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КРАТЪК ОБЗОР И ПРОГРАМА 
 

Третото издание на инициативата DigitalKidZ на 07 ноември 2015г , зала 3 на НДК 
обещава да обедини експерти в областта на детската психология, 
образованието, изкуството, технологиите и бизнеса, за да повдигне въпроса за 
безопасността на децата в интернет и как технологиите да бъдат възпитавани. 

Макар интернет, използваните устройства за достъп до него и разпространените 
днес услуги първоначално да не са били създадени да се ползват и от деца, 
изследванията показват, че децата се изявяват все по-често като важни 
потребители. Следователно те се обособяват като група, която заслужава 
внимание: днешните навици на децата в интернет ще са от значение за утрешния 
цифров свят. 
 
Това амбицира организаторите на Digital KidZ да разработят специална програма, 
която обучава техните родители и учители да възпитат у подрастващите 
умението да работа с интернет и технологиите, така че те да бъдат извор на 
възможности и знания, средство да общуване и инструмент да развиват 
уменията си и в перспектива да подобрят своите възможности за намиране на 
работа и за квалификация, а не технологиите да се превръщат в заплаха. 

Умеем ли да бъдем добри родители на "дигиталните деца"? Познаваме ли 
технологиите и умеем ли да ги възпитаваме? Как да намерим баланса и как 
интернет променя четенето, мисленето и паметта на децата - това са само част 
от темите на третото издание на Digital KidZ, посветено на родителството и 
възпитанието. 
 
 
DigitalKidZ се организира с подкрепата на VIVACOM, Samsung и Loyal Travel с 
любезното PR сътрудничество на Interimage. Официален домакин на събитието: 
Национален дворец на културата, София.  

 
10:00 – 10:10ч - Официално откриване с Мирослав Боршош, изпълнителен 
директор на НДК; Ивелина Атанасова, организатор и собственик на NewTrend 
Events; Кристина Щерева, маркетинг директор Samsung Bulgaria 
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ПЪРВА ЧАСТ: Познаваме ли детето си – до обедната почивка 
 
Програмата на форума ще бъде открита от Юлия Банкова, психолог, коуч, 
приказкотерапевт, основател на проекта „Интелектика“. Тя ще разкаже за 
умението да говорим на един език с детето и как родителят да разбере 
доминиращата модалност на детето си. Лекцията цели да повдигне завесата за 
различната типология про децата и как това формулира възпитателните методи 
при тяхното възпитание и отглеждане. 

Деветгодишният Борис Белов ще подвигне завесата за това какво всъщност е да 
бъдеш “дигитално дете” в един свят, където технологиите едновременно биват 
възхвалявани и забранявани. Той ще сподели своя опит за това каква роля играят 
интернет и технологиите в обучението на едно "дигитално дете". 

Как ученето може да е забавно чрез иновативните платформи VIVA Cognita и VIVA 
History е темата на Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации“ във 
VIVACOM,  а маркетинг мениджъра на Samsung за България – Кристина Щерева 
ще говори за ролята на технологиите във възпитанието на децата днес. Кристина 
Щерева създава първите Samsung Смарт класни стаи, лаборатории за иновации 
в България и разработва програми за подобряване дигиталните умения сред 
ученици и студенти. 

Как интернет влияе на четенето, мисленето и паметта на децата ще засегне Ангел 
Ангелов – преподавател по информатика и информационни технологии в 
начален, гимназиален и прогимназиален курс, отличен от Microsoft за 
Иновативен учител на 2015 г. и с номинация за Най-добър учител на годината – 
Global Teacher Prize. 
 
Детски работилници по това време: 
10:00 - 12:00ч - Leadersplay + Многознайко 
 
Работилничката на “Многознайко” изважда децата от технологичния свят и им 
позволява да сътворят свои причудливи неща. Ще се използват природни 
материали и много предмети от ежедневието. Комбинацията между тях и щипка 
творчество и фантазия винаги сътворяват весели щуротии, годни за изложба. 
 
Работилничката на Leadersplay има за цел да провокира в децата между 7 и 10 
години, неразкритите им умения и заложби за работа в екип, комуникация и 
лидерство, пречупени през отборни и стратегически игри за създаване и 
управление на бизнес 
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11:00 - 12:00ч - Scratch JR (Samsung) + VIVACOM забавления (те продължават през 
целия ден) 
Scratch позволява на децата да създадат своя собствена приказка, игра, филм 
или видеоклип и демонстрира как децата могат да прекарат времето си 
пълноценно пред екрана. Как и по колко време ще сподели Кристина в своята 
лекция. 
 

12:00 – 13:00 Обедна почивка – време за нови социални контакти 

След обедната почивка децата в работилниците ще могат да създадат свой 
музикален проект със Samsung, да конструират с Ардуино и Hackidemia и видят 
творческия процес по създаването на един анимационен филм, благодарение на 
партньорите ни от Videonauts. 

13:00 - 14:30 - Музициране със Samsung + 13:00 - 17:00ч Hackidemia 
14:30 - 15:00 Уъркшоп по анимация 
 
Уъркшопът на Hackidemia продължава до края на деня. Какво могат да правят в 
него? 

