Програма
на заключителен семинар
на тема
„Образователни комуникации в
професионалното обучение“
по научноизследователски проект
№ ДН 05/1 от 14.12.2016 г.
„Комуникационен модел на интерактивна образователна
среда за непрекъснато и следдипломно професионално и
продължаващо обучение в сферата на културните и
творчески индустрии“

Пловдив
28-29 май 2021 г.

28.05.2021 г.
10:00 – Регистрация
10:30 – Откриване – доц. д-р Румелина Василева
Модератор: доц. д-р Румелина Василева
10:30 – проф. дфн Иванка Янкова. Е-платформата като комуникационен
и образователен интерактивен канал.
10:45 – доц. д-р Румелина Василева. Резултати от анкетно проучване за
потребителските нагласи за продължаващо
професионално
обучение.
11:00 – 11:30 – Кафе пауза
11:30 – доц. д-р Румелина Василева. Меките умения на специалистите в
културните и творчески индустрии.
12:00 – проф. д-р Иванка Павлова. Имат ли успешна професионална
реализация студентите от УниБИТ?
12:30 – гл. ас. д-р Камелия Нушева. Обучението през целия живот –
фактор за изграждане на модерна успешна кариера.
12:30 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – д-р Деница Димитрова. Бялата дъска – ключ към модерните
комуникации в професионалното обучение.
13:30 – доц. д-р Добринка Стойкова. Новости и предизвикателства пред
модерното дигитално професионално образование.
14:00 – проф. д-р Евгени Велев. Дигитални умения за комуникация в
професионална образователна среда.
14:30 – инж. Искра Цветанска. Съвременни екологични подходи в
обучението по консервация и реставрация на културно наследство.
15:00 – Въпроси и дискусия.
16:00 – Закриване на първия ден на семинара.

29.05.2021 г.
10:00 – Регистрация
Модератор: доц. д-р Силвия Станчева
10:30 – доц. д-р Силвия Станчева. Представяне на комуникационен
модел за интерактивна образователна среда.
11:00 – д-р Цветелина Димитрова. Професионално образование и
интелектуална собственост.
11:30 – д-р Йоана Димитрова – Предимствата и нови тенденции при
електронното обучение.
12:00 – Надежда Димитрова. Насоки за работа с платформа ИЛИАС.
12:30 – проф. дфн Иванка Янкова. Модели и добри практики, свързани с
нормативните и научни изследвания в Европа и в България, за
развитието на непрекъснатото и следдипломно професионално и
продължаващо обучение и на ученето през целия живот.
13:00 – Въпроси и дискусия
13:30 – Закриване

