ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „БОТАНИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ“

П О К А Н А
за участие в
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Рефлексия и обучение –
стратегии, технологии, прогнози
28 – 29 ноември 2015 г.
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
зала КОМПАС, ул. „Цар Асен“ №24
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
† Рефлексията като елемент на професионално-педагогическата
компетентност на учителя
†

Рефлексия и качество на обучението в средното и висшето училище

†

Рефлексията и ключовите компетентности на учениците
в съвременното образование

†

Рефлексията в аспекта на информационните технологии и виртуалните
иновации в обучението
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ОСНОВНА ЦЕЛ на научната конференция е да се популяризират съвременни
психолого-педагогически и методически изследвания в проблемното поле на
психическия феномен рефлексия.
РАБОТЕН ЕЗИК
Български език
Английски език

†
†

УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА е с
научен доклад или постер. Докладите ще
бъдат публикувани след рецензиране в
списанията „Химия: природните науки
в образованието” или „Стратегии на
образователната и научна политика“.
Могат да бъдат публикувани не повечe
от два доклада на автор.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Съответствие на докладите и постерите с тематичните направления на
конференцията.
† Попълнена регистрационна карта
за участие.
Регистрационната карта се попълва и изпраща от участниците
в конференцията на e-mail:
reflectionforum@abv.bg
†

НЕ СЕ ИЗИСКВА ТАКСА за право на
участие в конференцията. Разходите
за транспорт и настаняване се поемат
от участниците.
Конференцията се финансира от фонд
„Научни изследвания“ на Пловдивския
университет по договор №ЧФ 41/2015.

РЪКОПИСИТЕ на статиите се
подготвят от автора съгласно
инструкциите на списания
„Химия: природните науки в
образованието”
http://khimiya.org/guide.htm
или
„Стратегии на образователната
и научна политика“
http://www.azbuki.bg/editions
journals/strategies/authors
ВАЖНИ ДАТИ
†

20 октомври 2015 г.
Изпращане на регистрационна
карта и резюмета на научните
доклади и съобщения на e-mail:
reflectionforum@abv.bg

†

25 октомври 2015 г.
Получаване на съобщение за
приета заявка и на насоки за
оформяне на ръкописите
според инструкциите на
съответното списание.

†

20 ноември 2015 г.
Изпращане на пълния текст
на докладите на e-mail:
reflectionforum@abv.bg

†

28 – 29 ноември 2015 г.
Провеждане на конференцията.

†

След 29 ноември 2015 г.
Рецензиране и публикуване
на съответните доклади.

