
 

 

Скъпи учители и директори на детски градини на ОУ и СУ, 

Както всяка година, в началото на втори учебен срок ви известяваме, че предстои да 
отворим процедурата за резервация на места за ученически групи в предстоящия 
Софийски фестивал на науката (14 – 17 май в София Тех Парк). Пълната училищна 
програма (14 и 15 май от 9:30 до 18:00 часа) ще бъде достъпна за онлайн 
резервации от 20 февруари на адрес:  

www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/schools 

Х-ти Софийски фестивал на науката 2020 – Училищна програма 

Броят на събитията и местата за ученици и техните учители са увеличени с 30%. 

Ето и акцентите в програмата:  

• Повече от 50 работилници, 14 шоута и презентации очакват учениците в трите 
възрастови групи: предучилищна възраст и 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас; 

• Атрактивно представени теми по всички предмети в учебния материал – математика, 
физика, химия, биология, география, български език, здравно образование; 

• Наред с млади и утвърдени изследователи и научни комуникатори от България, тази 
година представяме и едно от емблематичните лица на БиБиСи Стефан Гейтс, както и 
ландшафтния архитект от Германия Мартин Лихме; 

• Освен събитията в зала, учениците могат да посетят и практически срещи с 
изложители от научни институти и университети, химични опити на открито, да се 
запознаят с технически иновации и да изработят изделия, които да отнесат у дома;  

• Благодарение на партньорството между Британски съвет, МОН и Столична община, 
всички събития за деца са безплатни, но изискват предварителна резервация; 

• В първата половина на месец март ще бъде добавена и втора вълна от събития за 
ученици, но ние ви поощряваме да резервирате възможно най-рано след 20 
февруари; 

• За първи път се предвижда и специална програма за учители. 

По повод 10-годишния юбилей на фестивала, обявяваме две награди за учители – 
ваучери за книги, всеки на стойност 100 лв., за:  

• учителя, който ще пропътува най-дълъг път, за да дойде на фестивала с ученици; 

• учителя, който доведе най-голяма група от ученици. 

Ще отличим със специална грамота петте най-активни учебни заведения, за които 
ще планираме и допълнителни посещения от учени.  

Софийският фестивал на науката се организира от Британски съвет, под патронажа на 
Министерството на образованието и науката, в партньорство със Столична община и е 
част от Календара на културните събития на София за 2020 година. Специални 
партньори за Училищната програма са Районните управления по образованието. 

С уважение:  

Любов Костова 
Директор Британски съвет 
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