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A 2017-es Science on Stage fesztiválon a Tankockakört képviseltem és a LearningApps oldal használatát, a tankockákat 

népszerűsítettem. A nemzetközi seregszemlén ismertem meg Silvio Rademakert, az utrechti Amadeus Lyceum tanárát. 

Silvioval arról beszélgettünk, hogy vajon, hogyan lehet a természettudományos tantárgyakat, közelebbről a fizikát 

megszerettetni tanítványainkkal. Talán, ha az oktatási folyamatot játékosabbá tesszük, és abba bevonjuk a 

művészeteket is, akkor még több diákot megnyerhetünk. Ekkor született meg a „Drámai és sokkoló fizika” című 

holland-magyar közös projekt ötlete. 

A 2017-2018-as tanévben holland kollégámmal két különböző megközelítéssel kezdtünk el dolgozni a STEM tárgyak 

STEAM-mé alakításán. Silvio az iskolájuk tánc- és dráma tanárát is bevonta az elképzelése megvalósításába. Silvio kis 

kártyákat készített, amelyekre egy-egy, az elektromosságtan körébe tartozó jelenséget vázolt, például az elektronok 

vándorlását egy zárt áramkörben. Tánc- és dráma órán tanulócsoport néhány tagja megkapta a kártyát, és 

pantomimjátékot játszva, az elektronokat megszemélyesítve be kellett mutatniuk a jelenséget. A többiek feladata az 

volt, hogy kitalálják, miről van szó. A szerepeket természetesen cserélték. Végül fizika órán közösen megbeszélték a 

mókás jeleneteket és helyre tették az esetleges téves elképzeléseket. A diákok nagyon élvezték ezeket a 

foglalkozásokat. 

A 11. évfolyamra járó Hamvasos diákokkal mi filmforgatásba kezdtünk. Tulajdonképpen csak mentorálnom kellett a 

folyamatot. Tanítványaim egy tanéven át keményen, igaz, néha kicsit csüggedve, lelkesedést veszítve dolgoztak a 

filmünkön. Megérdemlik, hogy a legkitartóbbakat név szerint említsem. Sajóvölgyi Judit érdekes megközelítésben 

megírt forgatókönyvében Edison és Tesla egyen- és váltóáramról szóló vitáját dolgozta fel. A film főszereplői Fadil 

Dominika és Szommer Ákos voltak. A forgatást és vágást Mátéfi Kristóf végezte. A szöveget Modrián Vilmos fordította 

angolra, a film feliratozását volt diákunk, Nánássy Dániel végezte.  

2018. október elején, a magyar Színpadon a Tudomány fesztiválra meghívtam Silvio Rademakert, és ott - Eichardt János 

kollégámat is bevonva - bemutattuk addigi munkánk gyümölcsét. 

 

 

https://szinpadon-a-tudomany.hu/Programfuzet2018/index.html


 

A Science on Stage fesztiválok szervezőinek támogatását élvezve, holland kollégám meghívására 2019 májusában 

Utrechtbe utazhattam, ahol bepillantást nyerhettem az Amadeus Lyceum életébe. Silvio tanóráin kívül megnéztem a 

rendkívül jól felszerelt fizika és kémia laborokat, és bemehettem a fizika érettségi vizsga kezdetére is. Az Amadeus 

Lyceum diákjainak megmutattam tanítványaim filmjét, és elmondhatom, hogy az nagy sikert aratott! 

 

 

 

Hálás vagyok a Science on Stage mozgalomnak és Silvio Rademakernek, hogy alkalmam volt meglátogatni az utrechti 

Amadeus Lyceumot. 

Sajnos Silvioval közös projektünk annyira nem nyerte meg a nemzetközi bírálók tetszését, hogy a 2019-es nemzetközi 

Science on Stage fesztiválon együtt vehessünk részt, de szeretnénk folytatni a közös munkát. 
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        Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány 


