8-ма национална конференция „Е-образование”

13 ноември 2012, София, хотел Шератон
ИКТ – осъзнатата необходимост за българското образование
Организатор: ICT Media
Със съдействието на: Парламентарната комисия по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта на 41 НС, Министерство на образованието,
младежта и науката, Съвета на ректорите
Със специалното съдействие на:

Български виртуален университет
На 13 ноември 2012 г. ICT Media ще бъде домакин на 8ми годишен форум по еобразование. Събитието ще се проведе в хотел Шератон, София и ще събере на едно
място представители на:
•
•
•
•
•

основното, начално и средно образование (учители, директори, заместникдиректори)
висшето образование (ректори, зам. ректори, декани, зам.декани, ръководители
на катедри)
библиотеките в страната
кариерните центрове към българските ВУЗ-ове
студентските асоциации и организации с идеална цел в сферата на еобразованието

Изданията на конференцията традиционно се организират със съдействието на
Министерство на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите и
Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта
и спорта.
Осмата национална конференция по е-образование ще постави акцент върху
институционалните политики за развитие на учебния процес, е-образователните
ресурси и достъпът до тях и е-образователните инициативи в средното и висшето
образование в страната. Събитието ще се постарае да постави специален фокус върху
образователните ресурси и авторските права, мястото на ИКТ в средните и висшите
училища, добрите практики за повишаване квалификацията на преподавателите.
Ключовите участници в конференцията ще бъдат: Гергана Паси, дигитален шампион
(Digital Champion, Bulgaria) и президент на ПанЕвропа България; проф. д.ик.н. Стати
Статев, заместник-председател на съвета на ректорите в България и ректор на УНСС;
доц. д-р Димитър Биров, функционален ректор по Информационни технологии,
електронно управление и информационна сигурност, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“; Проф. д-р Ангел Смрикаров, заместник-ректор по научното и
кадрово развитие, Русенски университет "Ангел Кънчев"; проф. дфн Иванка Янкова,
декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство, Университет по
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ); проф. д-р Кристина

Върбанова-Денчева, ръководител на катедра "Книга и общество", УниБИТ; доц. д-р
Таня Tодорова, ръководител на катедра "Библиотечно-информационен мениджмънт",
УниБИТ; Велизар Соколов, управител, АРСИС Консултинг ЕООД; Луиза Шахбазян,
експерт, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Цветанка Тодорова,
учител по ИТ, СОУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин, представители на
технологичните компании Microsoft, Samsung, Биос, РИСК Електроник, Компютър
2000 и мн. др. лектори.

