CROSSING BOARDERS IN SCIENCE TEACHING

SCIENCE ON STAGE BELGIUM
een VZW voor al de leerkrachten wetenschappen
van alle regio’s en alle onderwijsnetten van België

SCIENCE ON STAGE BELGIUM
Een vereniging met een internationaal netwerk
Een tak van SONS EUROPE, opgericht in 2000, met de steun van de Europese Commissie en 7
grote Europese onderderzoekcentra CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF en ILL.
Een netwerk van 40 000 leerkrachten in 26 Europese landen + Canada om « best practices »
in het onderwijs wetenschappen uit te wisselen.

Een vereniging van leerkrachten wetenschappen voor
leerkrachten wetenschappen
Al de beheerders en experten van SCIENCE ON STAGE BELGIUM hebben een diploma in
natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde of zijn ingenieur. Voor het grootste deel zijn ze
leerkrachten wetenschappen in het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs..

Het Europese festival
Op het Europese festival komen de beste leerkrachten van Europa samen. Gedurende drie
dagen, verzamelen ze nieuwe ideeën op een echte « ideeënbeurs ». Terug in eigen land,
engageren ze zich om verworven ideeën te verspreiden.
… 2009 Berlijn - 2011 Kopenhagen - 2013 Slubice - 2015 Londen-…
(op kosten van Science on Stage Belgium en Science on Stage Europe)

Het Europese festival

Playful Science,
successvol evenement dat vruchten draagt tot in de klas
Jaarlijkse ontmoeting, een ganse dag, van leerkrachten wetenschappen uit België met
 het optreden « on Stage » van Europese leerkrachten,
 de uitgebreide beurs van experimenten uit gans België,
 de quiz voor leerkrachten met prachtige prijzen voor de laureaten,
 de experimentenkit voor de klas om mee te nemen

PLAYFUL SCIENCE: “On Stage” optreden van Europese leerkrachten

Een overlegplatform voor leerkrachten wetenschappen uit gans
België
met één doel :
EXCHANGE IDEAS FOR BETTER SCIENCE TEACHING
om de interesse van leerlingen voor wetenschappen te stimuleren, zowel in
wetenschappelijke als in niet wetenschappelijke studierichtingen

ACTIVITEITEN








het tweejaarlijks Europese festival
het jaarlijkse festival Playful Science
uitwisselingen van leerkrachten en samenwerking rond gemeenschappelijke projecten
workshops
studiedagen
de jaarlijkse wedstrijd van experimenten gesteund op « inquiry based learning »
bezoeken aan labos, tentoonstellingen …

JOIN US !
Bezoek ons op onze website en word lid !
www.scienceonstage.be

Science on Stage Belgium
VZW Groene Jagerslaan, 46
1180 Brussel

