РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – Варна

На вниманието на всички участници!

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с провеждането на Втора национална конференция с международно
участие „Европа - територия на знанието” (5-7.10.2017г. в гр. Варна) за учители по
природни науки, учители по професионална подготовка в областите на образование
„Техника“ и „Информатика“ и за учители по учебните предмети „Информатика“ и
„Информационни технологии“ от общообразователната подготовка, дейност от Национална
програма „Квалификация“ – 2017г. и с оглед необходимостта за по-добро координиране на
действията, свързани с организацията на конференцията, Ви уведомявам за следното:
1. Регистрацията
се
осъществява
до
26.09.2017г.
чрез
сайта
http://www.zonaznanie.com
2. След тази дата на сайта на конференцията www.zonaznanie.com можете да
намерите поименен списък на лицата с одобрени заявки за участие;
3. За изготвяне на окончателен списък на участниците е необходимо заявката да
бъде потвърдена след съгласуване с директора на образователната институция
или началника на РУО;
4. В срок до 12:00 часа на 29.09.2017г. всички одобрени участници в
конференцията да препотвърдят заявката си за участие на сайта като попълнят
приложената декларация;
5. Окончателния списък на одобрените участници ще се публикува на сайта на
конференцията www.zonaznanie.com и на сайта на Министерството на
образованието и науката;
6. Всички учители и експерти трябва да имат издадена заповед за командировка
от ръководителя на съответната образователна институция (по образец от сайта
www.zonaznanie.com);
7. Във връзка с изработване на електронно издание с материали от
конференцията в срок до 12:00 часа на 02.10.2017г. да се изпратят доклади и
презентации на e-mail: svejina@gmail.com и d.stoyanova@ruo-varna.bg
8. Докладите да бъдат във формат pdf, Font: Times New Roman; Size: 12.
Представянето на доклад, постер или презентация да не надвишава 10 минути.
Докладът може да бъде съпътстван от презентация с общо времетраене 10
минути. Постерът да бъде качен с изображение и резюме;
9. В срок до 12:00 часа на 02.10.2017г. участниците в постерната сесия да
изпратят информация за размерите на постера на e-mail: svejina@gmail.com и
d.stoyanova@ruo-varna.bg;
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