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Националният фестивал “Наука на сцената-6” е  подборен етап от 

постоянно действащата Европейска програма “Наука на сцената” 

(“Science on stage”). Неговата основна цел е да предизвика и повишава 
интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, 
включително и предучилищно към природните науки, като основна област 
на човешкото познание и като бъдеща кариера. Това се постига чрез 
непрекъснато повишаване на нивото на образованието по научните 
дисциплини – физика и астрономия, химия, биология, математика и 
информатика, с което се повишава и научната грамотност на цялото 
общество. Целта, която си поставя националният фестивал е подобряване 
качеството на преподаване на научните дисциплини от учителите. Той 
дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни 
методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.  

Според инструкциите на Международния Организационен комитет на 
Европейската програма “Наука на сцената” всеки от участващите учители 
трябва да представи проект, отговарящ на основната тема на Фестивала – 
Изследователски базирано обучение. 

 
 

ВСЕКИ ОТ ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ЕДНА ОТ 

СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ: 

 Наука за най-малките  

Проекти за предучилищно и начално образование.  
 Науката и околната среда 

Проекти, в които науката се използва за изследване на околната среда, 
здравни проблеми и устойчивостта на решенията им. 
 Информационни и комуникациони технологии в научното 

обучение 

Проекти, в които се използват информационни и комуникационни 
технологии в класната стая. 



  Приобщаваща наука  

Проекти, които са адресирани към социално икономически, родови и 
културни неравенства 
  Сътрудничество в научното обучение  

Проекти разработени в сътрудничество с други училища, индустрията 
или университети  
 Евтина наука 

Проекти, които са прости за осъществяване и могат да бъдат направени 
от всеки. 

 
 Съвместни проекти  

За участвалите в предишен фестивал, кандидатстване със съвместен 
проект с колега, с който са установили контакт.  
  

За да се осигури фестивалния характер на събитието, всеки от 
участващите проекти трябва да бъде представен от участниците – ученици 
и учители, на Щанд, илюстриращ по най-нагледен начин концепциите им 
за училищните занимания и съдържащ експерименти, макети, модели, 
постери, рисунки, онагледяващи съвременното развитие и постижения на 
естествените науки. 

Ръководени от мотото на международната програма  „От учители - за 

учители”, преподавателите участващи във фестивала представят 
проектите си допълнително и под формата на:  

1. Семинари (до 30 мин.), на които участниците  споделят и обясняват 
своите образователни подходи и концепции чрез въвеждаща презентация 
(15 мин.) и дискусия с присъстващите. Компютърната презентация, 
представя абстракт на самия проект, категорията му, използваната 
методика и материали, научна област в естествените науки, както и 
полезността му за останалите колеги.  

2. Работилници (до 50 мин.), които представляват интерактивни работни 
сесии  от учители за учители, които работят заедно, за да научат и да 
практикуват нови умения, дейности и създаване на ресурси.  

3. Пленарно представяне на голяма сцена на представление, 
демонстрационна лекция, експеримент (до 30 мин.), което може да се 
направи по желание заедно с ученици като целта е да се представи науката 
по иновативен и атрактивен начин. 

Допълнителното представяне на проектите като семинари, работилници 
или пленарно представление ще бъде предимство при оценяването им.  
Най-добрите проекти ще бъдат определени от национално жури, състоящо 
се от учени и преподаватели от висшите и средни училища и представени 
пред Международния организационен комитет /МОК/.  МОК номинира 
участниците в Международния фестивал, който ще се проведе от 29 юни 
до 2 юли 2017 г. в Дебрецен, Унгария.  



Критериите за класиране, определени от Международния 
организационен комитет, на които идеалният проект за фестивала „Наука 
на сцената“ трябва да отговаря са:  

 Да провокира сред учениците интерес към научните дисциплини.  
 Да е свързан с всекидневния живот.  
 Да има постоянен и стабилен ефект.  
 Да е осъществим във всекидневната научна среда и да изисква 

разумни разходи за осъществяването си. 
 Да се основава на обучение, базирано на изследователска дейност от 

страна на учениците. 
 

Фестивалът протича в рамките на три дни (28-30 октомври 2016 год.). 
Посрещането и регистрацията на участниците започва на 28 октомври 

2016 год. в СОУ “Васил Левски”– гр. Севлиево.  
За повече информация следете уеб-страниците на  
националния: http://sos6.free.bg/   
и международен фестивал: www.science-on-stage.eu 
Тази година в националното издание на фестивала ще се включат и 
ученици и учители от 5 европейски държави – Италия, Испания, Белгия,  
Ирландия и Чехия, с които СОУ “Васил Левски” работи по Програма 
Еразъм. Във фестивала могат да участват представители на всички 
български училища, детски градини, клубове за наука и техника, 
екоклубове и неправителствени организации от страната. Те заявяват 
участието си с приложената към регламента заявка, която се изпраща до 

01.10.2016 год. на адрес: 

 
СОУ “Васил Левски”; гр. Севлиево; Ул. “Гладстон” 22 
Директор: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03  
Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14  
e-mail: sou_sevlievo@abv.bg 

 
Организационен секретар на фестивала:  
Росица Конова  
e-mail: rositza_konova@abv.bg  

GSM: 359886436657  
 

Списъците с трите имена на участниците, населено място, училище да 
се изготвят в MS Word и да се изпратят заедно със заявките на посочените 
e-mail адреси. Същите списъци, изготвени на магнитен и хартиен носител, 
ще се изисква да бъдат предоставяни от ръководителите на екипите при 
регистрация на участниците. 

Участниците с мултимедийни продукти трябва да ги предоставят на 
магнитен носител на организаторите при регистрацията. Всеки продукт да 
е поставен в плик с етикет включващ темата, имената на авторите, 
населеното място и училището. (Посочените материали, освен на 

български език, трябва да се подготвят и представят и на английски 

език). 

http://sos6.free.bg/
http://www.science-on-stage.eu/
mailto:sou_sevlievo@abv.bg


ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО: 

1. Разходите за командировка на учениците и ръководителите на екипите 
са за сметка на училищата, общините, спонсори и др. 

2. Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в 
хотелите (хотелите и цените за нощувка ще бъдат посочени в сайта на 
фестивала).  

3. Заявка за осигуряване на храна за участниците по време на фестивала се 
прави от ръководителите на групи при управителя на ученическия стол 
при СОУ “Васил Левски” (цените и телефони за връзка ще бъдат посочени 
на сайта на фестивала). 
  


