Предварителна програма на ЕДУФЕСТ 2014
9-12 април,
околно пространство на Националния дворец на Децата

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЪБИТИЯ
7 април 2014 г. (понеделник)
● Прес конференция за Осмия Фестивал на българското
образование.
Прес клуб БТА. Начало: 12:00 часа

СПЕЦИАЛНИ

СЪБИТИЯ

9 април 2014 г. (сряда)
●

Шествие на училищните знамена и Дефиле на младите
таланти.
Околно пространство на НДД. Начало: 10:45 часа

●

Официално откриване на Фестивала на българското
образование. Водосвет – Софийска Духовна семинария
„Св.Иван Рилски”.
За откриването са поканени: Анелия Клисарова - Министър на МОН,
Иван Кръстев - зам.министър на МОН, Атанаска Тенева зам.министър на МОН, Мукаддес Налбант – зам.министър на МОН,
Йорданка Фандъкова – кмет на София, Тодор Чобанов – зам.кмет на
София, Мария Минчева – директор на дирекция „Образование” на
СО, Ирена Димитрова – директор на дирекция „ПИСТ” на СО,
ректорите на СУ, ТУ, УНИБИТ, ВТУ Каблешков, ВУЗФ; всички членове
на Парламентарната комисия по образованието; посланикът на
Румъния и др. Място: Открита сцена пред НДД. Начало: 11:00 часа
●

Начало на програмата на Открита сцената на Фестивала
на българското образование.
Открита сцена пред НДД. Начало: 13:00 часа.

●

Презентация на Хлебните къщи и месене на хляб с
Надежда Савова. 13:30 – 14:30 часа пред шатрата на
Свободното образование. Повече за хлебните къщи и Надежда
Савова научете тук: http://www.bread.bg/

12 април 2014 г. (събота)
●

Прожекция на първите епизоди от уеб сериала
«Аурелион”, авторска продукция на клуб „Светлини сред
сенките” - Казанлък. 14:00 – 15:30 часа, Конферентна зала
на
НДД.
Повече
за
сериала
и
за
клуба
тук:
http://svetlinisredsenkite.com/

ПОСТОЯННИ

ЗОНИ

И

ЦЕНТРОВЕ

НА

ФЕСТИВАЛА

Всички зони и центрове се разполагат в околното пространство на НДД
● Открита сцена
На открита сцена пред централния вход на НДД ще протече
четиридневна концертна програма на ученически и младежки
творчески формации и индивидуални изпълнители – танцови,
вокални, инструментални, театрални и други изяви.
● Арт зони за визуални и приложни изкуства и занаяти
Уъркшопове за рисуване, изработване на сувенири и аксесоари,
моделиране, работа с природни и отпадъчни материали,
фотография. Уъркшоп за графити – сдружение „Радар”. Арт
уъркшоп на Младежка формация „154 идеи” – изработване на арт
инсталация, посветена на борбата с трафика на хора. С участието
на сдружение „АРИЗ-7”, арт група „Таралинка”, ателиета на
Националния дворец на децата, училищни клубове и др.
● Фентъзи игри. Исторически зони
Демонстрации на прабългарско и средновековно облекло, бит и
въоръжение, занаяти, игри. Прожекция на документални филми и
представяне на исторически книги. С участието на сдружение
«Форум Наука», Български фентъзи ЛАРП център, група
„Вълкашин”, сайт „Българска история”, със специалното участие на
Национален Военно-исторически музей и др.
● Писателска работилница
Четене и обсъждане на авторски литературни творби, срещи с
писатели. Размяна на книги. Представяне на книгите на клуб
„Светлини сред сенките”(Казанлък) и първите епизоди от авторски
фентъзи сериал „Аурелион”. С участието на фондация „Човешката
библиотека”, списание „Sci-Fi” и всички пишещи и четящи млади
хора, които се включат.
● Зони за наука, техника и технологии
Демонстрации на електромобил, електробус и автомобил с
водородна клетка. Уъркшоп по роботика. Информационни
технологии. Възобновяеми енергийни източници. С участието на
ТУЕС и сдружение „Робопартанс”, клъстер „Електромобили”, ВТУ
„Т.Каблешков”, специалност „Инженерен дизайн” на ТУ – София, ,
школа „Роботилница” ПГЖПТ „Н.Корчев”, ПГ по КТС – Правец, СПГЕ
„Джон Атанасов”, ПГ по хладилна техника, със спонсорството на
„Админ Софт” ЕООД.
● Зони за интелектуални игри
Мисловни карти, техники за ефективно учене и четене, настолни
игри – финансови, екологични, творчески и др. С участието на
образователен център „Незнайко”, Център за екопедагогика,
образователен център „Леонардо”, Шах клуб ЦСКА и др.
● Зони за мода и стил
Изработка на импровизирани облекла. Гримиране и прически.
Модни снимки. С участието на млади стилисти и дизайнери от ПГФК
„Княгиня Евдокия”, ПТО „Княгиня Мария Луиза” и др.

● Зона „Здраве”
Уъркшопове с измерване на различни здравни параметри (кръвно
налягане, тегло и др.), инсталации за вредата от тютюнопушенето
и други зависимости. Със специалното участие на фондация „Грижа
за здравето”, коалиция „България без тютюнев дим”, Национално
сдружение „Диабет и предиабет”, БЧК и др.
● Зони за карнавални техники и изкуства
Демонстрации и уъркшопове – жонглиране, живи статуи, кокили,
въртене на огън, пантомима и др. С участието на движение за
хармонично развитие „БМСТ”, циркова школа при НДД, НЧ „Бъдеще
сега”, „Научи ме” и др.
● Спортни зони
Демонстрации и уъркшопове за различни атрактивни спортове и
спортни занимания: американски футбол, бейзбол, рафтинг, конна
езда, велосипедизъм, български и източни бойни изкуства, йога,
чаткалина, петанк, слаклайн, танци и други. Участват: спортни
школи, клубове и федерации.

