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ДО
НАЧАЛНИЦИТЕ
НА РУО

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА  ГОСПОДИН/ГОСПОЖО  НАЧАЛНИК,

На 3. и 4. декември 2022 г. в хотел "АРЕНА МАР", к.к. Златни пясъци ще се
проведе XXI Научно-практическа конференция „Математика и информатика –
реалности и перспективи“, организирана от СМБ - секция Варна.

Програмата на конференцията ще включва доклади от областта на математиката,
информатиката, информационните технологии, компютърното моделиране и
методиката на обучение в различните образователни степени. Акцент в програмата ще
са иновативните методи и средства за реализиране на обучение по математика и
информатика.

Таксата за правоучастие в конференцията е 60 лв. Конференцията е форма на
продължаваща квалификация и всички участници ще получат удостоверение с 1
квалификационен кредит.

Таксата за настаняване е 75 лв., която включва настаняване на човек на ден в
двойна стандартна стая, закуска, вечеря, следобеден снакс, напитки, ползване на
вътрешен басейн, сауна, парна баня, джакузи, безплатен интернет, безплатен паркинг,
включен ДДС 9%, застраховка, туристически данък. Доплащане за единична стая - 20
лв. на помещение на ден.

Всички желаещи да участват в конференцията е необходимо в срок до
31.10.2022 г. да се регистрират във формуляра: https://forms.gle/Z5U73UMRzz5Z5c4u7.
Формулярът може да бъде намерен и в сайта на СМБ - Варна. Въз основа на
регистрацията ще се резервират места в хотела.

На 1.11.2022 г. ще бъде изпратено потвърждение на всички успешно
регистрирали се участници на вписаните в заявките им електронни пощи. В това писмо
ще бъдат посочени и банковите сметки на СМБ - Варна и хотел “Арена Мар”, по които
трябва да се преведат таксите до 20.11.2022 г.

За допълнителна информация:
д-р Елена Колева - 0885724807, elkolevako@gmail.com
д-р Севдалина Георгиева – 0898497879, sevdalina.m.georgieva@gmail.com

Моля да запознаете с информацията учителите по математика, информатика
и/или информационни технологии, компютърно моделиране и начални учители във
Вашата област.

Благодаря Ви предварително за съдействието!
Прилагаме предварителна програма на конференцията.

гр. Варна Павлин Петков
20.10.2022 г. Председател на СМБ-Варна

https://sites.google.com/view/smbvarna
https://forms.gle/Z5U73UMRzz5Z5c4u7
mailto:sevdalina.m.georgieva@gmail.com

