различни стратегии за общуване със семейството,
осъществява взаимен обмен на информация с родителите за индивидуалните особености на всяко дете,
разчита на съдействието на родителите при възникнали инциденти, проблеми.
През последните години, социално – икономическите условия, ценностната и институционална
криза, съществените разминавания в очакванията на подрастващите, в условията на съвременния
динамичен и информационен свят, наложиха твърде напрегнати, а често и накъсани връзки между
образователната институция и семейството. Образователната институция е изправена пред
предизвикателството да се справя с проблеми, не само без подкрепата на семейството, а в много
случаи и в противоречие с него.
Кои се причините за липсата на доверителна връзка детска градина/училище- семейство? Как да
се справим с проблема? Как да изградим и управляваме ефективно сътрудничество? Какви са
„ползите“ от сътрудничеството? Кои са „работещите” форми на сътрудничество?
Въпроси, на които вече имаме отговори и сме готови да ги споделим, представяйки своите
успешни практики или въпроси, чиито отговори търсим, за да сме успешни професионалисти в групата
и класа
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ТРЕНИНГ ПЛЮС” ЕООД,
с подкрепата на

ПУ „Паисий Хилендарски”, Педагогически факултет
и ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян,
организира ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
под надслов „Сподели, предай!”
на тема: „Аспекти на сътрудничество между педагози и родители”.
Конференцията ще се проведе в периода 25 – 27 май, 2017 г. в КК „Пампорово“,
комплекс „Камелия”.

Конференцията е предназначена за:
директори на детски градини
директори и зам. – директори на училища с начален етап на основно образование
учители – предучилищно образование
учители начален етап
педагогически съветници и психолози в училища
експерти по образованието в общини
експерти от РУО
В конференцията специално участие ще вземат:
Проф. д.п.н. Румен Стаматов, Ръководител на катедра „Психология“, при Педагогически
факултет на ПУ „П. Хилендарски”
Доц. д-р Елена Събева, Ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ при
Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски”
Доц. д-р Ивайло Старибратов, Зам. – директор на ПУ „П. Хилендарски“, филиал Смолян,
както и представители на РУО, общини и др.
В хода на конференцията ще бъдат представени, презентирани и ще се дискутират въпроси по
следните теми:
- Институциите семейство, детска градина и училище във времето на промяна;
- Нормативна база, регламентираща съвместната работа между образователните институции и
семейството;
- Управленчески стратегии за успешно сътрудничество между детска градина /училище/ и
семейство;
- Партнъорството и ползите за детето, родителите и учителите;
- Примерни модели на ефективно сътрудничество между образователните институции и
семейството;
- Проблеми във взаимоотношенията между педагогическата и родителска общности;
- Място и роля на родителя в образователното пространство;
- Педагогически компетенции за сътрудничество със семейството;
- Психологически аспекти на общуването между учители и родители.
Участниците в конференцията могат да представят доклади за успешни педагогически практики
по следните приоритетни направления:
 Управленчески стратегии за сътрудничество между образователната институция и
семейството
 Ползите от ефективно сътрудничество семейство – образователна институция
 Иновативни и ефективни модели на сътрудничество детска градина/училище - семейство
Изисквания към докладите:
Докладът следва да е разработен като текстови файл за работа с програма MS Office Word.
Максимален допустим обем на доклада – 10 страници.
Оформление:
Формат на страниците – А4;
Шрифт Times New Roman 12pt, разстояние между редовете - единично; празни полета;
2,5 см. отляво, 1,5 см. от останалите страни;
на първата страница да се остави допълнително празно поле отгоре 6,0 см.;
под това поле следват:
- заглавието на доклада, имената на авторите и резюме на български език;
- заглавието да е с главни бувки, bold и центрирано;
- под черта на първата страница да се напишат длъжност на автора, месторабота, адреси.
- текстът на доклада да започва на втора страница.
- в края на доклада се посочва "Използвана литература";
- страниците да не се номерират.

Докладът следва да бъде изпратен като прикачен файл на електронния адрес на „ТРЕНИНГ
ПЛЮС” – training_plus@abv.bg до 14.04.2017 г.
Участниците с доклади ще получат CD сборник, в който са включени всички доклади от
конференцията.
Участието в конференцията е форма на продължаваща квалификация на педагогически
специалисти, по смисъла на НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и всички участници ще получат
удостоверения, със съответния брой часове и присъдени квалификационни кредити.
“ТРЕНИНГ ПЛЮС” ЕООД има разработена Система за управление на качеството по БДС ЕN
ISO 9001:2008, като основен елемент от общата управленческа стратегия на дружеството.
Темата „Аспекти на сътрудничество между педагози и родители” е част от програма „Създаване
на ефективна образователна среда“, включена в Информационен регистър на одобрените програми за
квалификация, и одобрена със Заповед № РД09-917 / 24.01.2017 г. на Министъра на образованието и
науката на РБългария.
Участниците заплащат задължителна такса за участие в размер на 80.00 лв., като същата
включва и издаване на удостоверение.
Плащането на таксата за участие се осъществява в срок до 28.04.2017 г. по банковата сметка на
„ТРЕНИНГ ПЛЮС” ЕООД.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG69UNCR70001522165702
Банков код: UNCRBGSF
Основание: име на участника и образователна институция
За хотелско настаняване и изхранване, предлагаме на Вашето внимание следното предложение
на екипа на хотел „Камелия”:
Тип
Апартамент
Едноспален
апартамент
Едноспален
апартамент

Минимално
настаняване

Преференциална
цена на човек

1 гост

180 лв.

2 гости

150 лв.

Цената за хотелско настаняване и изхранване включва: 2 нощувки в луксозно обзаведен
апартамент; 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери /на блок маса или тристепенно СЕТ меню/ , 2 кафе паузи ,
ползване на вътрешен бассейн и СПА зона /сауна, парна баня и джакузи/, туристическа застраховка,
ДДС; паркинг, безжичен / кабелен Интернет, мултифункционално игрище (футбол, баскетбол,
волейбол); безплатно извозване от автогарата в Пампорово на желаещите, по предварително
подадено разписание.
Сумата за хотелско настаняване може да се плати в брой на рецепция, в деня на настаняването,
или по банков път, в срок до 15.05.2017 г. , по банковата сметка на:
Камелия Мениджмънт ООД
ЕИК: 201 347 333
Ин. по ДДС: BG 201 347 333
МОЛ: Владислав Въков
БАНКА ДСК IBAN: BG75 STSA 9300 0019 0958 09
BIC: STSABGSF
Основание: Участие в конференция 25-27.05.2017 г. и име на участник.
Разходите за участието в конференцията /такса участие и хотелско настаняване/ са за сметка на
командироващата институция.

С оглед предварителна подготовка и логистика на събитието, очакваме Вашите заявки за
участие до 14.04.2017 г. на e-mail: training_plus@abv.bg.
За всеки участник моля да се попълни отделна заявка /образец/.
За допълнителна информация можете да се обадите на телефони 0884 855 005, 088888 35 21 или
да ни пишете на e-mail: training_plus@abv.bg.
Приложено, представям на Вашето внимание проект на Програма.
Организаторите си запазват правото за промени в програмата, като окончателният вариант ще
бъде представен на участниците до 15.05.2017 г.

С уважение,
Проф. д-р Н. ТАХСИН
Управител на „ТРЕНИНГ ПЛЮС”

