Четиридесет и четвърта национална конференция на учителите по химия
От 24 до 26 юни 2011 г. в София се проведе Четиридесет и четвъртата национална
конференция на учителите по химия на тема „Българското химическо образование в
Международната година на химията 2011“. Тя бе организирана от Българското дружество
за химическо образование и история и философия на химията и дружеството на учителите
по химия към Съюза на химиците в България.
Конференцията се откри в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от
проф. дн Борислав Тошев. След приветствията от представители на Министерството на
образоването, младежта и науката, Столичната община, Съюза на химиците в България и
Физическия факултет при Софийския университет бяха обявени резултатите от
организирания от Съюза на химиците в България Национален конкурс за наградата на
Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ за 2011 г.
Наградата за „Изключителни постижения при откриването и развитието на млади
таланти в областта на химията“ бе присъдена на учителите по химия Антоанета Иванова
Хинева от МГ „Д-р П. Берон“ в гр. Варна, Калинка Ангелова Бенова от МГ „Гео Милев“ в
гр. Плевен и Михо Георгиев Гугуланов от МГ „Гео Милев“ в гр. Плевен за особено
успешно участие на техни ученици в национални и международни състезания и олимпиади
по химия и опазване на околната среда през последните 5 години.
Наградата за „Постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение
по химия“ беше присъдена на учителката по химия Снежана Димитрова Демирова от ПТГ
„Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Варна за разнообразни идеи и инициативи при
осигуряване на подходяща учебна среда и засилване на мотивацията на учениците в
обучението по химия.
Номинираните участници в конкурса получиха парични награди и почетни грамоти от
Международната фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ и Съюза на химиците в България.
Изнесени бяха и четири пленарни доклада: „За научната грамотност и обучението по
природни науки“ от доц. д-р А. Тафрова-Григорова, „Постиженията на българските
ученици по природни науки“ от доц. д-р Св. Петрова, „Качество и безопасност на храните:
аналитичен контрол“ от доц. д-р И. Караджова и „Глобалното затопляне“ от ученика от
Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ Александър Швайцер.
На заседанията проведени на 25 и 26.06.2011 г. в Химическия факултет на Софийския
университет „Св. Кл. Охридски“ бяха представени 70 научни доклада и съобщения в
следните 3 секции: „Химия и общество“, „Традиции и иновации в обучението“ и
„Съвременни образователни технологии“.
Бяха изнесени и два пленарни доклада на тема „Повишение на интереса към развитие на
химията като практика, наука и образование по българските земи“ от доц. д-р Л. Генкова и
доц. д-р Св. Бенев и „Някои проблеми на неорганичната химия през настоящето и
следващото десетилетие“ от проф. дн Елена Киркова.
По време на конференцията беше проведен семинар на тема „Възможности на
интерактивна бяла дъска в обучението по химия“ и форум „Обсъждане на учебни програми
и резултати от ДЗИ“.
На организираната „Вечер на химията“ бяха показани ефектни химически експерименти.
Успешното провеждане на конференцията стана с финансовата подкрепа на СУ „Св.
Климент Охридски“, Издателствата „Анубис“, „Булвест 2000“, „Ипсилон“, „Педагог 6“ и
„Просвета“ и фирмите „Лаборбио“ ООД и „ВИП Трейдинг“ ООД и сътрудничеството със
Софийската математическа гимназия.
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