Съобщение за промени в организацията на
8-ия Национален фестивал „Наука на сцената“
Поради пандемичната обстановка, 8-ият Национален фестивал „Наука на сцената“ (23 – 26 април
2021 г., гр. Севлиево) се налага да бъде отложен и/или проведен дистанционно.
Засега Националният и Местният оргкомитет предлагат фестивалът да бъде отложен и проведен в
присъствена форма, но съобразена и с възможността за дистанционно провеждане, за чиято
организация има ясни инструкции от Международния орг. -комитет на Европейската платформа
„Наука на сцената“.
Новите дати за провеждане на фестивала са 25 – 27.06.2021 г.
Във връзка с това се променят и някои от важните дати, свързани с организацията на фестивала:
1. Подаване на заявки са участие до 1.05.2021 г.
2. Подаване на регистрационна форма с описание на проекта – 21.05.2021 г.
Засега се надяваме фестивалът да бъде проведен присъствено на същото място – СУ „ Васил
Левски“, Севлиево.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната международна изява,
чиито дати и място за провеждане остават непроменени:
24 – 27 март 2022 г. в Прага, Чехия
https://www.science-onstage.eu/page/display/4/111/0/festival-2022.
Регламентът за провеждането на Националния фестивал и условията за участие, ще бъдат
актуализирани
и
ще
можете
да
ги
намерите
на
Фейсбук
страницата
му
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-8%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-112641877542997, както и
на страницата на Съюза на физиците в България
http://upb.phys.uni-sofia.bg/coming/index.html.
Напомняме, че във фестивала могат да участват STEM учители от всички степени на средното
образование и педагози от предучилищното образование. Обръщаме ви внимание и на факта, че
учениците, които са участвали в проектите на своите ръководители за Националния фестивал
„Наука на сцената-8“ могат да ги представят при същите условия, като останалите участници в
МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на тема: „ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИТЕ“ по
време на 49-ата Национална конференция на Съюза на физиците в България на тема:
„ФИЗИКАТА В STEM ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДНИТЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“, която ще се
състои в град Видин, 4 – 6 юни 2021 г. (http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/49NK.html).
Молим за вашето съдействие актуалната информацията за фестивала да бъде разпространена
сред максимален брой български учители по природните науки и математика от всички степени на
образованието – включително и предучилищното.
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