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Debrecenben 32 országból érkező, több mint 400 pedagógus vett részt Európa legnagyobb 

oktatási fesztiválján, a Science on Stage 2017 (Színpadon a tudomány 2017) rendezvényen. A 

fesztivál ideje alatt rengeteg színes, érdekes kiállítási standot állítottak fel a résztvevők a 

Kölcsey Központban. Nagyszerű lehetőség volt számukra, hogy megosszák egymással 

ötleteiket, jó gyakorlatikat és barátságokat kössenek. Néhányan workshop foglalkozáson, sőt a 

színpadon is bemutathatták projektjüket. A legkiemelkedőbbek minden nap végén külön 

lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Szabadidős programok és egy nagyszabású gálavacsora 

tették még feledhetetlenebbé az eseményt.  

 

A Tankockakört Szamper Aranka és Vizes Marianna képviselte a fesztiválon. A rendezvényre 

készült bemutatkozó videónk a Science on Stage feszivál hivatalos YouTube oldalán elérhető.  

 

A fesztivál alatt az érdeklődőknek a kiállítási standunknál bemutattuk a LearningApp.org és a 

Kockalapok.hu weboldalakat. Beszéltünk a Tankockakör tevékenységéről és a facebook 

csoportunkról. Tankockáinkat megmutatva felkeltettük a hallgatóság érdeklődését a játékos 

feladatszerkesztési lehetőség iránt. Meglehetősen sok érdeklődőnk volt: Svédországtól 

Görögországig, Írországtól Ukrajnáig jöttek hozzánk kíváncsi kollégák. Néhányan igazán 

lelkesek voltak és honfitársaikat is küldték, hogy látogassák meg standunkat. Reméljük, hogy 

új barátaink ki fogják próbálni az új oktatási módszereket és használják majd a LearningApps 

alkalmazást! 

 

  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2TyXlZPclc
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Bemutattuk tanítványaink tankockáit is. Beszámoltunk a Hamvas Béla Gimnáziumban, az 

UT-2016-0017 azonosítójú “Színpadon a tankockák” című pályázatban végzett munkánkról. 

A diákok tankockáit bemutató naptárakat ajándékba adtuk az érdeklődőknek.  

 

Bár szűkre szabott volt az idő, azért adódott némi lehetőség meglátogatni a többi kiállító 

standját. Megnéztük a színpadon zajló bemutatókat és részt vettünk néhány workshop 

foglalkozáson is, például a cirkusz show-n és a nyálkagombákat bemutató kísérletező 

foglalkozáson. 

 

 
Ikarus projekt - Svájc 

 
Szórakoztató kísérletek gázokkal – Cseh 

Köztársaság 

 

 
Workshop: Cirkusz show- Lengyelország 

 

 
Nyálka gombák – Hollandia & Nagy-Britannia 

További képek megtekintéséhez látogasson el facebook csoportunk oldalára!  

Igazán hasznos találkozás volt ez a különböző országok tanáraival. Sok új ötletet láthattunk és 

lehetőségünk volt megosztani jó gyakorlatainkat.  

 

Szeretnénk köszönetet mondani a LearningApps Egyesületnek a támogatásért, továbbá 

minden kollégának, aki a felkészülésünket segítette. 

 

Szamper Aranka és Vizes Marianna 

https://www.facebook.com/groups/1126036404081082/

