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XIV Научно-практическа конференция
„Математика и информатика - реалности и перспективи“
Хотел „Плиска“, к.к. Златни пясъци
20-21 декември 2014 г.

ПРОГРАМА
20 декември 2014 г.
Конферентна зала на х-л „Плиска“
13:00 - 14:30

Регистрация и събиране на членски внос. Настаняване

ОТКРИВАНЕ
14:30 - 14:20

Приветствие към участниците и гостите на конференцията
проф. д-р Здравко Славов
Председател на СМБ-Варна

ДОКЛАДИ

„Проектът Алиса“ – едногодишен проект на катедра „Информатика“

14:30 - 15:00 за устойчиво ангажиране към математика, информатика и ИТ

проф. д-р Здравко Славов (ВСУ)

15:00 - 15:15 Екосистема за разработка на компютърни игри

доц. д-р Галина Момчева (ВСУ)

Интелигентна специализация на РБългария, регионални клъстери на

15:15 - 15:40 компетентност и очакваните покани за проектно финансиране - 2015

ас. д-р Веселина Спасова (ВСУ)

15:40 - 16:00 Оценяването по информатика и информационни технологии

гл. ас. Елена Колева (ДИКПО, ШУ)

16:00 - 16:30 Кафе пауза
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ и ПОЛИТИКИ
16:30 - 16:45

Информиране за текущи и очаквани тенденции в образованието –
мнения и оценка на готовността ни
доц. д-р Галина Момчева (ВСУ), Елеонора Павлова (МГ)

КВАЛИФИКАЦИЯ и ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
16:45 - 17:00

ВСУ „Черноризец Храбър“, ДИКПО- ШУ и др.

ДИСКУСИЯ
17:45 - 18:30

"Позицията на СМБ по някои текстове от Проектозакона за
предучилищно и училищно образование"
Павлин Петков (член на УС на СМБ) (Директор на МГ-Варна)

19:00

Вечеря
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ПРОГРАМА
21 декември 2014 г.
Конферентна зала на х-л „Плиска“
8:00 - 9:00

Закуска

Коледна песен или междупредметните връзки при обучението по ИТ на
10:00 - 10:15 билингви в 5. клас
инж. Г. Германова, Ив. Георгиева, Р. Цонева (СОУ "Св.Св. К. и Методий", гр. Игнатиево)

10:15 - 10:30

Обученията в Оряховица - за едно по-добро българско училище
Цветелина Пеева (МГ-Варна), Диана Петрова (ОУ П. Р. Славейков“)

ДЕМОНСТРАЦИИ и УЪРКШОПИ

Програмируеми устройства и обучението по информатика в 9. клас
Вяра Дукова (VII СОУ)

10:30 - 12:30

Създаване на мобилни приложения с App Inventor
Елеонора Павлова (МГ- Варна)

Двуседмица на кодирането – вижте какво правим когато дойдем при вас?
ас. д-р Веселина Спасова (ВСУ)

12:30 - 14:00 Обяд

МЯСТО ЗА БЕЛЕЖКИ

