Четири професионални
софтуерни продукта за
разработване на десктоп- и
уеб-базирани приложения
“Expression Studio е изключително
интуитивен инструмент с удобен
интерфейс и възможност за свобода
в изграждането на дизайна на уеби десктоп приложения. Той дава
възможност за работа в часовете,
както с начинаещи, така и с
напреднали ученици, което го прави
предпочитан за мен и учениците ми
софтуер.“
Ангел Ангелов, СОУ „Сава
Доброплодни”, гр. Шумен
“Каквото и да пожелаете да
направите – сайт, базиран на
HTML 5, CSS 3, PHP5.3 , AJAX, или
десктоп-приложение, или приложение
за мобилен телефон, или да
обработите снимки – в Microsoft
Expression Studio можете да намерите
лесен и удобен начин да осъществите
желанието си по-бързо и ефективно.”
Жаклин Антонова-Генкова, Zlatarski
Internatinal School, гр. София
“Expression Web е приложение, с което
се работи лесно и интуитивно.
Инструментите позволяват
реализирането на уеб-сайтове на
професионално ниво. Подходящо е
за използване както от начинаещи,
които правят първи стъпки в
разработването на уеб-страници,
така и от разработчици с голям
опит. Като галерия от приложения,
Еxpression Studio предлага възможности
за цялостно изграждане на краен
мултимедиен продукт. ”
Доц. Д-р Румяна Папанчева,
Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”,
гр. Бургас

Когато разработвате стандартни Уеб страници, богати и иновативни софтурни
продукти, или мобилни приложения, Microsoft® Expression® Studio 4 Ultimate ви
дава набор от професионални дизайнерски инструменти за разработка върху
Microsoft Silverlight®, Microsoft .NET Framework и Web, които включват:
•
•
•
•
•

Microsoft® Expression® Web със SuperPreview – Уеб дизайн
Microsoft® Expression Blend® 4 – Интерактивен дизайн
SketchFlow – Прототипи на програми
Microsoft® Expressio n® Encoder 4 Pro – Кодиране на цифрови видео материали
Microsoft® Expression® Design 4 – Графичен дизайн

ПОСЕТЕТЕ http://www.microsoft.com/expression и се запознайте с
Expression Studio 4 Ultimate днес!
ПОСЕТЕТЕ http://web.teacher.bg и вижте как можете да закупите
продукта за вашето училище, да го използвате лицензирано на
домашните си компютри, възползвайте се от образователните
ресурси, специално разработени на български език за да улеснят
преподаването на Microsoft® Expression® Studio 4 Ultimate!

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

е годишна членска програма, отворена за всички акредитирани
образователни организации, чрез която се подпомагат
училищата и университетите със съвременно цялостно
обучително решение, базирано на най-новите технологии и
предоставящо учебно съдържание, насочено към изграждане
на базови ИТ умения, така и подпомагащо успешна
професионална кариера сферата на високите технологии.

За кого е предназначена програмата Microsoft IT Academy
Програмата Microsoft IT Academy е създадена с цел да подпомогне училищата и университетите да предоставят
съвременно качествено обучение за най-новите информационни технологии, което да гарантира професионална
реализация и успешна кариера на техните ученици и студенти, както и на самите преподаватели. Чрез достъпът
до най-новите технологични обучения на Майкрософт обучаемите получават знания и умения, които са високо
ценени на пазара на труда. Преподавателите имат достъп до огромен ресурс учебни материали, предназначени
за всички възрасти, интереси и възможности. Програмата Microsoft IT Academy е гъвкава и лесно се интегрира в
учебните планове.
„IT Академията на Microsoft е един
модел за самообучение на ученици и
възрастни, който ползва познанията по
английски език и формира знания и умения
по информационни технологии. Чрез IT
Академията на Microsoft се формират
богат спектър от компетентности с широка
приложимост. Това дава шанс на ученика
бързо да се приспособява към променящата
се образователна действителност.“

Петя Сярова, Директор на Гимназия
„Васил Левски“ – гр. Ямбол
„Обучението в IT Академията в ЕГ доведе
до разработване и прилагане на нови
методи и техники в процеса на обучението
в училището. Курсовете в нея промениха
стила на преподаване на учителите и това е
една добра предпоставка за създаването на
нова образователна среда, в която учещият
променя своята позиция, подпомаган от
учителя.“

Тинка Попова, Директор на
ЕГ „Акад. Л. Стоянов” – гр. Благоевград
„Много от нашите учениците кандидатстват
в европейски и американски университети
и към документите си представят
сертификата от Академията. Много от тях
получават подкрепящи писма за тези
умения и възможност да изберат по-добра
специалност.“

