Регламент
за провеждане на Националния фестивал „Наука на сцената-7”
26-28. 10. 2018 г., Севлиево
Националният фестивал „Наука на сцената-7” 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, които 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.
Основната цел на тези фестивали се постига, като се дава възможност
на учителите по научните дисциплини да обменят
опит и
преподавателски подходи, да се вдъхновят и ентусиазират за
прилагането им и да се информират и популяризират сред тях
съвременните научни постижения.
Всички участници във фестивала трябва да представят по най-атрактивен
начин проекти базирани на изследователски подход при обучението,
които могат да се квалифицират към една от определените от МОК
водещи теми:
 Наука в най-ранните години
 Дигитална грамотност и обучението по природни науки
 Обучението по природни науки за устойчиво развитие
 Астрономията и изследването на Космоса в обучението по
природни науки
 Евтина наука и наука за рециклирането
 Приобщаваща наука

 Съвместни проекти
Всички учители, участващи във фестивала, трябва да представят своите
проекти на щандове ot изложба, която се нарича „Панаир”. Това е
основния елемент на събитието. В него участват и ученици, които
представят проекта. По желание проектите могат да бъдат допълнително
представени в категориите:
 Работилница (50 минути) Интерактивни работни сесии от учители
за учители, на които участниците работят заедно, за да учат и да
практикуват нови умения, да усвояват нови дейности или да
създават ресурси’
или
 Представление на сцена (20 минути).
Участниците изнасят
пленарни презентации, представления или експериментални лекции
на сцена.
В тях на националния фестивал също могат да участват и ученици, но
на международния се представят от учителите, автори на проекта.
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 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия
www.science-on-stage.eu/festival2019.
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.
На участниците ще се издават сертификати за участие с проект и
/или работилница, представление на сцена, а на отличените проекти, които
ще представят България на международната сцена - грамоти за
класирането им от журито. Освен скромните награди, които се връчват на
авторите на тези проекти, въз основа на издадените сертификати и
грамоти те могат да получат от съответните РУО по месторабота кредити,
според Наредба 12 (чл. 47, 49 и 51), с която се регламентират
организационните форми на продължаваща квалификация и начинът на
присъждане на квалификационни кредити.

Нашето намерение е, при възможност да публикуваме описанията
на отличените проекти, които могат да послужат като учебни помагала за
учителите по природни науки и да популяризират добрите практики,
представени на фестивала.
Фестивалът протича в рамките на три дни (26–28 октомври 2018 г.).
Посрещането и регистрацията на участниците започва на 26 октомври в
СУ „Васил Левски” гр. Севлиево. За повече и по-подробна информация
следете уеб-страниците на Националния и Международния фестивал:
<www.science-on-stage.eu>.
Във фестивала могат да участват представители на всички български
училища, детски градини, клубове за наука и техника и неправителствени
организации от страната.
Заявките за участието се правят чрез попълването на
Регистрационни форма на сайта на фестивала.
Заявките сe приемат до 15.10.2018 г. – Формата може да попълните
https://goo.gl/7ZzUbX
Описанието на проекттите може да се предаде до 20.10.2018 г. – на
адрес https://goo.gl/17FvJA
За повече информация: се обръщайте към:
Организационен секретар на фестивала:
Теодора Конова
E-mail: konova.teodora@su-sevlievo.com
GSM: 0887197715
СУ „Васил Левски”;
гр. Севлиево; Ул „Гладстон” 22
Директор: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
Зам.- директор: Теодора Конова, тел. 0675/3 57 14
e-mail: vasil.levski@su-sevlievo.com
Описания на проектите, списъци с участниците, изготвени на
MS Word, да са на магнитен и хартиен носител. Ще се изисква те да
бъдат предоставяни от ръководителите на екипите при регистрацията
на участниците в Севлиево.
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. Наградените проекти, на учителите, които
ще бъдат включени в делегацията ни на европейския фестивал в
Португалия през 2019 г. освен на български език да се подготвят и
представят след фестивала и на английски език.

