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Тази година от 26 до

издание на Националния

националния подборен кръг

изява, която ще се състои

(Cascais), Португалия www.science

проведе в  СУ ”Васил Левски

на образованието и науката

Националния календар за

Основната цел на европейската

нивото на преподаване на

биология, математика  и

добре научно образовано

в науката, инженерните и

дава възможност на учителите

образованието да обменят

добри практики, да се вдъхнов

информират и популяризират

същество той представлява

квалификацията на българските

нива и форми на обучение

оригинални идеи и проекти

изпълнения на сцена, 

демонстрации на експерименти

представят по достъпен и

 

ДО НАЧАЛНИЦИТЕ

РЕГИОНАЛНИТЕ

НА  ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО

НАЧАЛНИК, 

т 26 до 28 октомври предстои провеждането

Националния фестивал „Наука на сцената”, който

подборен кръг за участието на България в

състои  от 31 октомври до 3 ноември 2019

www.science-on-stage.eu/festival2019. 

Васил Левски”, Севлиево. Той е под патронажа

науката /МОН/ - г-н Красимир Вълчев

календар за извънучилищни дейности на министерството

на европейската програма Наука на сцената

преподаване на естествените науки – физика и астрономия

и информационни технологии, което

образовано общество и насочва повече млади хора

инженерните и технологични дисциплини. Тя се

на учителите по научните дисциплини от

обменят  опит, оригинални преподавателски

вдъхновят и ентусиазират за прилагането

популяризират сред тях съвременните научни

представлява един ефективен метод за 

ългарските преподаватели по природни

обучение. Те ще имат възможност да представят

проекти на щандове, работни семинари

сцена, както и да се запознаят чрез пленарни

експерименти от изтъкнати учени, и преподаватели

достъпен и оригинален начин съвременната наука

НАЧАЛНИЦИТЕ НА   

РЕГИОНАЛНИТЕ  УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

ГОСПОЖО/ГОСПОДИН 

провеждането на седмото  

който представлява 

България в международната 

2019 г.. в Кашкайш 

. Фестивалът ще се 

патронажа на министъра 

Вълчев и е включен в 

министерството.  

на сцената е да повиши 

и астрономия, химия, 

което води до едно по 

млади хора към кариери 

се постига, като  се 

от всички нива на 

преподавателски подходи и 

прилагането им и да се 

научни постижения. По 

метод за повишаване на 

природни науки от всички 

да представят своите 

семинари, презентации и 

чрез пленарни лекции и 

преподаватели, които  

съвременната наука и разкриват 



възможностите и перспективите, които тя предоставя. Подробности за 

организацията и провеждането на фестивала са дадени на уеб страницата му: 

http://sons-bg.org/_SOS_7/index.html . 

Срокът за подаване на заявките за участие е 15 октомври 2018г 

Поради  това Ви молим спешно да разпространите тази информация на 

сайтовете на Вашите РУО-та и да препратите това съобщение на директорите 

на учебните институции във Вашите райони, които да направят възможното 

преподавателите по природни науки с екипи от техни ученици да участват 

във това събитие, което безспорно ще повиши тяхната квалификация и ще 

даде възможност чрез наградените проекти да представим достойно България 

на международния фестивал през 2019г. 

С уважение и благодарност за 

съдействието: 

30.09.2018г. 

Проф. Ана Георгиева, дфн          

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОК на  

VII фестивал “НАУКА НА СЦЕНАТА“ 

 


