
 

Természettudományos fesztivált és kiállítást rendez az Eötvös Loránd 

Fizikai Társulat, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, a 

Bolyai János Matematikai Társulat, a Magyar Kémikusok Egyesülete és 

a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete 2021. szeptember 17-

18-án Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában. Előzetes jelentkezés 

2021. július 2-ig: https://forms.gle/RtB7atM24v5N6F5P8 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apply now for the national pre-selection event 2012 for the European 

Science on Stage festival in Słubice – Frankfurt (Oder) 2013!  

Biology, chemistry, physics and mathematics teachers as well as pri-

mary school teachers are invited to submit their application for partici-

pation in the national pre-selection event to the association [Insert 

name of your organisation] by [Insert application deadline]. 

SZEGED, AGÓRA 
2021. SZEPT. 17-18. 

 

                             ] 
 

https://forms.gle/RtB7atM24v5N6F5P8


 

 

 

Részt vehetnek újító kedvű és örömmel kísérletező matematika- fizika-, kémia- biológia- és informatikaszakos tanárok, 

továbbá az általános iskolákban természetismeret (vagy környezetismeret) keretében természettudományt magyar 

nyelven tanító kollégák határainkon innen és túl. A fesztivál elsődleges célja a természettudományokat tanító peda-

gógusok eszmecseréjének előmozdítása, a jó oktatási gyakorlatok bemutatása és megosztása. Másodlagos cél a ma-

gyar nemzeti csapat tagjainak kiválasztása Prágába, a 2022-es Science on Stage fesztiválra.  

 

 

FŐ TÉMÁK 
Minden projekt kapcsolódjon a kutatás alapú ta-

nuláshoz, tanításhoz.  

 Természettudomány a korai években.       

Óvodai és általános iskolai projektek  

 Fenntartható fejlődés  a természettudomá-

nyos oktatásban (a fenntarthat fejlődési célok 

eléréséhez hozzájáruló projektek)  

 Modern technológiák a természettudomá-

nyos oktatásban (kódolás, mesterséges intelli-

gencia, hálózatbiztonság…)  

 Sokszínűség a természettudományos oktatás-

ban (tanítási módszerek széles skálájának 

használata, tehetséggondozás, együttműködés 

a különböző tanulókorosztályok között) 

 Természettudományos oktatás más ruhában 

(természettudományos ismeretátadás képző-

művészet, zene, sport, történelem vagy más 

egyéb témával kombinálva)  

 Együttműködés a természettudomány tanítá-

sában (helyi közösségek és iskolák vagy taná-

rok együttműködésén alapuló projektek)  

 

 Közös projektek (Joint Projects)  

Részt vett már egy korábbi nemzetközi Sci-

ence on Stage fesztiválon? Jelentkezzen a 

nemzeti kvótán kívül egy ott megismert kol-

légával!  A Jelentkezési lap megtalálható: 

www.science-on-stage.eu 

 

JELENTKEZÉSI KATEGÓRIÁK 
 Kiállítás (Fair) 

A kiállítás a fesztivál központi eleme: minden 

résztvevőnek ki kell állítania és be kell mutat-

nia a projektjét a kiállítási standnál. 

 

A kiállításon kívül jelentkezni lehet a projekt be-

mutatására a következő kategóriákban (a hely és 

időkorlátok miatt a fesztivál programbizottsága 

választja ki a jelentkezettek közül azokat, akik-

nek erre lehetőségük lesz):   

 Műhely (Workshop) 

Interaktív kísérleteket és oktatási módsze-

reket bemutató alkalmak. 

 Színpadi bemutató (On Stage Performance) 

Látványos elemekben gazdag bemutató egy-

egy témakör oktatásának jó gyakorlatából. 

 

KRITÉRIUMOK 
A legfontosabb jelszó: „tanártól tanárnak”. 

 

Az ideális Színpadon a tudomány projekt: 

 felkelti a diákok érdeklődését a természettu-

dományok iránt, 

 a mindennapi életből vesz példákat, 

 tartós hatása van a diákokra, 

 végrehajtható a mindennapi iskolai keretek 

között, ésszerű költségekkel, 

 előmozdítja a kutatás alapú tanulást.  

JELENTKEZÉS 
Az előzetes részvételi jelentkezési lapon a cí-

met és a bemutató tanárokat kell megadni, 

valamint mintegy 300 leütésnyi terjedelem-

ben be kell mutatni a projektet. 

 

A jelentkezési lap elérhetősége:  

https://forms.gle/RtB7atM24v5N6F5P8 

A jelentkezés beküldési határideje:  

                2021. július 2. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://szinpadon-a-tudomany.hu    
http://www.agoraszeged.hu/ 

http://science-on-stage.eu 

E-mail: lenteg@gamma.ttk.pte.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged 

 

 

 

 

SZEGED, AGÓRA 
2021. SZEPT. 17-18. 

https://forms.gle/RtB7atM24v5N6F5P8
http://szinpadon-a-tudomany.hu/
http://science-on-stage.eu/
mailto:lenteg@gamma.ttk.pte.hu?subject=SzinpadonaTudomany2021

