СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката

42-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема:
„СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ
ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ”
8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора
Конференцията се провежда под патронажа на кмета на Стара Загора
г-н Живко Тодоров
С медийната подкрепа на
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

доц. д-р Мая Гайдарова

Зам.-председатели:

проф. дфн Ана Георгиева
проф. дфн Иван Лалов

Секретар:

Милка Джиджова

Технически секретар:

Снежана Йорданова

Членове:

доц. д-р Желязка Райкова, гл. ас. Клавдий Тютюлков, гл.
ас. д-р

Нели Димитрова, Валентина Иванова, Пенка

Лазарова, Иван Петков, Георги Георгиев
Оргкомитет – Стара Загора
Председател:

проф. д.с.н. Иван Станков

Членове:

доц. д-р Мирослав Карабалиев, доц. д-р Стефка Атанасова,
доц. д-р Венета Гинева, Николай Такучев, Тонка Иванова,
Надя Кискинова, Гергана Карабалиева

Адрес на Организационния комитет:
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЗА 42-та КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

1164 СОФИЯ, ПК 6
тел. 02 86 27 660; 02 81 61 684
Е-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/upb


Регистрационното бюро на конференцията ще бъде отворено на 8 септември
2014 г. от 11.00 часа във фоайето на хотел “Железник”

8 септември
15.30 часа

-

Откриване, зала “Славейков” в община Стара Загора
Връчване на наградите за учители на МФ “Св.Св.Кирил и
Методий” за 2014 год.

16.00 – 17.30 часа

-

Пленарни доклади
“Методологичните знания в учебните програми по физика”

–

М.Гайдарова
“Съвременни подходи към оценяване на учениците в
средното училище” – Н. Димитрова

17.30 – 19.00 часа

-

Публични лекции
“Нобеловите награди по физика 2013 г.” – Л. Литов
“450 години от рождението на Галилео Галилей” – Е.
Божурова

19.00 - 20.00 часа

-

Коктейл

20.00 – 21.00 часа

-

“Физика на открито” в Античен форум “Августа Траяна”

9 септември
Пленарни доклади
9.00 – 10.30 часа

-

“Оценяване на природонаучната грамотност в PISA 2015 –
тенденции и промени в концепцията на изследването” –
Св. Петрова
„Компетентностният
астрономия” –
Г. Георгиев

11.00 – 13.00 часа

-

Секционни доклади

13.30 – 14.30 часа

-

Постерна сесия

14.30 – 16.00 часа

-

Пленарни доклади

подход

в

ДОИ

по

физика

и

16.00 – 17.30 часа

-

Исторически музей Античен форум “Августа Траяна”-

-

Театрална постановка “Без докачение моля” – цена 7.00

безплатно
19.00 - 20.30 часа

лева, заплащане на място при регистрацията
10 септември
Пленарни доклади
9.00 – 10.30 часа

“Обучението по физика в скандинавските страни

-

-

Ж.Райкова
“Physics education standards: concept and reality – Macedonian
perspectives” - Boce Mitrevski
11.00 – 12.00 часа

-

Физични демонстрации – Др. Иванов - ГПЧЕ “Ромен Ролан”

13.30 – 16.30 часа

-

Екскурзия до Голямата Косматка и Казанлъшката гробница

-

безплатно

16.30 – 18.00 часа

-

Музей на бирата - безплатно

20.00 часа

-

Официална вечеря – заплащане на място при регистрацията

9.00 – 11.00 часа

-

Пленарни и секционни доклади

11.00 – 12.00 часа

-

Дискусия “Проблеми на образованието”

11 септември

11.45 часа

проф. Иван Лалов – “Международна година на светлината –
2015”

12.00 часа

-

МЛАДЕЖКА СЕСИЯ:

Закриване на конференцията
09 септември – ГПЧЕ “Ромен Ролан”

10.30 – 13.00 часа

-

Младежка сесия – І част

14.00 – 16.00 часа

-

Младежка сесия – ІІ част

Уточнената научна програма на конференцията ще Ви бъде съобщена
допълнително и поставена на страницата на СФБ.
Докладите от конференцията, освен в Сборника, могат да бъдат публикувани и
на страниците на сп “Физика – методология на обучението”

Настаняване на участниците:
Хотел “Железник”

http://www.zheleznikhotel.com/

гр. Стара Загора 6000

18 лева нощувка ул. Парчевич № 1

За желаещите да се хранят -

18 лева храноден

ХОТЕЛ "ЖЕЛЕЗНИК"
тел.: 042/ 622 158; 629 063
факс: 042/ 600 048
“Мериан палас”
бул. “Руски” 8
042 611 100
“Ески Заара”
25 лева нощувка
Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи резервация лично.Ако не
е направена такава Организационния комитет не поема ангажимент за настаняване.
Важни дати:
Уведомяваме всички колеги, че срокът за подаване на заявки и резюмета се
удължава до 25 юли 2014 год.


30.07.2014 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на
хартиен носител и CD на адреса на Организационния комитет



30.07.2014 г. – Получаване на заявките за участие в Младежката научна сесия на
адреса на Организационния комитет



30.06.2014 г. – Изпращане на второ съобщение



08.09.2014 г. – Регистрация и откриване на конференцията



01.09.2014 г. – Краен срок за получаване на есетата и рисунките от конкурса за
Годината на Галилей

ТАКСИ:
До 15.07.2014 г.:
За членове на СФБ:

За участие с 1 доклад – 30 лева;
за всеки следващ доклад по 10 лева.
За нечленове на СФБ:
За участие с 1 доклад – 40 лева;
за всеки следващ доклад по 10 лева.
След 15.07.2014 г.:
За членове на СФБ:
За участие с 1 доклад – 40 лева;
за всеки следващ доклад по 10 лева.
За нечленове на СФБ:
За участие с 1 доклад – 50 лева;
за всеки следващ доклад по 10 лева.
За участие без доклад:
За членове на СФБ: 10 лева
За нечленове на СФБ: 15 лева

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в
дадените срокове.

Присъствието на поне един от авторите на доклад е

задължително.
Банкова сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN: BG91FINV91501215737609
BIC: FINVBGSF

