
– Farkas Gábor Farkas osztályvezetô fôkönyvtá-
ros, OSZK: Hamlet csillaga

– Farkas Bertalan kutató ûrhajós, dandártábor-
nok: Az emberes ûrkutatás múltja, jelene, jövôje –
Gagarintól napjainkig

Helyszín: Gyôr, Liszt Ferenc utca 17. II. számú épü-
let Karácsony Imre nagyelôadó.

2011. november 11., péntek 16.00 órai kezdettel a XI.
Gyôri Könyvszalon keretében Beszélgetés Farkas Ber-
talannal, beszélgetôtárs: Barla Ferenc.

Helyszín: Gyôri Nemzeti Színház Pódiumszínpada
(Gyôr, Czuczor Gergely utca 7.)

2011. november 17. csütörtök, 16.00 órai kezdettel az
ELFT GYMS TCS Évkönyvének bemutatása.

A kötet szerzôi: Barla Ferenc (szerk.), Cseh Sándor,
Farkas Bertalan, Farkas Gábor Farkas, Fülöp Viktorné,
Máthé Zoltán, Mészáros Péter, Varga Imre.

Helyszín: MTESZ Székház, nagyelôadó, Gyôr, Szent
István út 5.

A programokra minden érdeklôdôt várunk.

HÍREK ITTHONRÓL

Fizikushallgatók XXVI. Nemzetközi Konferenciája
A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete (Mafihe) nagy
sikerrel rendezte meg Budapesten a XXVI. Interna-
tional Conference of Physics Students (ICPS) nevû
konferenciát 2011. augusztus 11. és 18. között. Nagy
örömünkre szolgál, hogy az immár ötödik magyar
rendezésû ICPS-en, szülôvárosában ünnepelhettük a
konferencia 25-ik születésnapját. Az ezzel kapcsolat-
ban tartott megemlékezésen ott volt az alapítók több-
sége, Benatos Patroklos, Horváth Ákos, Lévai Péter és
Ván Péter.

A konferencia szervezésében körülbelül 50 önkéntes
magyar hallgató vett részt, akiknek segítségével 410
külföldi fizikushallgatót láttunk vendégül. A hallgatók
több mint 100 elôadáson és 60 poszteren keresztül mu-
tatták be saját kutatásaikat. A szakmai részt erôsítendô
a MOL és a Semilab képviselôi is beszámoltak egy-egy
rövid elôadás keretében a náluk folyó munkáról. Ezen-
kívül öt elismert kutató tartott vendégelôadást, név
szerint Katz Sándor, Kiss László, Krausz Ferenc, Mezei
Ferenc és a Nobel-díjas Carlo Rubbia.

A nem-tudományos programok terén is igyekeztünk
Magyarországot, Budapestet és a hazai tudományos
életet bemutatni. Ennek kapcsán szerveztünk „magyar
estet”, ahol néptánccal és magyar zenével ismerkedhet-
tek a résztvevôk, egy délutánt városnézésnek, egy
napot pedig kirándulásoknak szenteltünk. A kirándulá-
sok során kisebb csoportokban elvittük az érdeklôdô-
ket a Balatonhoz, Visegrádra, a Rám-szakadékba, a
Budai Várba és barlangászni a Mátyás-barlangba.

Természetesen nemcsak a fentiekrôl szólt a konfe-
rencia. Az ICPS a legfontosabb találkozási pontja a világ
fizikushallgatóinak és diákszervezeteiknek. Ennek for-
mális következménye, hogy a konferencia ad otthont
az International Association of Physics Students (IAPS)
éves közgyûlésének, ahol a stratégiai kérdések megvi-
tatása mellett a szervezet tisztújítása is zajlik. Büszkén
jelentjük, hogy az idei közgyûlés Ferdinandy Bencé t
választotta a szervezet elnökének, akinek személyében
a harmadik magyar IAPS elnököt köszönthetjük.

