
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 клас-
ната стая. 
Форумът се провежда в партньорство с 
Майкрософт България, „Изкуства“ ЕООД, 
и други фирми и партньори от образова-
телния сектор в България. 

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО  
И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ 

ГОДИШЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ, ГР. БУРГАС 

„ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ 

гр. Бургас 8000, ул. Оборище 126, 

тел. 0882706421, e-mail: itlearning@dgklaz.net 

www.itlearning-bg.com 

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



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“



Университет „Проф. д-р Асен ЗлАтАров“,
гр. БУргАс

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единстве-
ният 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 бака-
лавърски и над 60 магистърски програми. Органи-
зацията и управлението на образователния процес в 
него е в съответствие с Европейските изисквания и 
критерии за качествен образователен и изследовател-
ски процес. Разработена е университетската система 

за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания, Уни-
верситетът 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.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1

гр. Бургас
www.btu.bg

Бургаският свободен университет с гордост отбелязва 
25 години от създаване си! За тези години, в БСУ са 
завършили над 23 000 студенти в четирите центъра 
(факултета) – юридически, икономически, техни-
чески и хуманитарен. БСУ в момента осъществява 
обучение в 20 бакалавърски, 30 магистърски и 5 
докторски програми. По всички курсове има разра-
ботени ресурси за е-обучение. В БСУ учат студенти 
и докторанти от над 20 държави, като – Русия, 
Казахстан, Индонезия, Турция, Китай, Украйна, Тай-
ланд, Перу, Малдивските острови, Холандия, Кипър, 
Португалия, Непал и др.

Бургаският свободен университет с гордее с обучение-
то на бакалаври и магистри по акредитираните профе-
сионални 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 управле-
ние на социалните дейности“

БУРГАСКИ  СВОБОДЕН  УНИВЕРСИТЕТ

www.bfu.bg

www.bfu.bg



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 форма-
ти 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 самостоятел-
ни проучвания по поставени теми. Крайните продукти се 
представят в хода на публична защита.  

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ  

1. – 8. КЛАС 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

http://itznayko.bg 
dgklaz@dgklaz.net 
+359 887 798262 

Състезателният ден прик-
лючва с тематична вечер, 
която носи много положи-
телни емоции и настроение. 



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 техно-
логии, комбинирана с разнообразни игри сред природа-
та.  
Програмата на лагерите включва: 
• Усвояване на умения за работа с информационни 

технологии, програмиране, роботика. 
• 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, 

анимация  и др.  

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

http://itznayko.bg 
dgklaz@dgklaz.net 
+359 887 798262 

ЛЯТНА ЛАГЕР-ШКОЛА ПО  
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

ЗА УЧЕНИЦИ 1. – 10. КЛАС 



Тел: 0888272944 
Тел: 0886931433 
E-mail: itlearning@dgklaz.net  

гр. Бургас 
ул. Оборище 126 
гр. София 
ул. Йордан Йосифов 8Б 

Образование и нови технологии 
ЕООД 

Образование и нови технологии ЕООД 
Инвестиция в бъдещето на децата ни 

Мултимедийни решения. Интерактивни дъски. Интерактивни дисплеи. Таблети.  
Програмируеми играчки. Образователен софтуер. Експертно консултиране за 
технологични решения и методика на работата  

Цялостни технологични решения 
за образователно-възпитателния 
процес в детската градина 



 

Образование и технологии предлага курсове за повишаване квалификация-
та на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раз-
дел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 
12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти.  

Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на 
образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. 
Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерак-
тивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формиране-
то на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда. Орга-
низацията е сертифицирана по ISO 9001:2015 за качество на управлението. 
Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в про-
веждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация раз-
полага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на тех-
нологии и съвременни методи на преподаване. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НА-
РЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учи-
телите, директорите и другите педагогически специалисти, курсовете са раз-
работени с продължителност от 16 академични часа, от които най-малко 8 
се провеждат в присъствена форма.  

ОБРАЗОВ АНИЕ И  ТЕХНОЛОГИИ  

Повишаване на квалификацията 
на педагогическите специалисти  

Тел: 0888272944 
Тел: 0887798262 
Имейл: itlearning@dgklaz.net 

гр. Бургас 
ул. Оборище 126  

образование и технологии 

Тематични направления 
 
Дигитални компетенции на учителя 
Дигитални компетенции за учениците 
Математика 
Музика 
Специална педагогика 
Образователен мениджмънт 
Съвременни педагогически подходи и методи на преподаване 
и учене  




