Модерен кабинет по химия и физика
На вратата ни посреща иновативно коледно дърво, отдясно, аквариум с рибки, пред
нас дълга катедра с колби, стойки, спиртни лампи, свитък с работни листове, шишенца,
специални стойки и … изненадваща бисквитена Менделеева таблица. Отляво има 26
работни места, традиционни бели ученически чинове, а зад тях- лабораторен остров,
истински, с всички необходими материали за интересни опити и експерименти. Акцент
на острова е още едно коледно дърво, също иновативно- химично, неговите украси са
разноцвенти колби и гирлянди от химични елементи. В ъгъла на кабинета е третата
коледна елха, е , тази е традиционна, очакваме Коледа, правим равносметки за
постигнатато през годината и празнуваме. Празнуваме откриването на новия кабинет по
природни науки в ПГ „Иван Хаджиенов“.
Началото на учебната 2018 година посрещна учениците на Механото в изцяло
обновен кабинет по природни науки- проект, реализиран с идеите на ръководството и на
преподавателите по химия и физика, финансиран от училищния бюджет. От пода до
тавана- всичко е ново- професионално оборудване и модерни работни препарати, удобни
и практични работни места, лабораторен остров за експерименти и обучение. Кабинетът
е оборудван с нови измервателни уреди, мултицети, дестилатор, интерактивен дисплей,
реактиви, центрофуга, стъклени прибори, магнитна бъркалка. Снабден е със специална
камина с въздушен филтър за опасни експерименти. Всички вещи обаче губят стойността
си, ако са само свидетели на послушно подредена класна стая. Смисълът на този нов
кабинет са учениците и преподавателите, които заедно в този кабинет бродят из
лабиринтите на химичните и физичните науки. Именно това пътешествие представиха
на официалното откриване на 13. 12. 2018 година господин Георги Даскалов и неговите
възпитаници от клуб „Млад изследовател“. Младежите демонстрираха пред гостите на
събитието как можем да направим вулкан, как да „запалим“ водата, как да превърнем
водата в мляко и млякото във вода, как да посипем коледната елха с истински скреж, как
да накараме стиропора да изчезне.
Представители на основни училища от района, възпитаници на Механото и
преподаватели уважиха поредното успешно приключило начинание за гимназията.
Пожелание за успешно и ползотворно пътешествие през природните науки отправи и
директорът на ПГ „Иван Хаджиенов“ Марияна Демирева. Тя е уверена, че всяко
подобрение в материалната база и всяка инвестиция в преподаватели и ученици е стъпка
в правилната посока. Ето защо откриването на новия кабинет е поредното доказатeлство
за отговорността на учебното заведение към бъдещето на нашите възпитаници.

