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TEGYÜK ÉRDEKESEBBÉ A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OKTATÁSÁT EURÓPÁBAN! 
Huszonhét nemzet oktatási szakértıi egyesületet alapítottak Science on Stage Europe néven. 
 
(Berlin, 2011. november 09): Huszonhat európai ország és Kanada tanárainak és oktatási 
szakembereinek képviselıi azt a célt tőzték ki, hogy közösen javítsák meg a mőszaki-
természettudományos oktatást Európában. Tíz éve tartó együttmőködésüket megerısítve 
hivatalosan is megalapították a "Science on Stage Europe" (SonSEu) egyesületet, melynek a 
bejegyzett székhelye Berlin. (A hálózat magyarországi csomópontja az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat. ) 

”Az innovatív tanári és tanulói kísérleteknek, valamint a legjobb pedagógiai és didaktikai 
módszereknek a cseréje a „tanároknak tanároktól” mottó alatt teszi egyedülállóvá és különlegessé a 
SonSEu hozzájárulását az európai mőszaki- természettudományos oktatás javításához.” – fejtette ki 
Stefanie Schlunk, az egyesület jelenlegi elnöke.  „A tapasztalatok átadása motiválja a tanárokat, 
ötleteket ad az órák érdekesebbé tételére, s ezzel mi végsı soron a diákokat is lelkesítjük és 
motiváljuk.” „Azok a tanárok, akik részt vesznek egy-egy Science on Stage rendezvényen, olyan 
innovatív gyakorlati ötletekkel telve térnek vissza hazájukba, amelyek megváltoztatják az oktatási 
módszereiket” – tette hozzá David Featonby az Egyesült Királyságból.  

2000 óta számos tanárt ihlettek meg a „Physics on Stage” (Fizika a Színpadon), majd a „Science on 
Stage” (Természettudomány a Színpadon) fesztiválok, amelyeket eleinte az Európai Bizottság 
támogatott. Amikor ez a felülrıl kapott támogatás 2008-ban megszőnt, alulról jövı 
kezdeményezésként maguk a tanárok döntöttek úgy, hogy a fesztiváloknak folyatódniuk kell! Jelenleg 
a Science on Stage hálózat nemzeti csomópontjai által szervezett fesztiválok és egyéb rendezvények 
legalább 40.000 tanárt érnek el Európában.  

Az európai tevékenységek csúcspontjai a nagy nemzetközi fesztiválok. Mintegy 350 európai tanár 
találkozik kétévente különbözı helyszíneken, hogy megosszák egymással az innovatív és jól bevált 
tanítási módszereiket, utána vigyék haza ezeket, és terjesszék ıket az otthoni kollégáik között. A 
következı nagy nemzetközi fesztivált lengyel-német együttmőködésben rendezik 2013. április 25-28 
között a lengyel-német határon, az Odera két partján fekvı Słubice, ill. Frankfurt (Oder) városokban. 
A fesztivál mottója: "Crossing Borders in Science Teaching”, azaz: „Határokat átlépve a 
természettudományok tanításában”. 

A SonSEu egyesület tevékenységének fı támogatója a német GESAMTMETALL (Fém és 
Villamosipari Munkaadók Szövetsége) a THINK ING Alapítványán keresztül. Felhívjuk mindazokat a 
szponzorokat az európai országokban, akik fontosnak érzik a mőszaki- természettudományos oktatás 
színvonalának emelését, hogy követve a THINK ING példáját, támogassák a Science on Stage hálózat 
nemzeti csomópontjainak mőködését! (Magyarországon ez az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
www.elft.hu )  

További információ: www.science-on-stage.eu. 

 


