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A megbeszélés három fő napirendi pontja volt a 2013-as Slubice-Frankfurt (am Oder) 
fesztivál értékelése, a 2015-ös londoni fesztivál előkészítése, programja és a 2017-es tervezett 
fesztivál megrendezésére pályázó országok bemutatkozása. 
 
Magyarországról részt vett:  

 Kovách Ádám, a Science on Stage (SonS) Board tagja,  
 Fülöp Zsolt az Atomki igazgatója és  
 Ujvári Sándor, a magyar National Steering Committee (NSC) tagja. 

 
A General Assembly-t (GA) Charlotte Thorley, a Queen Mary University képviselője, a 

londoni fesztivál szervezője és Wolfgang Gollub, a Think ING (a SonSEu főtámogatója) 
képviselője üdvözölte. 

A napirend elfogadása után a SonS Europe új tagjait  ̶  Hollandia, Portugália, Svájc és 
Törökország  ̶  üdvözölte Stefanie Schlunk, a SonSEu elnöke. Egyben átadta nekik a SonS 
Europe újonnan tervezett oklevelét. Ezt később a többi ország is megkapta (ld. 1 ábra).  
 

 
1. ábra Okirat Magyarországnak 



 Stefanie Schlunk értékelte a 2013-ban Slubice-Frankfurtban megtartott nemzetközi 
fesztivált. A SonS Lengyelország és a SonS Németország sikeres fesztivált rendezett a 24 
európai országból és Kanadából érkezett 350 tanár számára. A fesztivál fővédnökei Bronisław 
Komorowski, lengyel köztársasági elnök és Joachim Gauck, német szövetségi elnök voltak. A 
konferencia eredményességét a felmérések mellett az utána megtartott workshopok, 
tanárképzések és a létrejött, tanárok közötti nemzetközi együttműködések is mutatják. 
Tizennégy, különböző országban rendezett workshop (más országból meghívott, a SonS-on 
megismert projekt bemutatása a hazai tanároknak), tíz, utazási költséggel támogatott közös 
projekt zajlott le eddig. Egy magyar résztvevő, Gajdosné Szabó Márta is támogatásban 
részesült egy németországi utazáshoz. A fesztivál résztvevőinek visszajelzései is 
egyértelműen pozitívak voltak.  

 
Néhány ország rövid jelentést adott az aktuális helyzetéről, és a készülő válogatókról.  
 
Ezek után kérdések következtek: Magyarország arról érdeklődött, hogy tanárjelöltek, 

tanárképzésben oktatók is részt vehetnek-e a fesztiválon. A válasz pozitív volt.  
 
Az ülés után a General Assembly résztvevői megtekintették az egyetem helyiségeit, a 

2015-ös londoni fesztivál helyszíneit: egy nagyméretű, teljes színpadi technikával felszerelt 
színháztermet, egy nagyon szép, régi könyvtárat és tantermeket, amelyeket workshopra, 
kiállításokra lehet felhasználni. Egyöntetű volt a résztvevők véleménye, hogy minden 
rendelkezésre áll egy fesztivál megrendezéséhez, egy helyszínen.  

 
Ezek után Charlotte Thorley tartott prezentációt a 2015-ös londoni fesztiválról. Először 

a szervezési teendők időbeosztását vázolta fel: 
 

Kezdés Befejezés Tevékenység Felelős 
2014. jan. 2014. nov. Nemzeti válogatók, események A résztvevő országok

 
 

2014. december 15. 

