24 ти Международен симпозиум изложение на ученически проекти в Истанбул, Турция

От 5 до 8 май 2015 година в гр.Истанбул се проведе 24ти Международен симпозиум
изложение на ученически проекти, организиран от фондация МЕF  Международна
фондация по природни науки, която обединява верига от частни училища в Турция. Под
ръководството на Златка Гарова, учител по химия и ръководител на кръжока по пчеларство
при СОУ„Проф.дрАс.Златаров” в гр.Първомай, две ученички представиха достойно града.
Вече 24 години, от 1991 г., фондацията провежда ежегодно национални състезания за
ученически проекти за турски училища (държавни и частни) и едновременно с това
международно изложение симпозиум и състезание на ученически проекти от различни
европейски държави.
Досега в симпозиума са били представени 5000 проекта от 11000 участници. От 770
участвали проекти през 2015 г. комисията е одобрила 99, между които е и нашият проект. В
тазгодишното изложение България за четвърти пореден път беше представена от екип от
СОУ„Проф. др Асен Златаров”  гр.Първомай, и поспециално от единадесетокласничките
Марияна Колева и Гергана Коева с ръководител Зл.Гарова. Темата, по която нашият екип се
представи, беше „Влияние на степента на инвазия от акара Varroa destructor върху
хигиенното поведение на пчелите”. Можем с удовлетворение да отбележим, че нашият
проект предизвика голям интерес и получи висока оценка и накрая бе класиран на III място.
В това международно мероприятие, освен нас, се представиха още двадесет и седем
държави, които участваха също с отбори от по двама ученици и ръководител. Симпозиумът
бе открит със слово от Мохамед Шахин – ректор на Техническия университет, и продължи с
тържествена програма на ученици от частен колеж.
Още в първия ден всеки екип представи резултатите от работата на специално
определен за всяка от 28те държави щанд. Едно от изискванията бе пояснителният текст
към нагледните материали да бъде на английски език.
Нашият екип се представи с:
 диплянка и брошурка с пояснителен текст;
 албум с фотоси от наблюдения от пчелини;
 козметични и лекарствени продукти с пчелен мед; пчеларски инвентар (пчелна пита,
маточник, прополис, пчелен мед, пчелен восък);
 табло с пчелни продукти и национални символи, щамповани от фирма „Бендида” на
Ат.Велчева от гр.Първомай;
 постер, естетически оформен от „РастерПавлов” от гр.Първомай;
 сладкиши с мед, с която посрещахме гостите пред щанда.
И всичко това на фона на българска народна музика, изпълнявана от оркестър „Дионис” с
ръководител П.Тенев от гр.Първомай.
През първия и следващите дни щандовете бяха посещавани и разглеждани както от
участниците в симпозиума, така и от много ученици, младежи, педагози и общественици.
На 6 май 2015 г. Комисия от четирима представители  председателя, секретаря,
директора на фондация МЕF и ректора на Техническия университет, разгледа обстойно
всички щандове и проведе разговор с екипите.
С особен интерес комисията разгледа нашия щанд и проведе разговор с екипа ни. Най
често задаваните въпроси към нашите участници бяха свързани с болестите при пчелите, и
преди всичко с вароатозата, и с хигиенното поведение при пчелите, захаросването на меда,
правилната консумация на пчелните продукти, използването на меда вместо рафинираната
захар и лечебните му свойства.

Комисията бе особено впечатлена от научното изследване в пчелина на кръжока по
пчеларство при СОУ„Проф.дрАс.Златаров” и от високата компетентност, с която нашите
представителки отговаряха на поставените въпроси.
През петте дни на симпозиума за участниците бяха организирани всекидневни
екскурзии с посещения на природни забележителности, исторически паметници и
миниисторическия музей на Турция. Издръжката на участниците в симпозиума по време на
престоя ни в Истанбул бе поета изцяло от организаторите, а разходите ни за пътуването до
гр.Истанбул бяха осигурени от Общинска администрация, гр.Първомай.
Преди закриването на симпозиума на всеки национален екип бе връчен плакет 
кристална купа и сертификати, а на класираните участници в мероприятието – грамоти,
кристални медали и значителна парична награда. След това организаторът на форума
Мохамед Шахин благодари на всички за участието в мероприятието и пожела още по
активно да се работи за повишаване на екологичната култура и за опазването на нашата
природа чиста и животворна.

