Програма на ученическото състезание „ПЪТЕШЕСТВИЕ В БИОЛОГИЯТА”
24. 03. 2018 г.
Час

Събитие

Място

9.00 - 9.30

Регистрация на участниците в първия етап на състезанието

Фоайе на БФ

9. 30 – 9. 35

15 аудитория
на БФ

11. 30 – 11. 50

Откриване на състезанието от декана на Биологическия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” –
доц. д-р С. Костадинова
Представяне на регламента на състезанието –
доц. д-р Т. Коларова, председател на комисията по подготовка
и провеждане на състезанието
Провеждане на първия етап на състезанието – индивидуално
решаване на тест от учениците, заявили участие чрез
регистрационна форма
„Биологически факултет – обучение, възможности за
професионална реализация, перспективи”: среща-разговор на
ученици и учители с деканското ръководство на Биологическия
факултет
„Възможности за професионална реализация и кариера на
биолози и биотехнолози в „Биовет” АД Пещера”- представяне
на компания „Биовет” АД Пещера, Елена Цикалова
„Регионалният Природонаучен Музей Пловдив – едно място за
вълнуващо пътешествие в Природата и Вселената”:
Природонаучен музей, Пловдив, Светлозара Казанджиева
Проект „Светло бъдеще за черния лешояд”– пример за
"природозащита в действие". Какво може да работи един
биолог/еколог в една природозащитна организация?,
СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора", Елена Стоева
Викторина по биология за ученици

11. 50 – 12. 15

Кафе-пауза

14 аудитория
на БФ
Фоайе на БФ

12. 15 – 12. 30

Разпределение по лаборатории на ученическите отбори за
втория, практически етап на състезанието

14 аудитория
на БФ

12. 30- 13. 30

Провеждане на втория етап на състезанието – решаване на
практически задачи от отборите, заявили участие чрез
регистрационна форма
Официално представяне на решенията на практическите
задачи от всеки ученически отбор

Лаборатории
в БФ

9. 35 – 9. 45
10.00 – 12. 00
10.10 – 10. 30

10. 30 – 10. 50
10. 50 – 11. 10
11. 10 – 11. 30

13. 40 – 15. 10
15. 30 – 15. 50
15. 50 – 16. 00

Съобщаване на резултатите от втория етап на
състезанието, връчване на сертификати и награждаване на
най-успешно работилите отбори
Закриване на състезанието с фотосесия

15 аудитория
на БФ
Биологически
Факултет
14 аудитория
на БФ
14 аудитория
на БФ
14 аудитория
на БФ
14 аудитория
на БФ

15 аудитория
и
14 аудитория
15 аудитория
15 аудитория