Милена Андонова, Директор на
ГПАЕ „Гео Милев“ – гр. Бургас

Сега е много лесно да се присъедините към
програмата Microsoft IT Academy и да се възползвате
от всички предимства
Запишете се веднага чрез глобалния сайт http://www.microsoftitacademy.com/. Или вижте подробна информация
на български език тук: http://itacademy.teacher.bg. Ако пък
имате допълнително въпроси или нужда от съдействие,
пишете на е-мейл: itacademy@teacher.bg

Как програмата Microsoft IT Academy подпомага
институциите, преподавателите, учениците и студентите:
• Намалява разходите, предоставяйки многобройни
образователни ресурси и софтуерни продукти.
• Повишава квалификацията на обучаемите чрез
възпитаване на дигитална култура, технологични умения с
най-новите технологии на Майкрософт, професионални ИТ
умения и международни признати сертификати.
• Подпомага развитието на уменията на XXI век и
позиционира Вашата организация като съвременен център
за достъп до технологии и развитие на обществото.
• Пести време на преподавателите, чрез "готови за
преподаване" решения за технологичното обучение.
• Предоставя достъп до най-новите технологии на Microsoft и обучителни ресурси, чрез широка гама от онлайн
курсове, лабораторни упражнения, учебници и др.
• Лесно и бързо управление на учебния процес чрез найсъвременна Learning Management System.

За да научите повече за програмата Microsoft IT Academy,
посетете www.microsoftitacademy.com

Перфектното решение
за училищата.

HP MultiSeat

HP MultiSeat разширява познанието и ресурсите.
Преобразете Вашите класни стаи и удвоете броя на работните места в рамките на бюджета си
с HP MultiSeat - новото решение за споделяне на ИТ ресурсите от HP и Microsoft.
• Най-ниска цена на работно място - чрез споделяне на ресурсите, намалено време и сложност за
управление и поддръжка, се постига най-ниска обща цена за компютърно работно място.
• Екологично и икономично - с до 80% по-ниско потребление на енергия и до 90% по-малко отделена
топлина и шум. Инвестицията ви се изплаща само за 4 години, благодарение на по-ниските сметки за
електроенергия.
• Надеждно - с три години гаранция от HP и оригинален лицензиран софтуер от Microsoft.
Осигурява персонализирана и сигурна работна среда едновременно за много потребители.
• Включва всичко необходимо - разполагате с всички необходими ресурси от хардуера до кабелите
и софтуера.
• Лесна инсталация и поддръжка - не се нуждаете от никакви ИТ познания, за да могат Вашите ученици
да започнат работа веднага.
Технологията HP MultiSeat дава възможност на организации с ограничени финансови бюджети да получат
достъп до съвременните информационни технологии.
2012 GOLD
Computing System

stemo.bg

Specialist
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Prepare your students for
success in the professional
and academic world
Choose Cambridge English: Advanced and give your
students:
• Motivation – they will gain practical, relevant
language skills that they can use for work or study
• Opportunities – they can access over 2,800
institutions globally that accept Cambridge English:
Advanced
• Confidence – increase their chances of success,
with a wealth of preparation materials available on
a dedicated website
• Pride – a Cambridge English certificate is one of the
most valuable English qualifications in the world
Cambridge English: Advanced is targeted at Level C1 of
the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) – the ideal level for professional and
academic success.

Come and see us at the
Innovation in Education
Development Conference
English for high achievers in the
professional and academic world
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TKT

Teaching Knowledge Test

all modules

Flexible assessment
for language teachers

For more information on TKT
please contact our authorised
examination centre:
AVO-BELL School of English
64 Dondukov Blvd.
Sofia 1504
Bulgaria
+359 (0)2 943 3 943
www.teflcertificates-avo.com

www.CambridgeESOL.org
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Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
гр. Бургас
“Навигатор в океана на знанието”

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас е единственият
държавен университет в Югоизточна България. Университет има
29 акредитирани бакалавърски и 60 магистърски програми.

Обучението се осъществява
в три факултета и три колежа:
• Факултет по технически науки;
• Факултет по природни науки;
• Факултет по обществени науки;
• Технически колеж;
• Медицински колеж;
• Колеж по туризъм.
Студентите придобиват
образователнo-квалификационни
степени:
• професионален бакалавър,
• бакалавър,
• магистър и
• научна и образователна степен
„доктор“.
гр. Бургас, бул. Яким Якимов 1 или на www.btu.bg,
www.facebook/universitet.prof.asenzlatarov, www.twitter/BTUBG,
Телефон: +359 56 860 041

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“
Културен център "Морско
казино" отвори официално врати за жителите и
гостите на гр. Бургас на
26 март 2011 г. Във възобновената сграда се развиват дейности с широк обхват. В модерно оборудваните зали се провеждат
много концерти и разнообразни творчески изяви. От най-високата част
на сградата се наблюдава Бургаски залив. Зала
„Петя Дубарова“ се използва за провеждането
на ритуали, сключват се
граждански бракове.

