
   ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

ПОКАНА 

Национална практическа конференция 
“Училище в облака” 

 
Уважаеми колеги, 

 
Център за творческо обучение, в партньорство с Община Пловдив,         

Педагогическия факултет на Пловдивския университет, Acer България и GEG Пловдив,          
организира за втора поредна година конференция “Училище в облака”, по време на която ще              
се представят най-ярките примери на трансформация на училищата чрез технологии.  

Конференцията е насочена към директори на училища, учители, образователни         
експерти, университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители на        
Министерство на образованието и науката, местните власти и други заинтересовани лица от            
цялата страна. 
 
ДАТА И МЯСТО НА СЪБИТИЕТО 
Конференцията е двудневна и ще се проведе в гр. Пловдив  
на 11 юни 2019 г. в кино Арена, Мол “Марково тепе”, зала №2 и  
на 12 юни 2019 г. в Дом на културата Борис Христов 
 
Тематичните направления на конференцията са: 

● Управление на училище в облака 
● Електронни процеси 
● Класната стая в облака 
● Образователна среда 
● Професионално развитие на екипа 
● Истории на трансформацията 

 
Работният език е български като за презентациите на чужд език ще бъде осигурен превод.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Включете се в конференцията като участник или лектор в програмата като попълните            
следната регистрационна форма: https://goo.gl/EAuMa7 
 
Крайният срок за регистрация за участие е 6 юни 2019 г. 
 
Регистрирайте се до 14 май 2019 г. ако желаете да се включите като лектор* в               
програмата. 
Участието Ви в програмата в отделните тематични направления може да бъде в една от              
следните форми: 

● презентация - ключово послание, по което имате опит и ясна позиция 
● представяне на добра практика или проект 

Добра практика - дейност, която е изпълнява на много пъти и е с измерен и доказан резултат 
Проектът, който в момента изпълнявате и има ясни цели, предизвикателства постижения 

 
 

cloud.cct.bg 

https://goo.gl/EAuMa7


 

● workshop/демонстрация на дейност, практикум - практическо занятие, което се         
подкрепя в реални време с участниците в залата  

*След регистрация екипът на Център за творческо обучение ще се свърже с Вас. 
 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ  
 
Таксата е за участие в двата дни на конференцията - 11 и 12 юни 2019 г. 
За един участник 100 лв.  

За всеки следващ от същата организация   80 лв. 
 
Таксата включва: 

● конферентни материали, кафе-паузи и обеди 
● сертификат за участие (за всички участници) 
● удостоверение с квалификационен кредит (за лекторите) 
● публикация в електронен сборник с материали от конференцията (за лекторите) 

 
Заплащането на таксите става единствено по банков път в срок до 06 юни 2019 г. по сметка: 

BG56FINV91501016427295 
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 
Получател: Център за творческо обучение 

 
В основанието посочете: Участие в конференция и името на участника. 
 
Данните за издаване на фактура за всяко плащане трябва да бъдат посочени в             
регистрационната форма за участие в конференцията. 
 
Актуална информация и важни срокове за участниците в конференцията следете на           
сайта: cloud.cct.bg 
 
 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 
 
 

 
 

Конференцията “Училище в облака” се организира от Център за творческо обучение 
със съдействието на: 

 
 
 
  

 

cloud.cct.bg 
 

https://cloud.cct.bg/