• Дървен пъзел с елементи от играта Тетрис - забавен начин на 
представяне на основния принцип на изобразяване на информация на 
електронен дисплей 

• Конзоли Arduino Esplora - платка с дисплей, джойстик и бутони. Тук е 
зареден софтуер за рисуване и забавно представяне на хардуера 

• Допълнителни конзоли Arduino Esplora, свързани с лаптопи. Тук най-
заинтересованите деца ще могат да попишат малко код и да разберат как 
работи връзката с дисплей и изобразяване на различни фигури по него. 

 
 

ВТОРА ЧАСТ от лекционната програма: Децата със специални 
потребности 
 

След обедната почивка Вяра Николова, създател и собственик на образователн 
сугестопедичен център "Материка" ще разкаже за  любовта и свободата на 
избора в обучението. Вяра Николова е завършила физика и математика в 
Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и следдипломна квалификация „ 
Учител по Информатика и информационни технологии “, сугестопедагог и 
разказвач на истории. Работи 12 години като преподавател по математика във 
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варненски училища. През 2005 год създава Образователен център „Материка“ , 
а през 2006 година и Фондация „Материка“ за подкрепа и развитие на талантите 
на деца и младежи. 

През 2012 година се дипломира като сугестопедагог към Фондация „ Проф. д-р Г. 
Лозанов и д-р Ев. Гатева“ и оттогава прилага науката сугестопедията и 
неформалното обучение като основни методи за усвояване на различни науки и 
разкриване на резервния комплекс у деца и младежи. Твърдо вярва, че 
интерактивния метод и хармонията от дидактически и художествени средства 
вдъхновяват децата и учениците да разширят ума си, да развиват талантите си и 
ги вдъхновява да създават един красив свят. 

Милена Манова, сертифициран психотерапевт и обучител по позитивна 
и детска психотерапия ще разкаже за позитивно родителство за активни деца. 
Какво е различното в хиперактивните деца и могат ли разликите де се окажат 
ресурс? Как да направим прехода от отчаяние и безпомощност към управление 
и баланс? Лекцията интегрира предложения и стратегии за по-добро разбиране 
и общуване с децата. Милена Манова е.хонуруван преподавател в СУ ”Св. 
Климент Охридски” и управител на Институт по позитивна психотерапия, гр. 
София. Автор на книгата „Хиперактивното дете” и съавтор на „Терапевтични 
приказки за деца и родители”. Майка на две деца. 

Седемгодишните цикли са темата на Радослав Банков, психолог, съосновател на 
"Интелектика". Писател, специализирал когнитивна психология, Радослав 
работи като семеем консултант и експерт "Човешки ресурси" и изучава 
ведическата психология. Неговата мисия е да надникне отвъд цикличността на 
живота ни, за да разкрие какво е криза на седмата година и защо точно седмата? 
Как се променят малките деца през годините и защо? Къде са окрилени, къде се 
препъват, къде са блокирани?  

Симеон Колев и Жюстин Томс написаха една от най-красивите книги, посветени 
на бащинството в началото на лятото тази година и ще разкрият какво ги е 
провокирало да създадат своята “Мисия Татко”. Жюстин е мениджър на ABC 
Design & Communication, маркетинг експерт и автор на книги за уеб, а Симеон 
свързва целия си съзнателен живот с БГ РАДИО и и твърди, че най-любимите му 
занимания с децата са да ходят на кино, по музеи и дори в НИМ и Военният 
музей, които вярва, че са фантастични места, дори и за деца.  

 
 



 

 

 

 

5 

5 

+92 123 123 123 

www.fb.com/name 

name@mail.com 

www.website.com 

hello@digitalkidz.eu	|	www.digitalkidz.eu		

	

ТРЕТА ЧАСТ: Изкуството, игрите и умението да правиш добро 
 

Последните три лекции от програмата са посветени на вдъхновението и 
забавлението.  

 

15:30 – 16:00 Защо най-популярната игра Minecraft беше добавена в шведската 
образователната програма ще разкрие Дмитрий Аврамов - Авиационен експерт и 
любящ чичо. 

 

16:00 – 16:30 И макар преди няколко дни МОН да обяви как децата в езиковите 
гиманзии не се нуждаят от часовет по изкуство и да намали заниманията ни, 
днес Мая Бежанска и нейната дъщеря Аглая ще споделят своя опит и любов към 
изкуството и как то  като инструмент за осъзнато общуване възпитава  ценности у 
децата ни. 

 

16:30 – 15:00 Краят на програмата е посветен на Доброволчеството сред 
младежите като модел за възпитание на етика, морал и ценности. По темата ще 
говори Любомира Велчева изпълнителен директор на Фондация 
"Международна наградата на херцога на Единбург - България", където завежда 
програма за личностно развитие, разпространена в над 140 държави по цял свят.  

 
Доброволец и обучител е в още няколко неправителствени организации. 
Интересите и са свързани с развитието и утвърждаването на неформалното 
учене като инструмент за развитие на млади, осъзнати и (и)дейни хора. 
 

На 18 ноември ще бъде открита изложбата, която Newtrend: Media Marketing 
Events – онлайн медия и агенция за стратегически маркетинг консултации 
организира по повод първия рожден ден на DigitalKidZ в градинката на Кристал 
заедно с ПР агенция Интеримидж и Дирекция Култура на Столична община.  
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