
 

С удоволствие Ви информираме, че  

49-ата  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ФИЗИКА на тема: 

„ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ  

И  ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“  

ще се проведе от 4 до 6 юни 2021 г. в град Видин. 

 Организатори  на събитието са Национален и Местен организационен 

комитет с основен съорганизатор Министерството на образованието и науката 

(МОН) и съорганизатори Община Видин и фондация „Еврика“. Един от 

аргументите за избор на темата, свързана със STEM образованието 

(образованието по природни науки (Science), технологии (Technology), 

инженерни науки (Engineering) и математика (Math)) е да се наблегне на 

реалното приложение на интегрираните в STEM образованието научни 

дисциплини и на ролята на физиката в него, както в средното, така и във 

висшето образование. 

Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни 

доклади, постерно представяне на авторски разработки и дискусии. В рамките 

на 49-ата Национална конференция със съдействието на фондация „Еврика“ 

ще бъдат проведени:  

 традиционната МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти на 

тема „ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИТЕ“; 



  национален конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема „Големите 

открития във физиката на ХХ век“;  

 НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС (за студенти) на тема „Светлина“, 

посветен на Международния ден на светлината – 16 май и 

  ПОСТЕРНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ по темата на конференцията.  

Представените на конференцията одобрени доклади ще бъдат 

отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код.   

Педагогическите специалисти, участвали в конференцията, ако желаят, ще 

получат Удостоверение според Наредба № 15 на МОН (чл. 49), от 22.07.2019 г., 

което може да бъде признато от съответното РУО за един квалификационен 

кредит. 

Подробна информация за организацията и провеждането на конференцията, 

както и условията за участие в нея, можете да намерите на  страницата на 

Съюза на физиците в България (СФБ): http://upb.phys.uni-

sofia.bg/conference/NK/49NK.html. Регистрацията за участие е вече открита  ще 

продължи до 28.05.2021 г. 

В зависимост от съществуващата епидемиологична обстановка, 

конференцията може да се проведе дистанционно,  като това ще бъде 

съобщено допълнително.  
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