ГОДИШЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ, ГР. БУРГАС

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО
И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на Община Бургас, Университет „Проф.
д-р Асен Златаров” и БСУ си поставят за цел широко обсъждане на актуалното състояние
на образователната сфера на национално и световно ниво.

По време на научно-практическия форум се срещат преподаватели от различни висши
училища и водещи учители от страната и чужбина, 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.
Форумът се провежда в партньорство с
Майкрософт България, издателство
„Изкуства“, „SBS – Специализирани бизнес системи“ АД и др.

„ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“
Домакин на събитието е Културен център
„Морско казино“, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ул. Хаджи Димитър 17,
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" е единственият държавен университет в Югоизточна България.
Обучението в Университета се осъществява в четири
факултета – Факултет по технически науки, Факултет
по природни 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 33 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми. ОрганиУниверситет "Проф. д-р Асен Златаров"
зацията и управлението на образователния процес в
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
него е в съответствие с Европейските изисквания и
гр. Бургас
критерии за качествен образователен и изследователwww.btu.bg
ски 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.
Стартирането на система за дистанционно обучение е в отговор на съвременните изисквания на
обществото и открива нови перспективи за развитие и просперитет.
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Бургаският свободен университет с гордее с обучението на бакалаври и магистри по акредитираните професионални направления „Психология“ и „Педагогика“.
Изключително висок е интересът към магистърски
програми на БСУ по „Детска и юношеска психология“ и
по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и
към докторската програма по „Организация и управление на социалните дейности“

www.bfu.bg
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ

1. – 8. 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 8 клас при индивидуално и екипно участие.
Учениците се състезават в една от категориите: ИТ, уеб,
програмист. 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, комбинирана с разнообразни игри сред природата.
Програмата на лагерите включва:
 Усвояване на умения за работа с информационни
технологии.
 Повишаване на знанията по математика, английски
език.
 Усвояване на умения за живот сред природата.
 Формиране на умения за работа в екип.
 Тематични занимания – танци, приложни изкуства,

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

http://itznayko.bg
dgklaz@dgklaz.net
+359 887 798262
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ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Технологични решения и методика на работа
в дигитална среда
за реализиране на ефективен учебен процес
в детската градина и началното училище

ДИГИТАЛНА РАБОТНА СРЕДА
Интерактивни хардуерни
технологии





Тъч-скрин интерактивна дъска
Интерактивни системи
Интерактивни дисплеи
Програмируеми играчки

EduQuest – образователен
пакет за детската градина






образователен софтуер;
дидактични материали (геометрични
фигури, кубчета, дидактични карти,
пъзели, бройна дъска);
ръководство за учителя;
Интерактивна клавиатура.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР
гр. Бургас, ул. Хаджи Димитър 17
0888272944, admin@itlearning-bg.com
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