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ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

Целта на тази конференция е да се сподели добър педагогически опит и
да се провокира дискусия за ролята на природните науки във
възпитаването на гражданско поведение, етика и морал в
отношението към здравето, природата, обществото и научнотехническите постижения.
Конференцията се организира с финансовата подкрепа на поделение „Научна и
приложна дейност“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по
проект за Частично финансиране на научен форум „Гражданското образование
в природните науки“ - ЧФ17/2017 БФ 008, 23.06.2017.

ПРОГРАМЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
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Технически секретар:
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Научната

програма

на

конференцията

включва

устни

доклади,

мултимедийни презентации и постерно представяне на авторски разработки за
ролята, методите, средствата и за постигнатите резултати при възпитаване на
гражданско поведение в процеса на преподаване на природни науки.

По време на Конференцията ще се проведе Мастер-клас за участниците-

учители, преподаващи дисциплините човекът и природата в 5 и 6 клас, биология,
физика, химия и математика в основното и средното образование.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Морални и етични аспекти на природните науки.

2. Природните науки и професионалната ориентация на ученици и студенти.
3. Природните науки и опазването на околната среда и здравето на човека.
4. Мирогледен подход в природните науки и междупредметните връзки.
5. Природните науки и гражданското общество.

МАСТЕР-КЛАС „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ“
Майсторският клас е интерактивна форма на обучение на учители-новатори
чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен
професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни
технологии и практики. В него ще се представят и дискутират възможности за
създаване на позитивна, креативна и мотивираща среда за формиране на гражданско
съзнание, граждански добродетели и готовност за отговорно гражданско поведение
чрез обучението по дисциплините човекът и природата, биология, физика, химия и
математика чрез прилагане на интерактивни подходи, методи и техники, основани на
конструктивизма. Модераторите на Мастер-класа са членове на Организационния
комитет и дългогодишни обучители за квалификация на педагогически специалисти
по ПНЕ - доц. д-р Маргарита Панайотова и гл. ас. д-р Златка Ваклева.
На участниците във форума и в Мастер-класа ще бъде издадено
Удостоверение за присъждане на един квалификационен кредит (по Чл. 47, т. 6 и чл.
48, т. 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН).
ВАЖНИ СРОКОВЕ


05.09.2017 г. – Получаване на заявките за участие и резюме на доклада (до
300 думи) на е-mail: conference_go@abv.bg

 15.09.2017 г. – Уведомяване по електронна поща за приемане/отхвърляне на
резюмето.
 20.09.2017 г. – Изпращане на второ съобщение. Обявяване на изискванията
за печат.
 25.09.2017 г. – Обявяване на програмата на конференцията.

 30.09.2017 г. – Регистрация и откриване на конференцията. Внасяне на
таксата за правоучастие.



15.10.2017 г. – Изпращане на пълния текст на докладите за отпечатване.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладите, на български или на английски език, ще бъдат публикувани в
Сборник статии: „Гражданското образование в природните науки - 2“ с ISBN
номер.
Всеки участник в конференцията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор
на 1 доклад при преференциална такса.

Пълният текст на докладите трябва да бъде изпратен в Word и в pdf формат на email conference_go@abv.bg до 15.10.2017 г.
Докладите ще бъдат отпечатани след рецензиране.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ РЕЗЮМЕТО
Резюмето трябва да съдържа заглавие на доклада, имена на авторите, месторабота,
e-mail на водещия автор (центирано), текст на резюмето (двустранно подравнен).
Резюмето трябва да бъде в обем до 300 думи, написано на MS Word 2003 или понова версия, шрифт Times New Roman, size 12 pt.
ТАКСИ

За доклади до 5 страници:

За участие с 1 доклад – 20 лв.;
За всеки следващ доклад по 10 лв.

За доклади над 5 страници: По 10 лв. за всяка допълнителна страница.
За участие без доклад: 10 лв.

За удостоверение за участие в Мастер-клас (с присъждане на 1 кредит): 15 лв.

Таксите се заплащат при регистрация в деня на провеждане на конференцията или по
банков път на следната банкова сметка:
Уникредит Булбанк
Клон Батенберг, гр. Пловдив, ПУ "Паисий Хилендарски",
Сметка: IBAN - BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
BIC – UNCRBGSF
Основание: участие в конференция ГОПН и/или удостоверение за Мастер-клас
Фактура се издава само при заплащане по банков път.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Доц. д-р Тодорка Димитрова
Доц. д-р Маргарита Панайотова
ПУ „Паисий Хилендарски”
ул. Цар Асен 24
4000, Пловдив
Електронен адрес:

conference_go@abv.bg