Lakatos Dóra, a Mafihe elnöke

Mit csinált több száz természettudományt tanító tanár
az augusztusi végi kánikulában?
Szubjektív beszámoló a Természettudomány tanítása korszerûen és vonzóan címû konferenciáról

Az épületen kívül 38 °C van, de az ELTE lágymányosi
északi tömbjében elviselhetô a hômérséklet. Az Eöt-
vös-terem zsúfolásig tele van, az onnan kiszorulók a
szomszéd teremben, kivetítôn követhetik az Eötvös-
teremben történteket. Az ELTE Természettudományi
Oktatásmódszertani Centruma és az InfoPark Alapít-
vány által rendezett, az MTA, az ELTE Természettudo-
mányi Kara, az InfoPark Alapítvány és a Természet
Világa által támogatott háromnapos (2011. augusztus
23–25.) konferencia fôvédnökei Pálinkás József, az
MTA elnöke és Mezey Barna, az ELTE rektora voltak.

A konferencia különlegessége volt az is, hogy ezút-
tal nem csak egy szakterület tanárai gyûltek egybe,
hanem a fizikatanárokon kívül jelen voltak matemati-
kát, kémiát, biológiát és a földtudományokat oktatók
is. Így igazi párbeszéd alakulhatott ki a természettu-
dományok oktatásáról a középiskolai és a felsôoktatá-
si intézményekben tanítók között. Ebbôl a szempont-
ból valószínûleg hatékonyabb volt a konferencia
munkája a tanári ankétokénál is, ahol csak magunk
vagyunk a szaktárgyunk tanításával kapcsolatos örö-
mökkel és problémákkal.
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Néhány szám, amely jellemzi a konferenciát:
A 394 részt vevô közül nagyjából 50 volt határon túli,

a természettudományokat magyar nyelven tanító tanár.
A biológia, a fizika, a kémia, a matematika és a földtu-
dományi szekciókban 100 tanári elôadás hangzott el.
40 poszter gazdagította a rendezvényt. A szervezésben
pedig 33 hallgató és doktorandusz vett részt.

A konferenciáról Tapody Éva e-mailjein kívül a
http://termtudtan.extra.hu weblapon kaphattak tájé-
koztatást az érdeklôdôk.

Az elsô plenáris elôadást Tudomány és tanári hi-
vatás címmel Pálinkás József, az MTA elnöke tartotta.
Szólt a természettudományok tanításának nehézségei-
rôl, a korszerû oktatás módszereirôl, a pedagógus-
képzés megújításáról, a szükséges változásokat meg-
határozó pedagógiai szemléletrôl. Szorgalmazta (nem
elôször), hogy a kötelezô érettségi tárgyak között
legyen egy természettudományos tárgy. (A készülô
köznevelési törvénybôl úgy látszik, ismét hiába.) Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy erôfeszítés nélkül nem
lehet eredményt elérni, hogy tévúton járnak azok,
akik azt gondolják, az iskolában pusztán filmek nézé-
sével, beszélgetéssel el lehet jutni a továbbtanuláshoz
szükséges ismeretekhez. Szólt arról, hogy kíváncsi-
ság, érdek és legtöbbször valamekkora kényszer is
kell az érdeklôdés felkeltéséhez, illetve fenntartásá-
hoz. Hangsúlyozta (nem elôször) a kísérletek fontos-
ságát, mert sok gyereknek nincsenek alapvetô tapasz-
talatai a jelenségekrôl. A városi gyerekek közül pél-
dául sokan még életükben nem gyújtottak tüzet.

Az elôadásról készült beszámoló olvasható a
http://mta.hu/tudomany_hirei/tudomany-es-tanitas-
128476 címen, az MTA honlapján a Tudomány hírei
között Tudomány és tanári hívatás címen.

A második plenáris elôadást Dux László, a NEFMI
helyettes államtitkára tartotta a tanárképzés átalakulá-
sáról. Elmondta, hogy a Bologna-rendszer nagy kárt
okozott a tanárképzésben. 4-6 fôsre csökkentek az év-
folyam-létszámok. Megállapította, hogy vissza kell térni
a jól bevált egy ciklusú, két szakos képzéshez. Hangsú-
lyozta, hogy erôsíteni kell a kutató tanári életformát.
Most együtt tanulnak a leendô tanárok és a leendô ku-
tatók. Az elôzôeknek túl sok, az utóbbiaknak pedig túl
kevés az, ami az ilyen elôadásokon elhangzik.

