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Debrecen városa elnyerte a Science on Stage fesztivál, azaz a természettudományos tárgyakat 
tanító európai tanárok legnagyobb oktatási fesztiváljának rendezési jogát. A fesztivál 2017. 
június 29. és július 2. között lesz Debrecenben, a Kölcsey Központban.  
 
 
A Science on Stage fesztiválról röviden: 
 
A Science on Stage fesztiválokat kétévente, – páratlan években – szervezik, más-más 
vendéglátó országban. Ezeken a 3,5 napos rendezvényeken Európa minden tájáról érkező kb. 
350 általános és középiskolai tanár mutatja be legjobb, innovatív tanítási ötleteit kiállítási 
standokon, műhelyeken és színpadi előadásokon. A fesztiválok – és a Science on Stage 
Europe – alapelve: “tanároktól tanároknak“. Az egyes országok – a lakosság létszáma alapján 
megállapított – kvóta alapján delegálhatnak résztvevőket. A delegáltakat a rendező ország 
vendégül látja a fesztivál idejére, azaz a szállás- és étkezési költségeiket fedezi. Magyarország 
kvótája 9 főből áll. Kivételt képez a következő, 2017-es fesztivál, amelynek a rendezési jogát 
Debrecen nyerte el. Itt Magyarországról 70 tanár vehet részt 40 projekttel, mivel mi leszünk a 
házigazdák. A fesztiválok hivatalos nyelve az angol, a résztvevő tanároktól legalább alapfokú, 
angol nyelven való kommunikációs készséget várnak el. A delegáltakat a 25 ország saját, 
nemzeti fesztiváljain választja ki a bemutatott természettudományos (biológia, kémia, fizika), 
műszaki-informatikai és matematikai oktatási projektjeik alapján. A nemzeti fesztiválokat a 
nemzetközi fesztivált megelőző páros évben rendezik meg a résztvevő országokban. 
Magyarországon a nemzeti fesztivál 2016. október 7-9 között lesz Debrecenben, az Agórában.  
 
A Science on Stage konferencián bemutatott ideális projekt: 

- felkelti a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt, 
- a mindennapi életből vesz példákat, 
- tartós hatása van a diákokra, 
- az iskolában könnyen és ésszerű költségek mellett megvalósítható, 
- elősegíti a felfedezésen alapuló tanulást. 

 
A 2017-es debreceni fesztivál vezértémái a következők: 
 

- Természettudomány a legfiatalabbak számára: projektek óvodai és általános iskolás 
gyerekeknek 

- Természettudomány és környezet: olyan projektek, amelyek környezetvédelmi, 
egészségügyi és fenntarthatósági kérdéseket vizsgálnak a természettudományok 
segítségével 

- IKT a természettudományos oktatásban: olyan projektek, amelyek az információs és 
kommunikációs technológiákat használják a tanteremben 

- A befogadó Tudomány: természettudományos projektek, amelyek a társadalmi-
gazdasági, nemi és kulturális egyenlőtlenségekkel foglalkoznak.  

- Együttműködések a természettudományos oktatás érdekében; projektek, amelyeket 
iskolák az iparral vagy az egyetemmel együttműködve dolgoztak ki 

- Alacsony költségű tudomány: egyszerű és kis költségű projektek, amelyek mindenki 
által könnyen megvalósíthatók 



- Közös projektek: különböző országok tanárai dolgoznak ki együttműködés keretében, 
akik közül legalább az egyik részt vett egy előző fesztiválon 

 
A Science on Stage fesztiválok elemei: 
 
Kiállítás: 
A fesztiválok központi eleme a kiállítás, ahol valamennyi delegált kiállítási standokon 
mutathatja be projektjét, kísérleteit és innovatív tanítási, oktatási módszereit. A standokon 
általában látványos és innovatív kísérletek, eszközök kapnak helyet. A kiállítás a fesztivál 
egész ideje alatt “nyitva van”, a résztvevő tanárok meglátogatják egymás standját, kicserélik 
oktatási módszereiket, tapasztalataikat. Emiatt a fesztiválok általában új oktatási 
együttműködések kiinduló pontjai is, amelyeket a Science on Stage Europe anyagilag is 
támogat. 

 
 

Műhelyek: 
A fesztivál nemzetközi programbizottsága választja ki a pályázatok közül azokat a 
műhelyeket, amelyek a fesztiválon ténylegesen is bemutatásra kerülnek. A műhely vezetője 
nemcsak előadást tart, hanem aktívan bevonja a résztvevő hallgatóságot az általa fejlesztett 
oktatási módszer gyakorlásába, kipróbálásába. 
 
Színpadi bemutatók: 
Ez a néhány bemutató plenáris, azaz a fesztivál valamennyi résztvevője megnézheti és 
meghallgathatja ezeket. Ezeken a bemutatókon általában igen látványos, a diákok 
érdeklődésének felkeltésére alkalmas kísérleteket szoktak bemutatni a kiválasztott tanárok, 
vagy tanárcsoportok.  
 
További információk:  
http://szinpadon-a-tudomany.hu     (Science on Stage Hungary weblapja) 
http://science-on-stage.eu              (Science on Stage Europe weblapja) 
 
Science on Stage Hungary:    
elnök:  Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár BME.   
Email: sons@elft.hu, vagy sukosd@reak.bme.hu 
 
Science on Stage Europe: 
elnök: Stefanie Schlunk (Berlin) 
e-mail: s.schlunk@science-on-stage.eu 


