ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕ И
ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГОДИШЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ, ГР. БУРГАС

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на Община Бургас, Университет „Проф. др 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 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.
Форумът се провежда в партньорство с издателство „Изкуства“ ЕООД, Майкрософт – България, „SBS – Специализирани бизнес системи“ АД и др.

Културен център „Морско казино“,
град Бургас

„ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“

гр. Бургас 8000, ул. Оборище 82,
тел. 0882706421, e-mail: itlearning@dgklaz.net
www.itlearning-bg.com
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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. Той
предоставя възможност на творци
от всички области на изкуството и културата да организират изложби, спектакли, творчески и бизнес срещи.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
гр. Бургас

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
гр. Бургас
www.btu.bg

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е
единственият държавен университет в Югоизточна
България. Обучението в Университета се осъществява
в четири факултета – Факултет по технически
науки, Факултет по Априродни науки, Факултет по
обществени науки и Факултет по обществено здраве
и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа:
Технически колеж; Медицински колеж; Колеж по
туризъм.
В структурата на Университета достойно място заемат:
• Департаментът за чуждоезиково обучение;
• Централната научноизследователска лаборатория;
• Електронно-изчислителният център.
Обучението се извършва по 29 акредитирани
бакалавърски и над 60 магистърски програми.
Организацията и управлението на образователния
процес в него е в съответствие с Европейските
изисквания и критерии за качествен образователен и

изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на
качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от
първите места в България по системата Хирш за принос в науката.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

www.bfu.bg

Бургаският свободен университет предлага високо
качество на образование и най-добрите условия за
обучение в България.
Осъществява прием в 20 бакалавърски, над 25
магистърски и 5 докторски програми по
психология, педагогика, социално консултиране,
право, икономически специалности, инженерни
специалности и др. По всички курсове има
разработени ресурси за е-обучение.

www.bfu.bg
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ
1. – 7. КЛАС
Състезанието IT Знайко се провежда ежегодно. То се реализира в
три кръга през учебна година – дистанционен, регионален и национален. Регионалният кръг се провежда в пунктове в цялата страна. Финалният национален кръг се провежда в периода април –
май. Участниците в състезанието разработват самостоятелни проекти, като извършват проучвания, демонстрират дигитални умения, творческо и критично мислене. Осигурена е богата социална
програма и работа по екипни задачи.

IT Знайко + и IT Знайко TEAM са състезателните формати за ученици от 5. до 7. клас при индивидуално и
екипно участие.
Учениците разработват проекти, правейки самостоятелни проучвания по поставени теми. Крайните продукти се
представят в хода на публична защита.

ЛЯТНА ЛАГЕР-ШКОЛА ПО

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА УЧЕНИЦИ 1. – 10. КЛАС
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.

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

Образование и технологии

ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПАКЕТ ИТИ-ДГ

ИТИ-ДГ
ЗАБАВНИТЕ ПЧЕЛИЧКИ

ИТИ-ДГ
С КАМЕРА В РЪЦЕ
ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА“
София 1700,
Студентски град,
ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
www.izkustva.net
izkustva@yahoo.com
office@izkustva.net
02/943 4724; 02/943 4785

ИТИ-ДГ
МОЯТ ГЛАС
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София, ул. “Бесарабия” №24, тел.: (02) 91945, www.sbs.bg, e-mail: sbs@sbs.bg
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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.

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

Разработени са курсове с различна продължителност. Провеждат се в училища и детски
градини в различни населени места. 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

