
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
 
29.10.2021, петък   

9.00 – 9.30 – регистрация.  

9.30 – Откриване и поздравителни адреси.  

10.00 – 12.00–Пленарни доклади и дискусия.  

Д-р Елеонора Лилова, ДАЗД – Предизвикателства в политиките за децата в първата у нас ,,Бяла книга 

за детето”.  

Marek Michalak, International Janusz Korczak Association  

Проф. дпн Вяра Гюрова, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” – Културата по правата на 

детето – необходим елемент от професионалната компетентност на учителите на XX век.  

Диян Калайджиев, председател на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето - 

Детското участие във вземането на решения, свързани с образованието.  

Prof. Joanna M. Lukasisk, Педагогически университет – Краков – We are not allowed to leave the world as 

it is – Janusz Korczak`s appeal to teachers` narratives  

Dr. Katarzyna Jagielska, Педагогически университет – Краков – Socio-educational inequalities in the child 

rights perspective.  

12.00 – 13.00 обедна почивка.  

13.00 – 17.00 – ателиета, секционни доклади, добри практики (паралелни събития)  

Проф. Вяра Гюрова, доц. Росица Симеонова – Училището и правата на децата в приказки (ателие, до 

20 участници). 

 

30.10.2021, събота  

10.00 – 12.00 – пленарни доклади и дискусия.  

Prof. Norbert Pikula, Педагогически университет – Краков – Citizenships in relations integration – in the 

perspective of children’s rights and civil freedom.  

Доц.д-р Иржи Прокоп, Карлов университет, Факултет по педагогика – Правото на детето на почивка 

и свободно време по примера на училищата в Бърно.  

Дашенка Кралева, ФИЦЕ – България - Реализиране на правата на децата в социални услуги за деца от 

резидентен тип в България, оценени по модела ,,Качество за права”.  

Бисер Спиров, Фондация ,,Лумос“ – България – Деинституционализация или правото на детето да 

живее в семейство.  

Доц. Божидара Кривирадева, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ - Правата на децата в 

интерната през погледа на Януш Корчак.  

Проф. Биянка Торньова, Медицински университет, Пловдив – Правото на детето на качествено 

здравеопазване.  

Доц. Галена Иванова, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски” – Перспективи и проблеми 

пред съвременното дете. 

12.00 – 13.00 обедна почивка.  

13.00 – 17.00 – ателиета, секционни доклади, добри практики.  

Доц. Валентина Шарланова - Правото на децата на личностно и кариерно ориентиране и 

консултиране (ателие). 

 

 

Организационен комитет на конференцията: 

доц. д-р Божидара Кривирадева, проф. д.п.н. Вяра Гюрова 

доц. д-р Росица Симеонова, гл. ас. д-р Даниела Рачева 

Очакваме Ви! 
 

 

 

 


