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Семинари, посветени на образователните технологии и ролята им в училище, ще 
се проведат в София, Варна, Плевен и Карнобат до края на октомври  
 
Център за творческо обучение ще проведе до края на месец октомври четири 
семинара, посветени на внедряването на технологиите в училище. 
Събитията ще се състоят в София, Варна, Плевен и Карнобат и са подкрепени от 
Фондация “Америка за България”.  
 
Участието в семинарите е безплатно за учители и директори на училища. 
Част от програмата е резервирана за екипи от Училищата на бъдещето, които ще 
представят практически примери за това как се оборудва една модерна 
образователна среда и какво е мястото на технологиите и учителя в нея. 
 
Център за творческо обучение ще представи някои от съвременните образователни 
технологии в света. 
 
Дати и места на провеждане: 
13 октомври (събота), Варна, Радио “Варна”, голям арт-салон, бул. “Приморски” 22, от 
10:00 до 13:00 ч. 
18 октомври (четвъртък), Карнобат, ОУ “Христо Ботев”, от 13:00 до 17:00 ч. 
26 октомври (петък), Плевен, Арт-център, от 10:00 до 13:00 ч. 
31 октомври (сряда), София, НДК, Книжарница “Перото”, от 13:00 до 17:00 ч. 
 
Теми в програмата на семинара: 
Добрите примери от “Училищата на бъдещето” 
Иновации, чрез технологии 
Как се преодоляват технологичните трудности 
Виртуална и добавена реалност в класната стая: кои са най-добрите ресурси 
Проекти 1:1 или устройство за всеки ученик 
 
За регистриране на участници използвайте следната електронна форма: 
https://goo.gl/W7WjkD 
 
Максималният брой представители от едно училище е трима. 
 
Ако сте се регистрирали, но нямате възможност да присъствате, учтиво Ви молим да 
информирате Центъра по електронна поща: info@cct.bg или телефон: 02/408 03 26. 
 
Семинарът “ Смислено внедряване на технологии: примери от училищата на 
бъдещето.” е част от поредица образователни събития, които са тематично и 
практическо продължение на семинарите „Смислено внедряване на технологии в 
класната стая”, проведени през 2017-а година. 
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Повече за Център за творческо обучение: https://goo.gl/EcQFB6 
Повече за програмата Училища на бъдещето: https://goo.gl/mSKBUk 
 
 
За контакт: 
 
Елисавета Якимова 
eli.jakimova@cct.bg 
Тел: +359 (0) 877 080 819 
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