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УДЪЛЖЕН СРОК ЗА РАННА РЕГИСТРАЦИЯ – 20.06.2020 

 

„ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ е национална конференция с 

международно участие, която се провежда ежегодно в гр. Бургас през месец август.  

Целта е представяне и обсъждане на актуални въпроси, проблеми и перспективи в системата на 

образованието и науката.  

Акцент на събитието са иновации в образованието и педагогиката, и споделяне на добри 

практики. Представят се съвременни методи на преподаване и учене, приложение на нови 

дигитални технологии в учебния процес, нова визия за класната стая. Представят се съвременни 

педагогически и методически модели на работа в образователната сфера. Работният език е 

български, английски и руски.  

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в 

годишното научно-методическо списание „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“. Списанието се 

реферира в CROSSREF. Издават се два броя годишно. В първия брой се публикуват научни статии, 

анализи, доклади и научни съобщения. Във втория брой се публикуват добри педагогически 

практики, методически модели, проектна дейност и други, тясно свързани с педагогическата 

практика анализи и изводи. Списанието има самостоятелен сайт: http://www.edutechjournal.org/  

Съгласно закона за предучилищно и училищно образование, за участие на педагогически 

специалисти от България с доклад се присъжда 1 квалификационен кредит.  

Форми на участие 
Участие в конференцията могат да вземат преподаватели от ВУЗ, учители в училища, детски 

градини и образователни центрове, експерти от РУО, директори на училища и детски градини от 

страната и чужбина, ръководители на образователни институции и организации, и други 

специалисти, работещи в сферата на образованието. 

Участието във форума може да бъде в една от следните форми: 

• Участие с доклад присъствено. 

• Участие с доклад виртуално: 

o Чрез онлайн участие 

o Чрез предварително заснето видео-представяне 

http://www.edutechjournal.org/


• Участие само с публикация, без присъствие.  

• Участие като слушател. 

 

Участие с доклад 

Подаденият за участие в научно-практическия форум материал може да бъде: 

• Доклад или научно съобщение по изследвана тема. 

• Описание на реализиран в учебната практика учебен проект. 

• Описание на реализирана добра педагогическа практика. 

Материалите трябва да удовлетворяват съответни технически изисквания, описани в 

примерната публикация ТУК.  

Участие като слушател 

• Участието като слушател дава право на материали и достъп до всички събития, включени 

в програмата на форума. 

Тематични направления  

• Предучилищна педагогика 

• Начална училищна педагогика 

• Обучението в прогимназиален и гимназиален етап 

• Професионално образование 

• Подготовка на учители във ВУЗ 

• Образователен мениджмънт 

• Педагогика и психология 

• ИКТ в образованието 

• Проектно-базирано обучение 

• Добри учебни практики 

• Методика на обучението 

o Съвременни методи на преподаване и учене 

o Методика на обучението по БЕЛ: 1–4, 5–7 и 8-12 клас 

o Методика на обучението по математика и природни науки 

o Методика на обучението по социални науки 

Методически семинари – 18.08.2020 

В деня преди работните сесии по секции, участниците могат да се регистрират за участие в 

следните полудневни семинари: 

− Първокласно начало. Практически семинар за приложение на Динамичен модел на 

работа в богата на технологии среда. Участниците се запознават с основни 

характеристики на модела и опита от реализацията на проект „Първокласно начало“ на 

Община Бургас. /09:00 – 12:30/ 

− Разработване на аудио и видео учебни ресурси за провеждане на дистанционно 

електронно обучение. Практически семинар за формиране на умения за работа с аудио 

и видео ресурси за реализиране на дистанционно обучение – създаване на онлайн урок, 

запис на екрана, работа със звук и видео. /09:00 – 12:30/ 

http://itlearning-bg.com/ckfinder/userfiles/files/DemoArticle_2020.docx


− Формиране на умения за работа в екип в детската градина – практическа сесия с 

примерни екипни задачи и насоки за екипна организация на работа в малката възрастова 

