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26 май 2016 г., четвъртък
09:30-11:00

Регистрация

11:00-12:30

Първа сесия (90 мин.)

11:00 Откриване
11:10 Никола Балабанов (ПУ), Пленарен доклад
11:30 Златогор Минчев (ИИКТ/ИМИ-БАН), Cyber threats identification in the evolving
digital reality
11:50 Петко Русков (СУ), Андрей Русков (МГУ), От образование към
комерсиализиране на научните изследвания
12:10 Валентина Терзиева (ИИКТ-БАН), Катя Тодорова (ИИКТ-БАН), Петя
Кадемова-Кацарова (ИИКТ-БАН), Преподаване чрез технологии –
споделеният опит на българските учители
12:30-13:30

Обедна почивка

13:30-15:00

Втора сесия (90 мин.)

13:30 Георги Пашев (ПУ), Георги Тотков (ПУ), Автоматизирано генериране на
персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства
13:45 Стефка Караколева (РУ), Дидактически модел на компютърно съпроводено
обучение по висша математика
14:00 Евгения Алендарова (ПУ), Георги Тотков (ПУ), За понятието „електронен
панел“
14:15 Юлиана Пенева (НБУ), Делян Керемедчиев (НБУ), Teacher’s presence and
immediacy in E-learning classes
14:30 Тодор Ангелов (ПУ), Георги Тотков (ПУ), Ваня Сивакова (ПУ),
Автоматизирано генериране на тестови единици за оценка на когнитивни
умения и езикови знания
14:45 Светослав Енков (ПУ), Денислав Лефтеров (ПУ), Портал за онлайн
обучение на деца с дислексия
15:00-15:15

Кафе пауза

15:15-16:45

Трета сесия (90 мин.)

15:15 Светослав Енков (ПУ), Хасан Гюлюстан (ПУ), Съвременни технологии за
гласово разпознаване – приложения и алгоритми
15:30 Радослав Йошинов (ЛТ-БАН), Монка Коцева (ЛТ-БАН), How to elaborate a
Demonstrator in inspiring science education platform
15:45 Мартин Такев (ПУ), Елена Сомова (ПУ), Collaborative learning and assessment
in Е-learning
16:00 Лилия Николова (ХТМУ), Сеня Терзиева (ХТМУ), Йорданка Ангелова
(ХТМУ), Ролята на академичния опит и личностните умения при
обучението по аналитичнa химия
16:15 Веска Нончева (ПУ), Катерина Митева (ПУ), Формиране на компетентност
за визуално представяне на информацията в данните чрез методи на
кореспондентния анализ
16:30 Росен Петков (СОКИ), Марина Маркова (НСИКЦ), Качеството при
кариерното консултиране на младежи и съвременната медийна
грамотност
17:00 Дискусия
На чаша вино

27 май 2016 г., петък
10:30-12:00

Четвърта сесия (90 мин.)

10:30 Мария Гачкова (ПУ), Елена Сомова (ПУ), Game-based approach in E-learning
10:45 Бойко Банчев (ИМИ-БАН), Tighter, neater, safer C and C++
11:00 Веселин Дзивев (СУ), Подобряване качеството на образованието чрез
използване на система за създаване на персонализирани учебни материали
11:15 Галя Шивачева (Тракийски у-т), Веселина Недева (Тракийски у-т),
Съвременни аспекти на обучението по програмиране с виртуална
лаборатория
11:30 Йорданка Горчева (ИМИ-БАН), Обучаващият потенциал на една известна
задача
11:45 Стоянка Анастасова (ПГЕЕ-Пловдив), Dropbox в обучението по български
език и литература
12:15-13:15

Обедна почивка

13:15 -14:45 Пета сесия (90 мин.)
13:15 Стоян Капралов (ТУ-Габрово), Използване на отворени образователни
ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни
13:30 Марина Петрова (ПГЕЕ-Пловдив), Облачното електронно портфолио в
обучението по БЕЛ VIII – XII клас
13:45 Павел Певичаров (УХТ), Повече възможности за обучение
14:00 Деница Младенова (УниБИТ), Дигиталните ресурси на културното
наследство в приоритетите на малките общини – технологии и добри
практики
14:15 Анелия Иванова (ПУ), Радослава Терзиева (ПУ), Модели на коалирането в
бизнеса с теория на игрите
14:30 Димо Георгиев (ПУ), Радослава Терзиева (ПУ), Последователни игрови
модели с бизнес приложения
14:45-15:30

Дискусия и закриване на конференцията

