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09:00 – 10:00 Регистрация  

Надявам се сте харесали закуската, с която ви посрещнахме, специално приготвена 
за гостите на DigitalKidZ от Йоана Тодорова – финалист в кулинарното предаване 
Masterchef и суровите бискитвки на Rawlly – приготвен от естествени съставки и 
плодове 

10:00 – 10:20 Официално откриване на петата национална конференция DigitalKidZ 

- Ивелина Атанасова, Фондация “Дигиталните деца” 
- Станислава Станева, програмен експерт “Образование към “Америка за 

България” 
- Ия Петкова, маркетинг мениджър на НДК, официален домакин на събитието 

10:20 – 10:40  “Еволюция на съзнанието”  

Камелия Митева ще разкаже повече за психологическите и биологически бариери и 
страха от промените, докато децата развиват своята емоционална интелигентност 
и тръгват на “Приключение със Зед”, запознавайки се с образователната програма 
на DigitalKidZ Клуб, част от проекта на МОН “Твоят час” 

Камелия Митева е дипломиран молекулярен биолог. Завършва степен 
бакалавър по приложна биология в Университетa Бон-Рейн-Сиг и степен 
магистър в Университета в Кьолн. След дипломирането си работи в 
„Общността за дизайн вдъхновен от природата“ (The Bio-Inspired Design 
(BID) Community). 

През 2012 участва в обучение за преподаватели по Биомимикрия във 
Великобритания, където придобива умения необходими за практическото 
прилагане на биомимикрия и дизайн, вдъхновен от природата. Основател е 
на детските ателиета “Био игри”. 

 

10:40 – 11:00 Да се докоснем до недокоснатото – Надежда Милева 

Ако ви се струва, че сте виждали  някъде Надежда, не се лъжите – преди няколко 
години тя участва в Surviver. Днес е тук в ролята си на Психолог на свободна 
практика с над 12 години практика. Работи с екипите на училища и детски 
градини и с деца към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания.“ 
Използва методиките на позитивната и арт терапия. 
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Надежда Милева ще ни разкаже малко повече за това как в забързаното ежедневие 
често заменяме майчиното докосване с дигитално, а през това време децата са 
ангажирани в своя първи уъркшоп по киберсигурност, организиран от Safer.bg. 

 

11:00 – 11:10 SOS Помощ за вашето дете  

Надежда ни въведе в света на майчините ласки и ни разказа за силата на 
докосването, Тоня Благоева, боуен терапевт ще ни демонстрира как докосването 
на определени точки може да се окаже животоспасяващо и наистина успокояващо 
за едно болно, уплашено или стресирано дете. 

Малко позната в България, в Германия Боуен терапията се заплаща от Здравната 
каса макар методологията да е холистична – повече за нея ще ни разкаже Тоня. 

- През това време в детските работилници на Coder Dojo децата създават своя 
първи сайт, запознавайки се с основите на уеб програмирането и как да 
използват технологиите HTML и CSS. Ще сформират екипи по двойки, които 
да си помагат по време на създаването на сайт и в същото време да учат как 
се работи в екип. На края работилницата, всеки екип ще е създал своя уеб 
страница." 

 

11:10 – 11:30 Как да мотивираме и общуваме активно, съветите на психолога Магдалена 
Ангелова 

Едно от най-често срещаните предизвикателства пред родителите на 
съвременните “дигитални деца” е как да общуваме ефективно с тях и да запазим 
своята мотивация. Израснали в ерата на Google, търсачката, която има отговор на 
всеки въпрос, тя сакаш губят интерес да преодоляват себе си и да задържат 
вниманието си дълго време. Как да преодолеем това ще ни разкаже Магдалена 
Ангелова – магистър по  ”Клинична психология и психоаналитична перспектива” 
тя специализира в областта на психологичното анализиране и терапия Има повече 
от десет години опит в областта на идивидуална и семейна терапия. Работи за 
разрешаване на конфликтности в 
двойката, трудности при възпитанието на децата, преодоляване на личностни 
психични блокажи, тревожни и натрапливи състояния. Консултира в областта 
на пренаталната психология и детско развитие. 
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11:30 – 12:00 Защо въображението е по-важно от знанието?  

Последната сесия преди обедната почивка е посветена на въображението и 
умението да учим. Анастасия Димитрова - тренер в „Работилница за личностно 
развитие ЗЕНОМ“, водещ на интелектуалните тренинги „Скоростно четене“, 
„Суперпамет-Мнемоника“ ще ни разкаже повече за синхронизацията между двете 
мозъчни полукълба и как да развием паметта си. 
 

12:00 – 13:00 Време за обедна почивка, по време на която можете да дегустирате сладоледа на 
Coppa della Magga, избран от клуба на Benthly & Rolls Roys, да си направите снимка 
за спомен във фото-будката на Photo King или да се почерпите с кулинарните 
изкушения на Rawlly. И не забравяйте да попитате Йоана защо яйцата са полезни? 

