ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Пловдивския университет, Община Пловдив и Център за творческо обучение
ви канят на
Конференция с международно участие
ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ:
НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Конференцията ще се проведе от 4 до 6 юни 2018 в град Пловдив
Темите на конференцията са:
 Позитивната психология за позитивно образование в училището на бъдещето
 Позитивна психология и личностно развитие
 Позитивната психология и радостта от детството
 Позитивно образование отвъд различията
 Учебен процес „в облака“
 Облачни технологии в полза на административните процеси в училище и в
образованието
 Облачните технологии и професионалното развитие на педагозите
 Образователни иновации в Пловдивските училища

Работен език на конференцията е българския. За презентациите на чужд език ще бъде
осигурен превод.
Организаторите канят учители, директори, педагогически съветници,
психолози, социални педагози и социални работници, образователни експерти,
университетски преподаватели, студенти и докторанти, представители на
Министерство на образованието, местните власти и други заинтересовани страни да
представят и обменят идеи за актуални съвременни тенденции в психологическите
изследвания и информационните технологиите, които предлагат ключови решения за
развитие на образованието.
За педагогическите специалисти участието в конференцията дава възможност да
получат удостоверение с 1 квалификационен кредит, както и (при одобрение) да се
включат с публикация в сборника от конференцията.
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ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Участие във всички дни на конференцията (4–6 юни 2018)
Таксата включва:
 Конферентни материали и кафе-паузи
 Удостоверение с 1 квалификационен кредит*
 Получаване на сборник с материали от конференцията (в електронен
формат)
 Публикация в отпечатан сборник с материали от конференцията (за
презентаторите)
Участие в един от дните на конференцията
Таксата включва:
 Конферентни материали и кафе-паузи
 Сертификат за участие в конференцията
 Получаване на сборник с материали от конференцията (в електронен
формат)
 Публикация в отпечатан сборник с материали от конференцията (за
презентаторите)

75 лв.

50 лв.

*Удостоверение с квалификационен кредит ще получат онези участници, които посетят
пленарните сесии и не по-малко от 3 панела в едно тематично направление.
1/ В тематично направление „Позитивна психология“ участниците ще имат възможност да
получат сертификат с 1 квалификационен кредит за майсторски клас „Позитивната
психология и училището на бъдещето“, одобрен от ДКПРПС на Пловдивския университет;
2/ Участниците в тематично направление „Облачни технологии“ ще имат възможност да
получат сертификат с 1 квалификационен кредит по програма „Училище в облака:
въведение“, одобрена със заповед № РД 09-1051/25.01.2017 г.
Заплащането на таксите за участие става единствено по банков път по сметка:
BG56FINV91501016427295
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Получател: Център за творческо обучение
В основанието, моля, посочете: Такса 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.
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НАСОКИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА
Краен срок за изпращане на резюме: 10 май 2018
Моля, предоставете резюме на вашата презентация/изказване, следвайки указанията
по-долу. Резюмето ще бъде използвано от научния комитет на конференцията за
определяне на темите, които ще бъдат представени в панелите на конферентната
програма.
Научният комитет ще разглежда резюмета на български, английски или руски.
СЪДЪРЖАНИЕ
Име и фамилия, титла, организация, координати за контакт с презентатора
Заглавие
С кои от темите на конференцията е свързан Вашият принос:
 Позитивната психология за позитивно образование в училището на бъдещето
 Позитивна психология и личностно развитие
 Позитивната психология и радостта от детството
 Позитивно образование отвъд различията
 Учебен процес „в облака“
 Облачни технологии в полза на административните процеси в училище и в
образованието
 Облачните технологии и професионалното развитие на педагозите
 Образователни иновации в Пловдивските училища
Кратка професионална биография на презентатора (до 500 знака)
Резюме (обем до 2000 знака)
Вид конферентна изява:
практикум (45 мин. или 1 час)
презентация (30 мин.)
панелна дискусия
презентиране на постер
Изисквания към резюмето
 Резюмето трябва да е написано на български, английски или руски език
 Максимална дължина на текста: 2000 знака (около 300 думи); броят се и
разстоянията между думите
ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТО
Моля, използвайте една от връзките за да изпратите своето резюме онлайн:
Форма на български език: https://goo.gl/forms/hwGC6LdazLjWq7dr2
Форма на английски език: https://goo.gl/forms/34737YyW0py8Y7Vq2
За попълване на формата е необходимо да имате връзка с интернет.
Ако имате проблем с попълването на онлайн формата, моля, свържете се с организаторите
на конференцията на следния имейл: dkprps@gmail.com
На същия имейл адрес можете да ни пишете и с други въпроси относно конференцията.
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