Център за творческо обучение
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР
на тема:
Смислено внедряване на технологии: примери от
училищата на бъдещето
Уважаеми Директори, учители, експерти,
Екипът на Център за творческо обучение ще представи някои от най-съвременните
образователни технологии в света. Екипи от “Училища на бъдещето” - проект,
подкрепен от Фондация “Америка за България”, ще представят своите примери за това
как смислено се оборудва една модерна образователна среда и какво е мястото на
технологиите и учителя в нея.
Дати и места на провеждане:
13 октомври (събота), Варна, Радио "Варна", Голям Арт-салон, адрес: 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.
Участието в семинарите е безплатно!
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 да се регистрирате, попълнете следнатаелектронна форма:
https://goo.gl/W7WjkD

_________________________________________________________________________
С електронната регистрация заявявате своето участие. Имайте предвид, че местата
са ограничени! Формата може да намерите и на www.cct.bg.
Регистрираните участници ще получат поименни електронни сертификати, както и
всички материали и презентации по електронен път, след събитието.
Максималният брой представители от едно училище/организация е трима.
Ако сте се регистрирали, но нямате възможност да присъствате, учтиво Ви молим да
информирате екипа на Центъра по електронна поща: info@cct.bg или телефон:
02/408 03 26.

Център за творческо обучение
_________________________________________________________________________
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 година.
Семинарите се провеждат с любезната подкрепа на Фондация “Америка за България”.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

