
 

 

9:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:30 

Откриване на конференцията и приветствия 
проф. Генка Петрова-Ташкова - Заместник-министър на образованието и науката 
Михаил Балабанов - Изпълнителен директор на ЦРЧР 
Христиан Даскалов – Директор на Национален студентски дом 
Росен Петков - Председател на Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) 

10:30– 10:45 

Представяне на проекта DigiAI - Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и 
кариерно развитие на младите хора (по програма Еразъм+) 
Росен Петков- Председател на Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ) 

10:45 – 11:00 

The violence of information and digital wellbeing / Насилието на информацията и 
дигиталното благополучие  (английски език) 
Матей Клукан и Лукас Бабински от Университет по природни науки, Чехия  

11:00 – 11:15 

Fake news, critical thinking and rating the information for career development / Фалшиви 
новини, критично мислене и оценяване на информацията за кариерно развитие 
(английски език) 
Рута Станкиене и Едита Рабизайте от JKC, Литва  

11:15 – 11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:00 
Изкуството в нова перспектива  
Боян Блажев и Сандра Блажева, Национална професионална гимназия по полиграфия и 
фотография 

12:00 – 12:15 
Способност да поръчваш стоки или услуги по интернет 
Бояна Боянова – Професионална гимназия по туризъм - Хасково 

12:15 – 12:30 
Уменията от нов тип в света на дигиталните технологии 
Данаила Илиева - NextGen Career Trainings 

12:30 – 12:45 
Изкуственият Интелект (ИИ) и структура на предоставяната информация  
Светослав Димов – Национален студентски информационен и кариерен център    

12:45 – 13:00 

The influence of Artificial Intelligence on the labor market / Влиянието на изкуствения 
интелект върху пазара на труда (онлайн включване / английски език) 
Себнем Йоздемир – MEKSA, Турция  

13:00 – 13:15 
Насоки за етичните аспекти 
Мими Виденова - Център за информационно осигуряване на образованието към МОН, 
София 

13:15 – 13:30 
ECoVEM – професионално образование в микроелектрониката  и нови професии 
 

13:30 Коктейл/обяд 

Входът е безплатен, но се изисква предварителна регистрация и потвърждение.   

Форма за регистрация: https://forms.gle/D7WAh22djo6Cy2ma9 

 
Проектът  DigiAI се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на 

Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.  

https://forms.gle/D7WAh22djo6Cy2ma9