Културен център „Морско казино“ има за цел
да опазва и пренася устойчиво във времето традиции, познания, култура и памет. То предоставя възможност на творци от
всички области на изкуството и културата да организират изложби, спектакли, творчески и бизнес срещи.

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Научно-практически
образователен форум
"ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ"
се организира ежегодно от 2010 г. и се провежда в края на месец
август в гр. Бургас

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на ОБЩИНА БУРГАС,
МАЙКРОСОФТ, УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И
РИО си поставят за цел широко обсъждане на основни проблеми в системата на образованието и науката в България. По време на форумите на едно място се събират заедно преподаватели от различни висши училища и
учители – практици от различни градове и села в страната, за да намерят
допирни линии между теорията и практиката. Демонстрират се нови приложения на съвременни технологии в учебния процес. Обединяват се усилията на различни институции за нова визия на класната стая в българското училище.

Статиите, подадени за участие във форум “Иновации в обучението и познавателното развитие” се рецензират и публикуват в
списание “Образование и технологии”.

Очаквайте ФОРУМ 2013 на www.itlearning-bg.com

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

http://itlearning-bg.com

ул. Оборище 82, гр. Бургас 8000

itlearning@dgklaz.net

+359 888272944
+359 887 798262

IT Зн ай ко ВАК АНЦ ИЯ
Организирането на летни лагер-школи има за цел да съчетае лятна
почивка на море или на планина с нова форма на обучение за работа с
информационни технологии, комбинирано с разнообразни игри сред
природата.
Програмата на лагерите включва:
 Усвояване на умения за работа с информационни
технологии.
 Усвояване на умения за живот сред природата.
 Формиране на умения за работа в екип.
 Тематични занимания – танци, приложни изкуства и др.
 Анимация.

Лагер-школата IT Общество е насочена към ученици 9/10-12 клас. Предлагат се
специализирани курсове, които участниците избират. Обучението се извършва
от висококвалифицирани лектори.
Информация за базите, в които се организират лагер-школите, за курсовете,
които се предлагат както и за условията, могат да се намерят на сайта
http://itznayko.bg

Образование и
техн олог ии

http://itlearning-bg.com
http://itznayko.bg

itlearning@dgklaz.net
dgklaz@dgklaz.net

+359 888272944
+359 887 798262
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ 1. – 4. КЛАС

Състезанието IT Знайко се провежда ежегодно. То
се реализира в четири кръга през цялата учебна
година. Първите два кръга са дистанционни.
Третият кръг е регионален – провежда се в
пунктове в цялата страна. Класираните от трите
кръга ученици получават правото да се състезават
в четвъртият – национален кръг.

Състезанието по Информационни
технологии IT Знайко + се
провежда в три кръга. Първят е
дистанционен, вторият –
регионален. Третият е
национален и в него се състезават
класираните от предните два
кръга ученици.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ 5. – 7. КЛАС

http://itlearning-bg.com

Образование и
техн олог ии

http://itznayko.bg
http://dgklazzz.net

itlearning@dgklaz.net
dgklaz@dgklaz.net

+359 888272944
+359 887 798262

ТЕКУЩА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ предлага
курсове за текуща квалификация на учители по
теми, свързани с интегриране на съвременни
технологии в учебния процес, използване на
модерни методи на преподаване и учене и
ефективна форма на организация на учебния
процес.

Всички курсове за текуща квалификация имат
практическа насоченост и се реализират като
тренинг сесии, при които обучаемите работят
с компютър върху подготвени предварително
упражнения. Осигуряват се богати ресурси в
електронен вид.

Разработени са курсове с различна
продължителност. Провеждат се в различни
населени места и училища при предварително
сформирани групи и по заявка. Завършилите
курс получават сертификат за преминато
обучение.
За гр. Бургас курсове за учители се провеждат
по предварително обявен график в Център
“Образование и технологии”. Работи се в
малки групи до 10 – 12 човека.
ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ул. Оборище 82, гр. Бургас 8000

http://itlearning-bg.com
itlearning@dgklaz.net

+359 888272944
+359 887 798262

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

София 1124,
ул. „Светослав Тертер” 17, ап. 3
тел. 02/943 4724, 02/943 4785
факс: 02/943 4397
e-mail: izkustva@yahoo.com;
office@izkustva.net
http://www.izkustva.net

Аз съм
в детската ясла

ПРЕДСТАВЯ

ИНТЕГРИРАНИ
ПРОГРАМНИ
СИСТЕМИ,

СЪЗДАДЕНИ
В ИМЕТО НА
ДЕТЕТО/
УЧЕНИКА И
В ПОМОЩ
НА УЧИТЕЛЯ.
ТЕ СА

1 10
КЛАС

РАЗРАБОТЕНИ

ИНФОРМАЦИОННИ
ПО ВЪЗРАСТОВИ
ТЕХНОЛОГИИ
ГРУПИ
ЗА ДЕТСКАТА
ГРАДИНА И
УЧИЛИЩЕ.

