
                 

       ОБЯВА ЗА ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ 

      НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ  „НАУКА НА СЦЕНАТА 2022“ 
                          24 – 27 март 2022 г., Прага,Чехия 

Събитието е  под надслов „От учители за учители“  
 

НОВИ ДАТИ 30 СЕПТЕМВРИ – 1 ОКТОМВРИ 2022 г., 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Севлиево 

 

Открита е регистрацията за участие:  

 

https://forms.gle/X27EGX7JX2L8sLTC8 ,  

която ще продължи до  23.09.2022 г. 

 
Според правилата на Европейската платформа „Наука на сцената“ всяка страна 

участник във фестивала трябва да организира едно „последващо“ Международния фестивал 

събитие (вижте линка https://www.sons2022.eu/en/home), което се счита като обучение за 

останалите STEM – учители. Националният и местният организационен комитет на 

програмата „Наука на сцената – България“ предлагат това събитие да се състои традиционно 

в СУ „Васил Левски“ – Севлиево на 30 септември – 1 октомври 2022 г. 

Основни организатори на събитието са Съюзът на физиците в България и СУ „Васил Левски“ 

– Севлиево, със любезното съдействие на българския технологичен гигант SAP и Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), които подпомогнаха организирането на 

VIII-ия Национален фестивал „Наука на сцената“ (25 – 27.06.2021 г. – 

https://scienceonstage.bg/home/fest/) и участието на българската делегация на Международния 

фестивал в Прага. Датите за последващото събитие са определени от предложението на 

организаторите на „Европейска нощ на учените 2022“ по проект  K-ТRIO, която ще се проведе 

на 30 септември, то да бъде включено като част от събитията в нея. Последващото събитие 

ще бъде включено и в Националната програма за отбелязване на обявената от ООН 

Международна година на фундаменталните науки и устойчивото развитие (07. 2022 – 07. 

2023). 

В програмата на събитието ще има информация за Международната година на 

фундаменталните науки и устойчивото развитие и лекция от изтъкнат учен по актуални 

научни проблеми. Ще представим участието на нашата делегация на фестивала в Прага, като 

участниците ще споделят по атрактивен начин своите впечатления от фестивала, новите 

идеи и добрите практики, които са обогатили техния опит в преподаването на STE(A)M 

дисциплините в класната и извънкласната си дейност. Ще бъдат представени работилници 

на български участник и чуждестранен гост, участвали на Международния фестивал. 

Събитието ще е съпроводено с изложба на постерите, представящи българските проекти на 

щандовете на фестивала. 

Полезна за участниците ще бъде дискусията с организаторите на фестивала, по време 

на която ще се обсъждат регламента и условията за участие в предстоящите Национален 

(2023 г.) и Международен фестивал (2024 г.). 

https://forms.gle/X27EGX7JX2L8sLTC8?fbclid=IwAR2RiOKWwVUBgxA_7wMyqBhWCLIS6GyuXP-iJ6pzdthxpgLdSE8BUnHIWek
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sons2022.eu%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR1r-9YSWsRIuK2iZkZinIKWEclyTzAroR5n0PNFT11wnAXZUnqumoJ4P48&h=AT2F8olZnr_M271sGPlO-DHN_ZPYhEUi0QEX9ZPMZbK6vIJbbChWDjXNk02FtIY-6ctzA0h9Lt4F9qJ6DDZd8Rks-imHQDFsyMnaV-Hghn6b4X2g-U_lBVj3Cl9jErAs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FfZCyAWXpOjRpMoeh5joZ4OzV0ePB3kVyxPBjFkuTgCiWn0bhKLIb3LUsE3Pee9cYj_As7t0HjpZHNYikzYKTJkfnqHY2zf0t2hgVy3cLR3Qy4zhQl2An9QFJDMbSEAlz3YubSZum-g9yemDnypWLhm5EVES9lYEYAvpoGreowcn42pSfrTd56vYKsA0FCmpXs1-d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscienceonstage.bg%2Fhome%2Ffest%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ENn3JbD9L4oJ_rZIKo6A4lQQUXg1UjA7H0tWfdw_BW9jR4eU9JLScj6g&h=AT2OAiWxHl0-br5L44g-Us01aS9ZSiFLaHO5OFtsnh8elOetMC8K47926rJSvID-QrESF9kBv1RIAHRbAfVTpghTD6ReNwz5dnI5BecFN3X1YQCaCVjxHhxS8LB1bL7Y&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FfZCyAWXpOjRpMoeh5joZ4OzV0ePB3kVyxPBjFkuTgCiWn0bhKLIb3LUsE3Pee9cYj_As7t0HjpZHNYikzYKTJkfnqHY2zf0t2hgVy3cLR3Qy4zhQl2An9QFJDMbSEAlz3YubSZum-g9yemDnypWLhm5EVES9lYEYAvpoGreowcn42pSfrTd56vYKsA0FCmpXs1-d


В събитието са поканени да участват всички учители по природните 

науки (STEAM учители) от всички степени на образованието у нас, 

включително предучилищно и детски градини, на които ще бъдат издадени 

сертификати за участие. 