13:00 – 14:00 Кръгла маса за образованието 

Диян Стаматов - зам. министър на образованието и науката,  

Станислава Станева – програмен експерт „Образование” от Фондация Америка за 
България,  

Валери Дрейк – Аташе по образователно сътрудничество към Френското 
посолство в София,  

Любов Костова – Директор на Британски съвет  

Рита Ванска, програмен мениджър на Education Export Finland 

Кои са общите тенденции, кои са различията, кои от моделите са приложими в 
България и какви план и стратегия са необходими в българското образование? 
Това са част от въпросите, на които дискусията ще потърси отговор. 

14:00 – 14:20  Най-доброто училище  

Свикнали сме да следим класации за “най-добрите училища”, базирани на оценки и 
метрики. Това ли обаче е ролята на съвременната класна стая?  

Г-жа Ванска сподели, че учебният процес днес далеч надхвърля обучението в клас, 
време е да осъзнаем, че ученето е процес, който продължава през целия ни живот 
и не може да бъде ограничено до четири стени. Радка Карагьозова – директор на 
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ЧСУ “Рьорих” ще разкаже  за училището, което отворя сетивата, ума и сърцето си 
за своите ученици и как тя е постигнала това 

През това време в работилниците на децата тече уъркшопа по кариерно 
ориентиране, организирана от Фондация на бизнеса за образованието, които 
демонстрират как технологиите могат да бъдат и забавни и полезни, използвайки 
пет мобилни инструмента, разработени по проект Прометей на програма Еразъм 
 

14:20 – 14:40  Дигитални технологии за образованието на 21 век  

Мисия на DigitalKidZ е баланса – за душата и ума, за технологиите и емоциите. 
Наричаме децата днес “дигитални” не защото умеят да използват своя смартфон и 
компютър, а защото не познават света преди технологиите - Александър Ангелов, 
основател на Центъра за творческо обучение ще ни разкаже повече за програмата 
“Технологичен директор” и как новата професия ще помогне за моделирането на 
технологичната екосистема в едно училище и защо внедряването на технологиите 
в клас следва да бъде подчинено на една по-далечна цел и ясна визия. 

В детските работилници децата рисуват звездни карти с астро ателие Галакси и 
изследват еволюцията в природата, създавайки свои уникални видове и смесва 
цветовете от природата 

14:40 – 15:15 Дискусия “Безопасно пазаруване в интернет”, с подкрепата на FiBank 

Преди броени дни FiBank пусна на пазара своите дебитни карти за деца, днес ще 
поговорим за тяхната роля в ранното финансово възпитание на децата ни и каква е 
тяхната мисия. В края на дискусията ще обявим печелившите от съвместната игра с 
DigitalKidZ, която даде право на няколко души да спечелят двойна покана за 
специалната прожекция на филма “Тролчетата”  

Илона Станева – маркетинг директор на FiBank 

Ива Екимова – модератор 

Жюстин Томс – майка, общественик и ескперт по дигитален маркетинг  

Печелившите са: http://bit.ly/2e4HW6U 
- Мач Бочева 
- Цани Йорданова 
- Мира Пантева 
- Евелина Вълчанова 
- Радостина Иванова 
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- Гергана Сапунджиева 
 
Моля, ако някой от печелившите е в залата да се обади в кафе паузата, с 
останалите ще се свържем по имейл, за да им я изпратим на адрес. 
 

15:15 – 15:30 Време за ароматно кафе от Tchibo 

15:30 – 16:00 Къде е детето ми? Плуване из дебрите на информационния океан  

В края на деня Деан Благоев, съосновател на софтуерната компания Bulbera и 
създател на българското приложение за родителски контрол Protect your Kid ще 
разкаже повече  за софтуера за родителски контрол и как можем да възпитаваме 
децата си да ползват интернет безотговорно без да ги наказваме и забраняваме. 
Обещал е и подаръци – ще разкаже повече в лекцията. 

16:00 – 16:20 Приятелство и проактивност: Как да учим (децата)  

В края на деня, докато децата рисуват своите картички, оцветяват и творят с Тони и 
Бок Бобок, Мартина Колева от CoderDojo & Rail Girls, преводач на книжката 
“Здравей, Руби”, ще ни разкаже за детското обучение и възпитание и как чрез 
позитивизъм и проактивност може да се създаде чудесна атмосфера за изграждане 
на млади личности. 
 
Но преди това нека чуем специалното обръщение на Линда Люкас, дигитален 
шампион на Финландия и автор на “Здравей, Руби”, която тя изпрати специално за 
аудиторията на DigitalKidZ. 
 
Линда трябваше да бъде наш лектор тази година, но поради лични причини 
преместихме гостуването й за следващото издание на DigitalKidZ, през есента на 
2017 – надяваме се тогава да има възможността да ни разкаже повече за своя опит 
и образователна програма за ранна дигитална грамотност за деца. От утре можете 
да намерите на пазара българското издание на книгата й, а някои от децата вече 
спечелиха своите първи копия в работилниците и ще ви я покажат у дома. 
  

16:20 – 16:30 Закриване, Ивелина Атанасова 

 

 

 


