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Ogólnopolski Festiwal
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 3”
Wojciech Nawrocik
Instytut Fizyki UAM, Poznań
W dniach 26–27 września 2008 roku, na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu,
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, organizowany jest Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3”, który stanowi kontynuację bardzo udanych festiwali „Fizyka
na Scenie” oraz „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
Podobnie, jak w przypadku poprzednich festiwali do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych z wyższych uczelni oraz popularyzatorów fizyki i nauk przyrodniczych z całej Polski.
Europejskie festiwale SOS organizowane są przez EIROforum (European
Intergovernmental Research Organisation’s Forum) – powstałą w 2002 roku
grupę siedmiu wiodących laboratoriów naukowych UE.
Grupę EIROforum tworzą następujące laboratoria:
CERN (Europejskie Centrum Badań Jądrowych),
ESA (Europejska Agencja Kosmiczna),
ESO (Europejskie Obserwatoria Południowe),
EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej),
EFDA (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Fuzji Termojądrowej),
ESRF (Europejskie Laboratorium Promieniowania Synchrotronowego),
ILL (Instytut Lauego-Langevina).
Wiodącym tematem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” będzie pokazanie związków fizyki z innymi naukami przyrodniczymi,
wpływu tych nauk na naszą wiedzę o świecie, na życie codzienne i nowe technologie oraz pokazanie aktywności nauczycieli i uczniów w dziedzinie astronomii i space science – nauki o przestrzeni kosmicznej.
Jeśli chodzi o nauki o przestrzeni kosmicznej to należy zauważyć, że w roku
2007 upływa 50. rocznica wysłania w kosmos pierwszego radzieckiego satelity
„Sputnik”. To wydarzenie niewątpliwie zapoczątkowało erę badań kosmicznych tak ważnych dla ludzkości. Rok 2009 będzie z kolei Światowym Rokiem
Astronomii.
Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 3” odbędzie się
w dniach 26 i 27 września 2008 roku, tradycyjnie na Wydziale Fizyki UAM
w Poznaniu pod patronatem Dziekana Wydziału Fizyki UAM.
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Występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach:
• demonstracje zjawisk,
• działania artystyczne związane z fizyką, naukami przyrodniczymi oraz
astronomią i naukami o przestrzeni kosmicznej (przedstawienia teatralne,
fotografie, rysunki, formy przestrzenne, wiersze itp.),
• pokazy multimedialne z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o przestrzeni kosmicznej.
Do Poznania zaproszone zostaną osoby i zespoły (w sumie około 200 osób)
wybrane przez KKO spośród tych, którzy do 3 czerwca 2008 roku zgłoszą propozycje występów.
Wierzymy, że oczekiwany kolejny Europejski Festiwal SOS 3 stanowić będzie wielką szansę dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych skorzystania
z oferty współpracy w upowszechnianiu osiągnięć nauk przyrodniczych z grupą
EIROforum i nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z całej Europy.
Jesteśmy przekonani, że tak, jak w poprzednich latach nauczyciele polscy,
uczestnicy festiwalu krajowego i europejskiego, będą mieli okazję podnieść
swoje kwalifikacje, pochwalić się swoimi osiągnięciami dydaktycznymi, wymienić doświadczenia, nawiązać nowe kontakty zawodowe i doskonalić umiejętności językowe.
Jako wieloletni przewodniczący KKO (W.N.) mam stały kontakt z nauczycielami, którzy uczestniczyli w festiwalach w Poznaniu i w festiwalach europejskich i z dużą satysfakcją obserwuję ich znaczny rozwój zawodowy. Również
młodzież ze szkół biorących udział w festiwalach uczestniczy w tych imprezach
z wielkim pożytkiem.
Wszystkich, którzy zainteresowani są Ogólnopolskim Festiwalem „Nauki
Przyrodnicze na Scenie 3” prosimy o czytanie naszej strony internetowej
http://main3.amu.edu.pl/~fizscena/, na której umieszczamy kolejne informacje
o festiwalu oraz formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do udziału w festiwalu
Przewodniczący KKO
Prof. Wojciech Nawrocik

