WiN-БЪЛГАРИЯ -РАБОТА С МЛАДИТЕ ХОРА ЗА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА
маг.инж. Радка Иванова, маг.хим.Веселка Алексиева
Сдружение „Жените в ядрената индустрия-България”
Дом на енергетика, 3320 гр.Козлодуй, 3321 АЕЦ-Козлодуй, п.к. WIN-България, тел:0359 887651923; raivanova@mail.bg, 0888963068;
vesalex_3@abv.bg

РЕЗЮМЕ:
Представена е работата на Сдружение”Жените в ядрената индустрия – България” с младите хора. Една от основните дейности
е организирането на средношколска секция към Сдружението. Така чрез пряк контакт с учениците от средните училища се
извършва и постига запознаване на младите хора с приложението и достиженията на ядрената индустрия и новите ядрени
технологии. Сдружението организира тематични вечери- състезания на теми свързани с ядрените технологии и приложението
им в нашия живот, вредите и ползите, както и подготовка за аварийни ситуации при различни бедствия. Организират се и
различни форуми с участие на средношколци, конкурси за презентации и други. Дейностите са разнообразни, но има още
какво да се желае.
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