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Co je Science on Stage 
Science on Stage, nebol-li Věda na scéně, je mezinárodní projekt, který je zaměřený 
především na učitele přírodních věd na základních a středních školách, ale v posledních 
letech se zaměřuje i na učitele z předškolních vzdělávacích zařízení. Jedním z hlavních 
cílů je navazování kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí a sdílení zku-
šeností. Neméně důležité je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se 
špičkovými odborníky, vědeckými pracovišti a průmyslem. Projekt je pokračováním 
a rozšířením projektu Physics on Stage (Fyzika na scéně), který začal v roce 1999. 

Vyvrcholením každého cyklu Science on Stage je mezinárodní festival, na kterém 
se setkávají vybraní reprezentanti ze všech zúčastněných zemí. Festival je vlastně něko-
likadenní mezinárodní „veletrh nápadů“  (jednotliví účastníci mají přidělené své stán-
ky, na kterých předvádějí své dovednosti) doplněný dílnami, ukázkovými hodinami, 
přednáškami a pódiovými vystoupeními i kulturním a společenským programem.  

Science on Stage 2011 
Minulý mezinárodní festival Science on Stage se konal 16.-19.4.2011 v Kodani 
v Dánsku. Českou republiku na něm reprezentovalo devět učitelů, kteří byli vybráni 
z dvaceti jedna finalistů na národní soutěžní přehlídce, která se uskutečnila 18. a 19. 6. 
2010 v libereckém iQparku. Jak se stalo tradicí již od prvního ročníku Physics on Stage 
v roce 2000, těšil se i letos český reprezentační tým velkému zájmu ostatních účast-
níků a slavil úspěchy. Brouky a hejblata Katky Lipertové natáčelo několik televizních 
štábů a divadelní spolek ÚDiF získal za své pódiové vystoupení See the sound jednu z 
hlavních cen festivalu. Odkazy na videa a fotografie z festivalu najdete na webových 
stránkách [1]. 

Přihlašte se na Science on Stage 2013 
V současné době začíná další cyklus Science on Stage jehož motto je „Posouvání hranic 
ve výuce přírodních věd“. Učitelé přírodovědných předmětů ze všech typů škol se 
mohou hlásit do národního kola. Finále národního kola se uskuteční na jaře 2012 a 
jeho vítězové pojedou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival, který se 
uskuteční 25.-28.4.2013 ve Slubici/Frankfurtu(Oderu). Uzávěrka přihlášek je 
12.2.2012 a informace naleznete na webových stránkách [1]. 

Pobídněte k účasti i své kolegy nefyziky 
Již tradičně bývá na národních i mezinárodních setkáních Science on Stage převaha uči-
telů fyziky. Proto velice uvítáme, pokud informaci o konání této akce rozšíříte i mezi 
své kolegy, kteří učí biologii a chemii, a povzbudíte je k účasti. Vždyť i tyto předmě-
ty jsou zajímavé a mají mnohé co nabídnout! 

Literatura a další zdroje 
[1] http://www.science-on-stage.cz/ 

[2] http://www.science-on-stage.eu/ 

[3] http://www.cern.ch/physicsonstage/ 


