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ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на Община Бургас, Университет „Проф. 
д-р Асен Златаров” и БСУ 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 водещи учители от стра-
ната, 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. Форумът се 
провежда в партньорство с издателство „Изкуства“ ЕООД, Майкрософт – България, „SBS 
– Специализирани бизнес системи“ АД и др.     

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И 
ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ 

ГОДИШЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ, БУРГАС 

Културен център „Морско казино“, гр. Бургас 

СНЦ „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ 

гр. Бургас 8000, ул. Оборище 82, 
тел. 0882706421, e-mail: itlearning@dgklaz.net  

www.itlearning-bg.com 



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. 

ТЕКУЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Разработени са курсове с различна продължи-
телност. Провеждат се в училища и детски 
градини в различни населени места. Завърши-
лите 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 

Курсовете, по теми, свързани с интегриране 
на технологии в учебния процес, се реализи-
рат като тренинг сесии с работа на компютри 
и/или интерактивни  дъски. Осигуряват се бо-
гати учебни ресурси в електронен вид. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Състезанието IT Знайко се провежда ежегодно. То се реализира в 
три кръга през учебна година – дистанционен, регионален и наци-
онален. Регионалният кръг се провежда в пунктове в цялата стра-
на. Финалният национален кръг се провежда в периода април – 
май. Участниците в състезанието разработват самостоятелни про-
екти, като извършват проучвания, демонстрират дигитални уме-
ния, творческо и критично мислене. Осигурена е богата социална 
програма и работа по екипни задачи.  

IT Знайко + и IT Знайко TEAM са състезателните фор-
мати за ученици от 5 до 7 клас при индивидуално и екип-
но участие.  
Учениците разработват проекти, правейки самостоятел-
ни проучвания по поставени теми. Крайните продукти се 
представят в хода на публична защита.  

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ  

1. – 7. КЛАС 



Организирането на летни лагер-школи има за цел да 
съчетае лятна почивка на море или на планина с но-
ва 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. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
http://itlearning-bg.com 
http://itznayko.bg 
itlearning@dgklaz.net 
dgklaz@dgklaz.net 
+359 888272944 / +359 887 798262 

ЛЯТНА ЛАГЕР-ШКОЛА ПО  
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

ЗА УЧЕНИЦИ 1. – 10. КЛАС 
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     ИИннттееррааккттииввннаа  ддъъссккаа  IInnffiinniittyy 
 
Комплект от електрони устройства, които лесно 
превръщат обикновената бяла дъска в интерактивна, 
чрез ултразвукова технология. Системата Plug and Play 
позволява лесното преместване от една класна стая в 
друга. Има опция за безжична връзка с компютър. 
Инсталацията отнема само няколко минути, а 
възможностите ще надминат очакванията и на 
професионалните потребители. 
 

 Основни предимства: 
•   Лесна инсталация 
•   Plug-and-Play 
•   Поддържа разпознаване на ръкопис 
•   Поддържа Microsoft Office Annotation Tools 
•   Мултифункционален стилус 
•   Функционални бутони 
•   Multi-Calibration Records Saved 
•   USB / 2.4G Wireless връзка 
•   Не изисква инсталация на драйвери 
•   Поддържа операционни системи: 
     Windows 8/ 7/ Vista/ XP; Linux; Mac 
 

 

Технология    Ultrasonic 
Резолюция    4096 x 4096 
Време за реакция на допир    12 ms 
Резолюция     200 lines per inch 
Точност      ± 2 mm 

Честота    Ultrasonic: 40 kHz 
   Infrared:     38 kHz 

Интерфейс    USB 2.0 (HID Compliant) 
   2.4 GHz Wireless 

Поддържани операционни системи    Windows 8/ 7/ Vista/ XP; Linux; Mac 
Консумация    USB = 5V; Operating Current = 65 mA 
Размер  на екрана     Free Size  30“ – 100” 
Размер на сензора    210 x 39 x 9.88 mm 
Сертификати    FCC, CE, RoHS 

 
Вносител и дистрибутор за България е „Специализирани Бизнес Системи“АД.  
Компанията предлага иновативни решения за образованието: настолни и преносими компютри, терминали, 
мултимедийни проектори, таблети, специализиран софтуер и още. 
За повече информация, консултации и индивидуална оферта, съобразно вашите нужди: 
гр. София - 1517, ул. "Бесарабия" № 24, www.sbs.bg, sbs@sbs.bg, тел.: 02/ 91 945, факс: 02/945 59 59  
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Културен център "Морско кази-

но" отвори официално врати за жи-

телите и гостите на гр. Бургас на 

26 март 2011 г. Във възобновената 

сграда се развиват дейности с ши-

рок обхват. 

В модерно оборудваните зали се 

провеждат много концерти и раз-

нообразни творчески изяви. От 

най-високата част на сградата се 

наблюдава Бургаски залив. Зала „Пе-

тя Дубарова“ се използва за провеж-

дането на ритуали, сключват се 

граждански бракове.

Културен център „Морско ка-

зино“ има за цел да опазва и пренася 

устойчиво във времето традиции, 

познания, култура и памет. Той 

предоставя възможност на творци 

от всички области на изкуство-

то и културата да организират из-

ложби, спектакли, творчески и биз-

нес срещи.

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО“


