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№ Дейности/Activities Час/Time Място/Place 

1. Пристигане, регистрация и 

настаняване на участниците 

Arrival and registration 

16.30 – 17.30 Настаняване в хотел 

Регистрация в СУ „Васил Левски“ 

Hotel Plaza and High school „Vasil 

Levski“ 

2. Откриване на Събитието 

 

Opening 

17.30 – 17.45 СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

3. „Участието на България и впечатле-

ния от международния фестивал 

„Наука на сцената – 2019“ – Р. 

Гълчавова 

R. Galchavova – „The participation of 

Bulgaria impressions from the SonS-

2019 festival“ 

17.45 – 18.15  

СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

4. „Представяне на сборник с публи-

куваните Български проекти“ – Т. 

Конова, СУ „В. Левски“ 

T. Konova – „Booklet with The 

Bulgarian projects at the SonS-2019 

festival“, High school „Vasil Levski“ 

18.15 – 18.45  

СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

5. Вечеря 

Dinner 

18.45 – 20.45 Хотел „Плаза“ 

Hotel Plaza 



2 февруари 2020 г./2 February 2020 
 

 

 

 
 

№ Дейности/Activities Час/Time Място/Place 

1. 

 

Работилница „Отвъд водата“ – 

Федерико Андреолети, Италия (на 

английски) 

Federico Andreoletti, Italy –  

Workshop „Beyond the water“ (in English) 

09.00 – 10.30  СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

2. 

 

Работилница „Експеримент достъпен за 

всеки ученик“ – Наско Стаменов 

Nasko Stamenov – Workshop „Affordable 

experiment for every pupil“ 

 

10.30 – 11.20  

 

СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

3.  Кафе пауза 

Cafe break 

11.20 – 11.50 СУ „Васил Левски“ 

High school „Vasil Levski“ 

4. Видео демонстрация на съвместен 

проект с Испания 

„Подходящи и качествени храни и храна 

за космонавти“ – Даниела Георгиева 

D. Georgieva – video of joint project with 

Spain „Suitible and quality foods & Foods 

for astronauts“ 

11.50 – 12.10  

СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

5. „Проектът FRONTIERS“ – Никола 

Каравасилев  

Nikola Karavasilev – „The project 

FRONTIERS“ 

FRONTIERS, 

https://nuclio.org/projeto/frontiers/ 

12.10 – 12.40 СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

 

6. Лекция „Светът на физиката“ – проф. 

Иван Лалов, председател на Журито на 

НФ, Софийски университет 

prof. Ivan Lalov – Lecture „World of 

physics“, University of Sofia 

12.40 – 13.00  СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

7. Дискусия и закриване 

 

Discussion and Closing 

 

13.00 – 13.30 СУ „Васил Левски“ 

Актова зала 

Assembly hall 

High school „Vasil Levski“ 

https://www.frontiersin.org/about/about-frontiers
https://nuclio.org/projeto/frontiers/


АНОТАЦИИ НА ПРЕДСТАВЯНИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА  

ПОСЛЕДВАЩОТО СЪБИТИЕ 

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019“ 

ABSTRACTS OF THE ACTIVITIES 

 

Р. Гълчавова, ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, област Силистра 

Тема: „Участието на България и впечатления от международния фестивал „Наука на 

сцената – 2019“  
След участието на българската делегация в 11-тия Международен Фестивал „Наука на 

сцената“ в Португалия с удовлетворение споделяме резултатите от нашето представяне и 

впечатленията на участниците от фестивала и споделения опит с 450 учители по природни 

науки. Надяваме се да заинтересуваме и вдъхновим българските STEM учители от всички 

степени на образованието да се включат в националните и международни събития, 

организирани от програмата „Наука на сцената“. 

 
R. Galchavova, Primary school „Tsanko Tserkovski“, Sredishte, Silistra region 

Topic: The participation of Bulgaria and impressions from the SonS-2019 festival 

After the participation of the Bulgarian delegation in the 11
th

 International festival „Science on 

Stage“ in Portugal with a great satisfaction we share the results of our presentation there and the 

impressions of our delegates from the event, as well as the exchanged experience with 450 science 

teachers from Europe and all over the world. We hope to get interested and enthused the Bulgarian 

STEM teachers from all the degrees of education to get involved in the national and international 

events of the program „Science on Stage“. 

 
Работилница на Федерико Андреолети, учител по физика в гимназия „Don Bosco“ 

(https://www.donboscobrescia.it/), Бреша, Италия и комуникатор на науката към асоциация „Aghi 

Magnetici“ 

Тема: „Отвъд водата!“ проект за ученици от началния курс, представен на фестивала „Наука 

на сцената-2019“ в Португалия и отличен от журито като „Силно коментиран“. 

