Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny
Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” (krajowy etap europejskiego festiwalu
Science on Stage) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 16 i 17 września 2016.
Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki) ze szkół
wszystkich typów oraz popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski.
Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy wraz z uczniami.
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 ukazanie wkładu nauk

 demonstracje zjawisk

Zgłoszenia gotowości udziału
w festiwalu prosimy
przesyłać do dnia 20 maja
2016 r. drogą elektroniczną
poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny
na portalu internetowym
festiwalu
(http://sons.amu.edu.pl/,
zakładka „zgłoszenia”).

przyrodniczych w budowanie

 działania artystyczne związane
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festiwalu roli nauk przyrodniczych

dotyczące osiągnięć nauk
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przyrodniczych i matematyki.

technologii,
 zaprezentowanie innowacyjnych

Najwyżej będą oceniane

sposobów nauczania, wymiana

prezentacje będące ilustracją

doświadczeń i nawiązywanie

własnych projektów

współpracy między nauczycielami
 zademonstrowanie ciekawych
i kreatywnych działań uczniów

INNE
 warsztaty dla nauczycieli

w zakresie zdobywania wiedzy

(z możliwością uzyskania

z dziedziny przedmiotów
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przyrodniczych.

Wszelkie pytania prosimy
kierować drogą mailową do
mgr Małgorzaty Obiały
(mobiala@amu.edu.pl),
Sekretarza Festiwalu.

 prezentacje „on stage”
przedstawione przez
zagranicznych gości

Lista projektów
zakwalifikowanych do udziału
w festiwalu zostanie
ogłoszona przez KKO do dnia
13 czerwca 2016 r.

Szkoły

mogą

zgłaszać

Kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r. - Debrecen
projekty
w przez
każdej
(Węgry). Grupa polskich uczestników w tym festiwalu liczyć będzie 12 nauczycieli
wyłonionych
KKO z
wymienionych
wyżej
trzech
głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.
ale się
całkowita
Zapraszamy do udziału w Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” i życzymy kategorii,
zakwalifikowania
na
liczba uczestników z jednej
Europejski Festiwal Science on Stage!

szkoły nie powinna prze 10