група. /09:00 – 12:30/ 

− Работа в екип в началното училище за усвояване на знания и формиране на контекстни 

умения. Практически насоки и примерни екипни задачи. Запознаване с методика за 

работа по екипи в начална училищна възраст. /13:00 – 16:30/ 

− Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 – Практически 

насоки и за използване на допълнителни приложения при работа с Teams, интерактивна 

онлайн дъска, създаване и споделяне на тестове и др. /09:00 – 12:30/ 

− Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен 

учебен процес. Практически семинар за формиране на знания и умения за работа с 

различни уеб-базирани платформи (Zoom, Forms, LearningApps, Kahoot и др.) /13:00 – 

16:30/ 

Семинарите са по 4 академични часа. За участие в тях участниците заплащат 

допълнителна такса от 50 лв. към стандартната такса за участие във форума. За 

записване и допълнителна информация – itlearning@dgklaz.net  

* при евентуално удължаване на извънредното положение във връзка с COVID-19, 

методическите семинари ще се проведат под формата на уебинари с видео-конферентна 

връзка.  

Семинар на тема „Образователно сътрудничество и перспективи“.  

Семинарът е традиционно, съпътстващо форума събитие на 21.08.2020 г. Включва пътуване, 

дискутиране на възможности за сътрудничество и разработване на съвместни проекти. Рамкова 

програма на семинара: 15:00 – 16:00 пътуване (потегляне от Бургас); 16:00 – 19:00 организирано 

посещение на забележителности, време за дискусии; 19:00 – 23:00 вечеря; 23:00 – 24:00 

пътуване (връщане в Бургас).   

* семинарът се заплаща допълнително към таксата за участие във форума. 

** при евентуално удължаване на извънредното положение във връзка с COVID-19, семинарът 

няма да бъде проведен.  

Срокове и такси 

ЕТАП 
РАННА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

СТАНДАРТНА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация с подаване 
на абстракт. 

20.06.2020 26.06.2020 10.07.2020 

Получаване на 
потвърждение за 
участие. 

24.06.2020 28.06.2020 12.07.2020 

Плащане на такса за 
участие. 

20.06.2020 30.06.2020 15.07.2020 

Подаване на пълен 
материал. 

28.06.2020 30.06.2020 15.07.2020 

mailto:itlearning@dgklaz.net


Получаване на бележки 
от рецензенти. 

5.07.2020 10.07.2020 17.07.2020 

Отговор на бележките 
на рецензентите. 

10.07.2020 15.07.2020 20.07.2020 

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ 
РАННА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

СТАНДАРТНА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

КЪСНА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

С доклад присъствено или 
виртуално / слушател /  

90 лв.  140 лв.  180 лв.  

Само с публикация без 
присъствие 

70 лв. 100 лв. 130 лв. 

Студент / докторант / Млад учен 
(до 35 год. – доктор или асистент) 

50 лв.  80 лв.  150 лв.  

Методически семинар (цена за 1 
семинар) 

50 лв. 50 лв. 50 лв. 

Семинар „Образователно 
сътрудничество и перспективи“ 

60 лв. 60 лв. 60 лв. 

Такса за придружител 

(коктейл за добре дошли, 
официална вечеря) 

50 лв. 50 лв. 50 лв. 

* При статии в съавторство – всички присъстващи автори плащат пълна такса за участие. За 

неприсъстващите автори се заплаща половин такса за участие.  

** За втора статия се заплаща 50% от сумата.  

Място на провеждане 
Научно-практическият форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ ще се 

проведе в залите на Културен център „Морско казино“. Центърът се намира в морската градина 

на град Бургас. 

https://www.burgas.bg/bg/info/index/582  

ПРИ ЕВЕНТУАЛНО УДЪЛЖАВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19, 

ФОРУМЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА УЕБ-БАЗИРАНА ВИДЕО-

КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.  

