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             Втора общинска конференция по предучилищно възпитание и подготовка „Детето и 

светът, светът и детето” има за цел да бъдат представени добри педагогически практики на 

педагозите, работещи в детските заведения на територията на община Враца. Тя се 

организира с методическата помощ на РИО – Враца. На нея ще бъдат презентирани и 

дискутирани съвременни тенденции, професионални виждания и актуални проблеми на 

работещите с деца в предучилищна възраст, за развитие, обогатяване и популяризиране 

дейността на предучилищното възпитание в Общината.  

 

         Втора общинска конференция по предучилищно възпитание и подготовка „Детето и 

светът, светът и детето” включва в програмата си три сесии. Първа сесия ще се проведе на 

24.02.2011 г., от 9,30 ч. до 12,00 ч. в ОДЗ „Единство Творчество Красота” Враца, на която ще 

бъдат представени 14 презентации.  Втора  сесия ще се проведе от 14 ч. до 17 ч. в ОДЗ 

„Брезичка” Враца, където ще се представят 15 разработки.  До този момент са заявени 29 

презентации с 37 автори. Идеи ще споделят 3 директори, 4 главни учители, 1 музикален 

ръководител, 26 старши учители, 5 учители.    

         На 25.02.2011 ч. от 15,30 ч.до 16,30 ч. ще се проведе заключителната трета сесия, на 

която ще бъдат обобщени  представените материали и Кметът на Община Враца  д-р 

Костадин Шахов ще връчи грамоти на авторите.  

 

         Всички  материали ще имат възможност да станат достояние на професионалната 

гилдия на предучилищните педагози в страната, чрез публикации в професионалния печат и 

участието им в : 

� ХІІ Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в 

предучилищното възпитание” 14-15 април 2011г. , гр.Сандански 

� ІV Национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание 

„Водим бъдещето за ръка” 31.03-02.04.2011г., гр.Стара Загора 

� ІІ Пролетна национална конференция „Общуването в професията на учителя” 26-

27.03.2011г. – гр.Варна 
 

 

  


