Образование и технологии

Софтуерни решения
за конкурентно предимство.

•

проектиране, разработване и внедряване на уникални ИС

•

електронно управление

•

интернет портали и приложения

•

бази от данни

•

мобилни решения

•

системи за управление на бизнеса

•

корпоративни системи за съвместна работа

тел. (02) 816 2300 • e-mail: softhouse@stemo.bg • www.stemo.bg

Образование и технологии

За осъществяване на ефективна комуникация между учители,
родители и деца/ученици, Издателство “Изкуства” поддържа
Интернет сайтовете:
• http://www.izkustva.net — представителен сайт на
издателството: каталог, описание на предлаганите издания,
нормативни документи, мултимедия, контакти и други;
В него ще намерите както полезни материали за родителите,
допълнителни разработки и насоки към учителите и директорите,
така и информация за предлагани курсове и обучения.
• http://iti.izkustva.net — към образователната система “ИТ 1.—
4. клас”, който предлага голямо разнообразите от ресурси,
допълващи и надграждащи обучението по ИТ;
• http://it.izkustva.net — към образователната система
“Информатика и Информационни технологии 5.—10. клас”, в който
ще намерите методически насоки към учителите, авторски задачи
и материали, подпомагащи обучението по ИТ.

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
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ПРЕДСТАВЯ ИНТЕГРИРАНИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ, СЪЗДАДЕНИ
В ИМЕТО НА ДЕТЕТО, УЧЕНИКА И В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ.
ТЕ СА РАЗРАБОТЕНИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ

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 найвисоката 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.
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ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И
ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГОДИШЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ, БУРГАС

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на Община Бургас, Майкрософт, Униерситет “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 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“ и „Стемо“ ООД.
СНЦ „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“

гр. Бургас 8000
ул. Оборище 82,

Тел. 0882706421
itlearning@dgklaz.net
Културен център „Морско казино“, гр. Бургас

www.itlearning-bg.com

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
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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

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
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Training Center

Бургас 8000,
ул. „Оборище” 82
тел. 0888 272944
e-mail: dgklaz@dgklaz.net;
http://www.itlearning-bg.com