Регистрация: 
http://itlearning-bg.com/index.php?section=REGFOR&pic=2  

Настаняване 
Участниците в XI Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното 

развитие“ могат да заявят настаняване в хотел „Парк“ – Бургас.  

https://www.burgas.bg/bg/info/index/582
http://itlearning-bg.com/index.php?section=REGFOR&pic=2
http://hotel-park.burgas.hotels-burgas.com/


Цени на настаняване: 

- двойна стая, с нови мебели, използвана като двойна – 45 лв.; 

- двойна стая, с нови мебели, използвана като единична – 40 лв.; 

В цената не е включена закуска. В близост е крайморската алея с много заведения за хранене. 

Посочените цени са договорени при желание за по-дълъг престой (три дни преди началото 

на Форума и до два дни след края на Форума). Плащането на стаите става на място в хотела. 

Всеки, който иска фактура за настаняването ще я  изиска и получи на рецепцията на хотела. 

Заявката за настаняване става допълнително на мейл: itlearning@dgklaz.net. Посочват се имената 

на хората и датите за настаняване.    

Връзка към изданията на сп. „Образование и технологии“ от предходните 

години: 

Сп. „Образование и технологии“, бр. 1/2010 до бр. 8/2017 

Сп. „Образование и технологии“, бр. 9/2018,  1 

Сп. „Образование и технологии“, бр. 9/2018,  2 

Сп. „Образование и технологии“, бр. 10/2019,  1 

Сп. „Образование и технологии“, бр. 10/2019,  2 

Организатори 
Форумът се организира от Образование и технологии с подкрепата на Община Бургас. Партньори 

на събитието са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет. 

Форумът се провежда с подкрепата на партньори от бизнеса.  

Контакти 
Технически секретар: itlearning@dgklaz.net, +359 882706421, +359 878227737 – Мария Миткова 

Координатор: проф. д-р Румяна Папанчева: papancheva@dgklaz.net, +359 888272944 

Офис: гр. Бургас, ул. Цар Самуил 28. 

Научен комитет на конференцията: 
• проф. д-р Румяна Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас 

• доц. д-р Красимира Димитрова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас 

• проф. д-р Борислав Лазаров, Институт по математика и информатика, БАН 

• проф. дпн Галя Христозова, зам. ректор, Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас 

• проф. дпн Маргарита Терзиева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас 

• проф. д-р Коста Гъров, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив 

• проф. д-р Евдокия Сотирова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас 

• доц. д-р Райна Захариева 

• доц. д-р Любомира Парижкова, УНИБИТ, София 

mailto:itlearning@dgklaz.net
http://www.edutechjournal.org/?page_id=382
http://www.edutechjournal.org/?page_id=728
http://www.edutechjournal.org/?page_id=728
http://www.edutechjournal.org/?page_id=732
http://www.edutechjournal.org/?page_id=732
http://www.edutechjournal.org/?page_id=1237
http://www.edutechjournal.org/?page_id=1240
mailto:itlearning@dgklaz.net
mailto:papancheva@dgklaz.net


• доц. д-р Магдалена Легкоступ, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 

гр. Велико Търново. 

Работна програма на форума 
 

18.08.2020  

09:00 – 12:30 – Методически семинари (*допълнителна регистрация) 

13:00 – 16:30 – Методически семинари (*допълнителна регистрация) 

 

19.08.2020 

14:00 – 15:45 – Регистрация на участниците 

16:00 – 17:30 – Откриване и пленарна сесия 

18:00 – 20:00 – Коктейл за добре дошли за всички участници 

 

20.08.2020 

09:00 – 12:00 – Работа по секции 

14:00 – 17:00 – Работа по секции 

19:00 – 24:00 – Вечеря за всички участници 

 

21.08.2020 

09:00 – 13:00 – Работа по секции 

13:00 – 13:30 – Закриване  

15:00 – 24:00 – Семинар „Образователно сътрудничество и перспективи“ (*допълнителна 

регистрация) 

 

22.08.2020 

Отпътуване на участниците. 


