
Есенна среща на софийските учители в Гюлечица 2013 г. 
 

Тази година традиционната есенна среща на софийските учители по физика в 

Гюлечица ще се проведе две седмици след Конгреса по физически 

науки  congress2013.bgphysics.eu , от 11 до 13 октомври. Срещата е отворена за 

всички учители, които преподават физика. Моля, изпращайте заявките за участие на 

адрес mishonov@bgphysics.eu  със subject: Gjulechica_2013. Заявката трябва да включва: 

1) име 

2) училище 

3) e-mail 

4) GSM 

5) заглавие на доклада, ако искате да бъде включен(а) в програмата 

6)  настаняване: 

самостоятелна стая,  

двойна стая - посочете и втория човек в стаята ако имате уговорка  

7) бихте ли платили своята част от стойността на наетия автобус (ДА/НЕ) - цената 

включва гориво, винетки, настаняване и храна на шофьора, и не се издава 

отчетен документ; местата в автобуса се запълват по реда на заявките за него. 

От Самоков до Гюлечица има и обществен транспорт; микробус веднъж на ден. 

 

Заминаване:  петък 11 октомври 15:00 от бариерата пред Физически факултет,  

бул. Джеймс Баучер 5, близо до спирката на трамвай 10.  

Връщане:  неделя 13 октомври 16:00, очаквано пристигане в София 18:00. 

 

Срещата ще се проведе ако до 30 септември 2013 г. са регистрарани повече от 20 

участника. Допълнително регистрираните след 30 септември участници сами 

резервират своето настаняване в хотел "Дивите петли" http://divite-petli.com . 

 

Крайното съобщение с темата на квалификационния курс на МОМН, 

актуализраната програма и списъка на участниците ще се появи на сайта на 

Софийски клон на СФБ на 1 октомври 2013 г.  

 

Колеги, които досега не са участвали, могат да добият представа за характера на 

срещата от програмата за миналогодишната среща: 

Програма за 2012 г. 

петък 19 октомври 

15:00 – Тръгване от София  

17:00 – Настаняване 

19:00 – Вечеря 

събота 20 октомври 

7:30 – 9:00 Закуска 

9:30 – 11:30 Дискусия за обучението по физика и астрономия 7.-12. клас в контекста 

на новите промени в училищното образование – водещ Валентина Иванова – главен 

експерт по физика и астрономия в МОМН  

11:30-11:45 Кафе пауза 

11:45 – 12:15 Николай Йорданов, 18 СОУ, София „Формиране на научна грамотност и 

ключови компетентности чрез обучението по физика” 

http://congress2013.bgphysics.eu/
http://us.mc1649.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mishonov@bgphysics.eu


13:00 – 15:00 Обяд 

15:00 – 17:00 д-р Васил Йорданов, Възможности за компютъризиран експеримент в 

средното образование по физика и природни науки 

17:00 – 17:30 Иваничка Петкова, ОУ Велико Търново, проект "Photonics explorer" – 

Оптика 7. клас. 

17:30 – 18:00 Борислав Марковски, ПМГ Велико Търново, проект "Photonics explorer" – 

Оптика 10. клас. 

18:00 – 18:30 Радка Костадинова, Вършец „Оборудване на кабинет по физика” 

18:30 –19:30 Свободна дискусия на тема „Кабинетите по физика” 

20:00 Вечеря 

неделя 21 октомври 

8:30 – 9:00 Закуска 

9:00 – 9:30 Албена Йочкова, 31 СУЧЕМ, София „Създаване на познавателен интерес и 

повишаване на практическите умения в обучението по природни науки чрез проектна 

дейност“ 

9:30 – 10:00 Лили Самуркова, 164 ГПИЕ, София „Работа в групи” 

10:00 – 10:30 Милена Гошева, ПГ „Джон Атанасов”, София „Нови подходи в 

обучението по физика” 

10:30 – 11:00 Радка Костадинова, СОУ, Вършец „Груповата работа в обучението по 

физика” 

11:00 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 – 12:15 Обучението по физика в Македония, Стойан Манолев  

12:15 – 12:45 Антоанета Димитрова, СОУ, Пирдоп „Посещение на учителите в ОИЯИ 

Дубна и ЦЕРН” 

12:45 – 13:00 Освобождаване на стаите 

13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 15:00 Дискусия за нов формат на национално състезание по физика 

(експеримент)  

15:15 – 16:00 кафе пауза 

16:00 Отпътуване за София; очаквано пристигане 18:00. 


