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ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

Целта на тази конференция е да провокира дискусия за ролята на
природните науки във възпитаването на гражданско поведение,
етика и морал в отношението към здравето, природата,
обществото и научно-техническите постижения.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
Председател:
Технически секретар:
Членове:

Проф. д-р Минко Балкански

Доц. д-р Тодорка Димитрова
Гл. учител Юлиана Белчева
Доц. д-р Желязка Райкова
Доц. д-р Теодора Коларова

Доц. д-р Маргартита Панайотова
Доц. д-р Йорданка Димова
Научната програма на конференцията включва устни доклади, мултимедийни презентации и
постерно представяне на авторски разработки за ролята, методите и средствата, както и за
постигнатите резултати при възпитаване на гражданско поведение в процеса на преподаване
на природни науки.

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
ВАЖНИ СРОКОВЕ
 30.11.2015 г. – Получаване на заявките за участие и резюме на доклада (до
300 думи) на е-mail: conference_go@abv.bg
 10.12.2015 г. – Уведомяване по електронна поща за приемане/отхвърляне на
резюмето.
 20.12.2015 г. – Изпращане на второ съобщение. Обявяване на програмния
комитет. Изисквания за печат.
 28.12.2015 г. – Обявяване на програмата на конференцията.
 09.01.2015 г. – Регистрация и откриване на конференцията. Внасяне на таксата
за правоучастие.
 31.01.2015 г. – Изпращане на пълния текст на докладите за отпечатване.

ПУБЛИКУВАНЕ
Докладите, на български или на английски език, ще бъдат публикувани в:
ПУ „Паисий Хилендарски” – Научни трудове, Методика на обучението
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 e-mail conference_go@abv.bg до 31.01.2016 г.
Докладите ще бъдат отпечатани след рецензиране.

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

За доклади до 4 страници:

За участие с 1 доклад– 30 лева;
За всеки следващ доклад по 20 лева.
За доклади до 6 страници:

По 10 лв. за всяка допълнителна страница.

Таксата правоучастие се заплаща в деня на провеждане на конференцията.
Таксата правоучастие може да бъде редуцирана или да отпадне в случай на подсигуряване
на спонсорство за провеждането на конференцията.

Адрес за кореспонденция:
ПУ „Паисий Хилендарски”
ул. Цар Асен 24
каб. 213
4000 Пловдив
Тел: 032 261-320
Електроннен адрес:
conference_go@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
„ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ”
9 януари 2016 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Зала „Компас“, у. Цар Асен 24, Пловдив

Моля, попълнете и изпратете на заявката на e-mail: conference_go@abv.bg
до 30.11.2015г.

ФАМИЛИЯ: ……………………………….…………………………………........................................................................
ИМЕ:
…………………………………………………………………..........................................................................
ПРЕЗИМЕ ……………………………………………………………………......................................................................
ДЛЪЖНОСТ:…………………………….………………………………….............................................................................
МЕСТОРАБОТА:…………………….……………………………….....................................................................................
АДРЕС:
……………………………………….………………...........……………………………………………………...
ГРАД:
…………………………………........
П. КОД: ………...........................
ТЕЛЕФОН: …………………………………......................................................................................................................
Е- MAIL:
………………………....................................................................................................................................

Ако желаете да участвате в работата на конференцията с доклад, напишете подолу заглавието му:
……………………………………………....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ (Моля, подчертайте желаното):

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

ФОРМА НА ПРЕДСТАВЯНЕ:
 Устен доклад

 Постер

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА:
За представяне на доклада (постера) са ми необходими:
 Постерно табло

 Мултимедия

Дата …………….........................

Подпис:…………………................................................…
(само за заявки на хартиен носител)