 
Workshop of Federico Andreoletti, physics teacher in the secondary school „Don Bosco“ Brescia, 

Italy (https://www.donboscobrescia.it/) and science communicator from scientific association „Aghi 

Magnetici“ 

Topic: Primary school project called „Beyond the water!“; rewarded as „Highly commended“ on the 

„Science on Stage-2019“ festival in Portugal. 

 
Работилница на Наско Стаменов, НПМГ, София 

Тема: „Експеримент достъпен за всеки ученик“ 

Проектът има за цел да осигури устойчиво и рентабилно решение за експерименти по химия, 

достъпни за всяко училище и ученик, които да подобрят разбирането на темата. За да бъде 

полезен един експеримент, трябва да вземем предвид два фактора – необходимите материали и 

опита и умението на учителя. Този проект е разработен за да отговори на нуждите на опитни и 

мотивирани учители, които (или чиито училищата) не са в състояние да си позволят всичко 

необходимо за добре оборудвана лаборатория. Това решение е икономически ефективно, 

интуитивно за учениците и илюстрира адекватно всички явления, заложени в учебната 

програма. 

 

 

 

https://www.donboscobrescia.it/
http://www.aghimagnetici.it/
http://www.aghimagnetici.it/
https://www.donboscobrescia.it/
http://www.aghimagnetici.it/
http://www.aghimagnetici.it/


Workshop of Nasko Stamenov, Chemistry teacher in National High School of Science and 

Mathematics, Sofia 

Topic: „Affordable experiment for every pupil“ 

The project aims to give a sustainable and cost efficient solution for experi,ments affordable for every 

school and pupil, which to improve the undestanding on the topic. For an experiment to be of use we 

should consider two factors - the materials needed and the teacher's exerience and kowledge. This 

project is tailored to meet the needs of experienced and motivated teachers who (or who's schools) 

aren't able to afford everithing needed for a complete propper laboratory. This solution is cost effective, 

intuitive for the students and illustrates adequately all the phenomena laid in the curriculum. 

 
Даниела Георгиева, 5 ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил и José Luis Olmo Rísquez, IES AZUER 

secondary school, Manzanares, Испания 

Тема: „Подходящи и качествени храни и храна за космонавти“, Видео демонстрация на 

съвместен проект с Испания. 

Едно от най-важните предизвикателства при пътувания или престой в космоса е храненето на 

астронавтите. Изследователски базираната задача поставена на учениците е да проучат 

специфичните изисквания към храната, да се запознаят с понятията „подходяща“ и „качествена“ 

храна и приготвянето ѝ. Проектът се осъществява от българските и испански ученици под 

ръководството на техните учители и чрез Skype те са провели научна дискусия за резултатите. 

 
Daniela Georgieva, 5 Primary school "Hristo Botev", Kystendil and José Luis Olmo Rísquez, IES 

AZUER secondary school, Manzanares, Spain 

Topic: „Suitible and quality foods & Foods for astronauts“ – video of joint project with Spain  

One of the most important challenges find in the trips or stays in space is the feeding of the astronauts. 

The enquiry based problem for the students is to investigate these special requirements and to introduce 

children to the concept of „suitable“ and „quality“ food and their preparation. The project is 

implemented by the Bulgarian and Spanish children under the guidance of their teachers and with 

Skype they hold a scientific discussion on the results. 

 
Никола Каравасилев, Първа частна математическа гимназия и Izzi science for kids, София 

Тема: „Проектът ГРАНИЦИ“, FRONTIERS, https://nuclio.org/projeto/frontiers/ 

В презентацията си ще представя един много мащабен проект, наречен FRONTIERS. Той 

представлява огромна образователна платформа, която може да бъде използвана от учители по 

природни науки, особено такива в гимназиален етап на обучение.Основната цел на проекта е 

учениците да бъдат запознати с най-новите постижения в областта на науката и да научат 

повече за нобеловите открития. В лекцията си ще обясня как всеки учител може да се включи в 

тази програма и какви инициативи предлага тя. 

 
Nikola Karavasilev, First private mathematical high school and Izzi science for kids, Sofia 

Topic: „The project FRONTIERS“, FRONTIERS, https://nuclio.org/projeto/frontiers/ 

А large-scale project called FRONTIERS will be presented. It is a huge educational platform that can 

be used by science teachers, especially those in high school. The main goal of the project is to get 

students acquainted with the latest developments in science and to learn more about Nobel discoveries. 

How each teacher can get involved in this program and what initiatives it offers will be explained in the 

lecture. 
 

https://www.frontiersin.org/about/about-frontiers
https://nuclio.org/projeto/frontiers/
https://www.frontiersin.org/about/about-frontiers
https://nuclio.org/projeto/frontiers/