A nemzeti szervező bizottságok (NSC) 
felterjesztik a résztvevőket a Fesztivál 
szervezőinek 
(A projektleírások angolul, Word file-
ban, a résztvevők névsora Excelben)  

A résztvevő országok

 
2015. február (kezdés) 

Zsűri gyűlése, a workshopok, 
performanszok és szemináriumok 
kiválasztása 

A fesztivál szervező 
bizottsága 

(SonSEu/SonSUK) 
2015. márc. 2015. máj. A résztvevők regisztrálása a SonSEu-n 

keresztül 
Résztvevő 

tanárok/SonSEu 
 

2015. márc. második hét 
 
A program kihirdetése 

Fesztivál szervező 
bizottság 

(SonSEu/SonSUK) 
2015. június 17-20. A 2015-ös SonS fesztivál SonSUK 

2015. jún. 2015. júl. Értékelés SonSUK 
2015. szeptember Jelentések, sajtó értékelése SonSUK 

 
2015/16. június-december 

Follow-up (követő) rendezvények, 
tanárképzések, workshopok, kölcsönös 
utazások 

Minden résztvevő 
ország 

 
 
 



Felsorolta a válogatás szempontjait is. Az ideális Science on Stage projekt: 
- felkelti a diákok érdeklődését a tudomány iránt, 
- kapcsolatban van a mindennapok problémáival, 
- tartós hatású, 
- ésszerű költségekkel megvalósítható a mindennapi iskolai életben,  
- elősegíti a kutatás alapú tanulást. 

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy külön foglalkozzunk a fiatal tanárok részvételi 
lehetőségeivel. Felhívta a résztvevők figyelmét a sajtónyilvánosságra, a nemzeti rendezvény 
és a nemzetközi fesztivál PR munkájára. Ő is hangsúlyozta, hogy a fesztivállal nincs vége a 
munkának. Nagyon fontosak a követő tevékenységek, és ezekre a lehetőségekre az NSC-k is 
hívják fel a figyelmet.  

 
A második nap egy ötletbörzével kezdődött. Az új ötletek között felmerült tematikus 

asztaltársaságok szervezése a fesztiválokon, valamint egy SonS levelezőlista indítása. Az ír 
csapat videót készített, ami a nemzeti honlapjukon elérhető, és DVD-n is megjelentették.  

 
A következő napirendi pont a 2017-ben a nemzetközi fesztiválra pályázó országok 

bemutatkozása volt. Eredetileg Svédország és Magyarország jelentkezett. Svédország 
bejelentette, hogy mivel a svéd NSC egy fontos szponzorát elvesztette, visszalép, és 
valószínűleg 2019-re teszi át pályázatát. A másik pályázó Debrecen városa és az Atomki. 
Fülöp Zsolt, az Atomki igazgatója tartott prezentációt, vázolva a debreceni lehetőségeket, 
felsorolva a lehetséges szervezőket, partnereket, szponzorokat. Bemutatta a helyszínt, és 
tájékoztatott a jelen állapotról. Wolfgang Gollub (Think ING) feltette a kérdést, hogy a 
magyar szervezőbizottság a javaslat mögött áll-e. Ujvári Sándor kijelentette, hogy a magyar 
NSC a javaslat mögött áll, bár még részletkérdések megbeszélésre várnak.  

 
Ezt követően vita alakult ki a „nyitottság” kérdésében. Az eddigi szokás szerint egyetlen 

nyitott nap volt a fesztiválokon, a többi nap a tanárok egymás közötti információcseréjére volt 
fenntartva. Fülöp Zsolt javasolta, hogy minden nap egy része legyen a közönség számára 
nyitott, ez a szponzorokkal való előzetes megbeszélésen a támogatás követelményeként 
merült fel. Az ellenérvek a hagyományra hivatkoztak, és arra, hogy ez nem egy science 
fesztivál, hanem egy science teaching fesztivál. Végül a résztvevők abban maradtak, hogy ezt 
a kérdést nyitva hagyják, mivel a döntés a 2015-ös fesztivál idején tartandó General Assembly 
idején esedékes. 

 
A General Assembly az eddigi időszak pénzügyi elszámolásával ért véget, amit az 

ellenőrző bizottság és a General Assembly  is egyhangúlag elfogadott.  
 
Székesfehérvár, 2014. július 2. 
 
        Ujvári Sándor 
 
 
 
        
 


