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FESZTIVÁLON RÉSZT VETT TANÁROKNAK

A Science on Stage Europe többféleképpen is elõse-
gíti a természettudományokat tanító európai tanárok
együttmûködését, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok
kicserélését.

Ennek egyik módja, hogy anyagilag is támogatja
azon tanárok együttmûködését, akik egymást vala-
mely nemzetközi Science on Stage Fesztiválon ismer-
ték meg, és akik a további együttmûködés, vagy okta-
tási módszerek és jó gyakorlatok megosztása céljából
el kívánnak látogatni egymáshoz. Az útiköltség-támo-
gatás maximális összege 300 euró.

Ezen támogatott látogatások már jó néhány éves
múltra tekintenek vissza, de az elmúlt években a ké-
relmek száma megsokszorozódott. Ezért a Science on
Stage Europe vezetõ testülete, az Executive Board a
közelmúltban lefektette azon szabályokat és követel-
ményeket, amelyek egy ilyen utazási ösztöndíj elnye-
résének feltételei.

Az utazási ösztöndíjak szabályai és feltételei
Elõfeltételek

• Mind a fogadó, mind a vendégtanár iskolában
tanító (óvoda, általános iskola, illetve középfokú ok-
tatási intézmény), aktív pedagógus legyen. Egyete-
men tanítók utazási ösztöndíjra nem jogosultak.

• Mindketten – a fogadó és a vendégtanár is – vala-
milyen formában (hivatalos delegáltként, fizetõ dele-
gáltként vagy fizetõ vendégként) részt vett már leg-
alább egy nemzetközi Science on Stage fesztiválon.
Akik csak a Nyílt Napon vettek részt, nem jogosultak
utazási ösztöndíjra.

Jelentkezés

• Az utazási ösztöndíjra történõ jelentkezés évente
négyszer, az alább szereplõ határidõkig adható be az
angol nyelvû Application Form for Travel Scholar-
ships kitöltésével.

– Elsõ határidõ: március 15.
– Második határidõ: június 15.
– Harmadik határidõ: szeptember 15.
– Negyedik határidõ: december 15.
• A Science on Stage Europe vezetõ testülete (az

Executive Board) a beadási határidõ letelte után egy
hónapon belül dönt az utazási ösztöndíjak odaítélé-
sérõl.

• Ha a fogadó tanár és a vendégtanár egy második
látogatást is tervez, akkor az elsõ látogatás létrejötte
után újabb jelentkezési lapot kell beadniuk.

• Ha az utazási ösztöndíjra való jelentkezés elutasí-
tásra kerül, az érdekelt tanárok jelentkezésüket újra
beadhatják.

A jelentkezések elbírálásának szempontjai

• A tervezett projekt mennyire innovatív, és miként
járul hozzá, hogy a diákok jobban megértsék a tudo-
mányos fogalmakat.

• A projekt általános felépítése: a jelentkezés jól
mutatja-e be, hogy a résztvevõ tanárok mit szeretné-
nek elérni a látogatással.

• Elõkészítés: a látogatás elõkészítése megfelelõ és
realisztikus.

• A látogatás alatti tevékenység: a résztvevõk vilá-
gosan megfogalmazták-e, hogy a látogatás ideje alatt
milyen tevékenységet szeretnének végezni.

• A projekt utóélete: a látogatás befejezése után
milyen további lépéseket (például az eredmények
megosztása más tanárokkal, „Joint Project” kezdemé-
nyezése stb.) terveznek.

Az útiköltségek visszatérítésének módja

• A Science on Stage Europe csak egy személy
útiköltségéhez járul hozzá legfeljebb 300 euró össze-
gig. Csak másodosztályra szóló jegyeket, illetve szám-
lákat fogadunk el az oda- és visszaútra vonatkozóan.
Belépõdíjakat és egyéb díjakat nem térítünk. Taxi-
számlákat csak kivételes esetben térítünk.

• Az útiköltségek visszatérítése érdekében a Sci-
ence on Stage Europe számára az eredeti jegyeket,
illetve számlákat kell megküldeni, valamint azon
bankszámla adatait, amelyre az összeg utalását kérik.
Elektronikus jegyek (e-jegyek) esetén a beszállókár-
tyákat PDF formában kérjük elmenteni, illetve, ha
okostelefonos alkalmazást használnak, akkor képer-
nyõképet készítsenek a beszállókártyáról, illetve a
jegyrõl, és igazolásul ezeket küldjék el.

• Az útiköltség visszatérítése érdekében a fogadó
tanárnak és a vendégtanárnak is készítenie kell egy
rövid beszámolót (fotókkal illusztrálva) a látogatásról,
amelyet a Science on Stage Europe az internetes csa-
tornáin nyilvánosságra hoz.
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