
*-----------------------------------------------------------------------* 

| E L F T H I R A D O                                                   | 

| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja           | 

|-----------------------------------------------------------------------| 

| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-41    | 

|-----------------------------------------------------------------------| 

| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos.   | 

*-----------------------------------------------------------------------* 

 

Kedves Kollégák! 

 

Megnyílt a jelentkezés a 2016. október 7-9. között, Debrecenben, az AGÓRÁban megrendezésre 

kerülő Science on Stage Hungary 2016 fesztiválra, ahol az óvodai nevelők, valamint az 

általános- és középfokú oktatásban tanító biológia, kémia, fizika, matematika és informatika 

tanárok mutatják be egymásnak innovatív és kreatív kísérleteiket, legjobb oktatási 

gyakorlataikat. Várjuk végzős tanárszakos hallgatók jelentkezését is.  

 

A fesztivál szórólapja letölthető a következő címről: 

   http://szinpadon-a-tudomany.hu/flyer2016.pdf 

A beküldendő Jelentkezési lap pedig erről a címről tölthető le: 

   http://szinpadon-a-tudomany.hu/sons2016.doc  Határidő: 2016. április 11.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a 2017-es debreceni nemzetközi fesztiválon kivételesen maximum 70 

hazai tanár 40 projektje vehet majd részt, mivel mi leszünk a vendéglátó ország. Ezért a hazai 

“válogató” Science on Stage Hungary 2016 fesztiválra összesen legalább 100-120 projektet 

várunk! Pályázhatnak óvodapedagógusok, általános-  és középfokú oktatásban résztvevő tanárok, 

valamint végzős tanárszakos hallgatók (akiknek 2017. július 1-én már meglesz a tanári 

diplomájuk) matematika, fizika, kémia, biológia és informatika szakterületekről. 

 

Kérem a Lista tisztelt olvasóit, hogy terjesszék ezt a felhívást, és bátorítsák tanár 

ismerőseiket (ha pedig tanárok a tisztelt olvasók, akkor bátorítsák saját magukat is :-)), 

hogy pályázzanak! A Science on Stage Hungary weblapjának jobb oldali menüpontjaiból 

(http://szinpadon-a-tudomany.hu) kiindulva látható néhány korábbi fesztiválról készült 

képgyűjtemény és beszámoló is. Folyamatban van egy facebook (fészbuk) oldal létrehozása és 

feltöltése is, hogy minél szélesebb körhöz eljussanak ezek az információk 

(http://www.facebook.com/SonS.Hungary).  

 

Előre is köszönöm a Lista minden tagjának a segítségét abban, hogy minél több tanárt 

sikerüljön bevonni! Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon sok olyan tanár van, akik 

sikerrel pályázhatnak egy ilyen nemzetközi fesztiválon való részvételre. Ehhez pedig az út a 

2016-os hazai fesztiválon keresztül vezet.  

 

 Üdvözlettel,  

 Sükösd Csaba.  

 

 

 

*-----------------------------------------------------------------------* 

| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze                        | 

|                                                                       | 

| Cikk, hozzaszolas a                                                   | 

|                                                                       | 

| fizinfo@lists.kfki.hu                                                 | 

|                                                                       | 

| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni.      | 

| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!                 | 

|                                                                       | 

| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo                | 

|                                                                       | 

| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt     | 

| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:                | 

|                                                                       | 

| listsadm@mail.kfki.hu                                                 | 

|                                                                       | 

*-----------------------------------------------------------------------* 
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