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Probléma: Aggasztóan visszaesett a fiatalok érdeklődése a 

kulcsfontosságú természettudományok és a matematika iránt.



ELTE Tanító és Óvónőképző Kara felmérése:



Mi ennek az oka?



Ez nem csak Magyarországon jelentkező probléma! 

Eurobarometer vizsgálat: „nem eléggé vonzóak az iskolai 

természettudományi órák”



A bajt érzékeljük, de mi a megoldás???

2010. Rocard-jelentés ajánlásokat fogalmaz meg



Kutatásalapú tanítás: tudományos kutatómunkát modellező oktatási

módszer: 

• megtervezik egy kísérletsorozat néhány lépését

• elvégzik a megtervezett vizsgálatokat

• megvitatják a kapott eredményeket

Jó példák: POLLEN vagy SINUS-TRANSFER programok



A mai oktatási rendszerünkben ez a módszer használható?

Problémák:

• Tudománycentrikusság - problémamegoldás

• Időigényes - kevés az óraszám

• Eszközigényes - hiányosak a szertárak

• Előkészítési igény – időigényes

• Módszertani felkészültséget igényel

• Hatékony-e egyáltalán?

• Nem okoz-e hiányos rendszerezetlen tudást?

• Honnan szerezzünk kipróbált feladatlapokat? 
(Kémiából már készültek ilyenek: http://ttomc.elte.hu/kiadvany/kiserlettervezes-kutatasalapu-tanitas-es-tanulas

http://ttomc.elte.hu/kiadvany/kiserlettervezes-kutatasalapu-tanitas-es-tanulas


Fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését, ötleteket kell gyűjteni!

Honnan gyűjtsünk ötleteket???



Továbbképzések, szakmai folyóiratok, rendezvények:

Pl. :Fizika – Országos Fizikatanári Ankét







A Science on Stage fesztiválokat kétévente, – páratlan években –

szervezik, más-más vendéglátó országban. Ezeken a 3,5 napos 

rendezvényeken Európa minden tájáról jövő 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“.



A Physics on Stage/Science on Stage fesztiválok története dióhéjban

2000-ben a CERN-ben volt az első Physics on Stage 2000 fesztivál, az European Science and 

Technology Week 2000 keretében, az Európai Unió támogatásával.

2002-ben Grenoble-ben jöttek össze Európa fizika tanárai a második alkalommal. A fesztivált 
az European Space Agency szervezte és szponzorálta.

2003-ban Nordvijk (Hollandia) adott otthont a Physics on Stage 2003 fesztiválnak. A fesztivált 

az Európai Unió támogatta.

2005 novemberében ismét a CERN területén rendezték meg az első olyan 

fesztivált (Science on Stage 2005), ahol már nemcsak a fizika, hanem valamennyi 

természettudományos terület képviseltette magát. Ezt a fesztivált is az Európai Unió 
támogatásával szervezték meg.



2007 áprilisában Grenoble volt a helyszíne a második, Science on Stage 2007 fesztiválnak. 

Ezen a fesztiválon jelentette be az EU biztosa, hogy a továbbiakban az EU anyagi 

támogatása megszűnik.

2009-ben a németek szervezésében, berlini székhellyel és német jog alatt megalakult a 

Science on Stage civil szervezet, amely alulról építkezve jött létre, és amelynek tagjai az 
európai országok Science on Stage nemzeti bizottságai. Fő feladata a további Science 

on Stage fesztiválok szervezése, valamint az európai, természettudományt tanító tanárok 

további együttműködésének előmozdítása. Ennek a vezető testületében 

Magyarországot Kovách Ádám debreceni fizikus képviseli.



Hogyan lehet eljutni erre a fesztiválra?

A nemzeti fesztiválokat a nemzetközi fesztivált megelőző páros évben 

rendezik meg a résztvevő országokban.

A fesztiválokon a projektek a “vezértémák” szerint csoportosíthatók. A 2017-es debreceni 

fesztivál vezértémái a következők:

• Természettudomány a legfiatalabbak számára

• Természettudomány és környezetvédelem

• IKT a természettudományos oktatásban

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

• Közös projektek

Projektek, amelyeket különböző országok tanárai dolgoztak ki együttműködés 

keretében, akik közül legalább az egyik részt vett egy előző fesztiválon.



Pályázatot kell benyújtani







Science on Stage 2016 Debrecen



Kiállítás



Színpadi bemutatók



Műhelyfoglalkozások





Science on Stage 2017 



Szubjektív …





Ikarus project

https://www.youtube.com/watch?v=bJ6LE7MuNDE





Varázsvár – Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium

A mesén felnövekvő gyerekek agressziós szintje iskoláskorukra lényegesen alacsonyabb, 
mint mesétlenül felnőtt kortársaiké (Vekerdy, 2001)

…a mese segítségével mind a tíz intelligenciaterület fejleszthető, továbbá hatással van 

a képzelet, a gondolkodás, a rendszerező képesség, az elemző képesség és a társas 

kapcsolat alakulására is (Bajzáth, 2015).



The Little Red Hen Project



Nemzetközi projektek



Science on Stage Hungary 2018 - Szeged Agóra