A három nap folyamán egyetértés alakult ki a kü-
lönbözô szakterületeket képviselô oktatók között
például abban, hogy túl nagy létszámúak az induló
évfolyamok, és így sokan megengedhetetlenül kevés
tudással jutnak be. Szükség volna valamilyen szelek-
cióra, felvételi vizsgára, vagy az emelt szintû érettségi
megkövetelésére (Klinghammer István, ELTE, Csépe
Valéria, MTA, Hoffmann György, BME, Groma Ist-
ván, ELTE). Szó esett arról, hogy jelenleg rosszul kap-
csolódik egymáshoz a közoktatási és a felsôoktatási
rendszer. A középiskola és az egyetem egymásra mu-
togat, keresik, ki a felelôs az I. évesek felkészületlen-
ségéért; a középiskola, vagy az ott tanítókat nem
megfelelôen felkészítô egyetem.

A felsôoktatásba belépô I. évesek átlagosan rosszul
felkészültek a felsôoktatási tanulmányokra. Nem tud-

nak mérni, pedig a mérési jártasságon kívül még a
mérések értelmezése és azok grafikus ábrázolása is
fontos volna (Radnóti Katalin, ELTE TTK).

A felvettek alsó 2/3-ának nem kielégítô a matemati-
kai tudása, trigonometriai ismereteik hiányosak, bár
gyakran nem annyira a konkrét tudás, mint a szemlé-
let hiányzik (Groma István, ELTE TTK). Többen fon-
tosabbnak találták a differenciálással kapcsolatos ele-
mi ismereteket, mint az exponenciális és logaritmikus
egyenletek megoldásában való jártasságot (Radnóti
Katalin, ELTE TTK).

Laczkovich Miklós (ELTE TTK, matematika) szerint a
jelenlegi középiskolai tantervi keretek merevebbek, túl-
szabályozottabbak, mint a ’70-es években voltak.

Egyetemi oktatók nehezményezték, hogy a mai
iskola túl sok elméletet oktat, hiányzik a manualitás, a
gyakorlati képzés (Klinghammer István, ELTE).

Mások azt is kijelentették, hogy nem jó idôben ala-
kítjuk a gyerekek absztrakciós képességét. Ezzel függ-
het össze, hogy a diákok számára nehézséget okoz a
folyamatok, jelenségek nyelvi megfogalmazása.

Elhangzott, hogy az egyetemre bekerülôknek sok
tévképzetük van (Radnóti Katalin ELTE TTK). Az
egyik szekció-elôadásban Kuczmann Imre a saját
iskolájában végzett, ezzel kapcsolatos felmérését is-
mertette. Elmondta, vannak olyan középiskolás diá-
kok, akik úgy gondolják, hogy a nehezebb tárgyak
gyorsabban esnek, mint a könnyebbek, a test sebes-
sége a rá ható erôvel arányos, az egymást elôzô autók
sebessége azonos stb. stb. Ezek keletkezésének gyö-
kereit a tv-bôl származó hírekben, számítógépes játé-
kokból átvett információkban látja az elôadó.

Középiskolai tanárok is panaszkodtak a tanulók
erôfeszítésének hiányáról. Ezzel kapcsolatban érde-
kes, újszerûnek tûnô javaslatként hangzott el az, hogy
legalább kétféle tantervet kellene készíteni a középis-
kolások számára (Honyek Gyula, ELTE Radnóti Mik-
lós Gyakorló Iskola, vezetôtanár). Az egyik az egyete-
mek „elit” szakjaira készítene fel, amely szakokra csak
felvételi vizsgát követôen lehetne bejutni, és egy má-
sikat a többi gyereknek. Így több, értékes, a piacon
eladható diplomást lehetne képezni. És egyúttal a
nem szakirányban továbbtanulók mindennapjait sem
kellene megkeseríteni olyan ismeretekkel, amelyekre
semmi szükségük nem lesz az életük során, amelyek
tanulására egyáltalán nem motiváltak. De mindenkép-
pen szerethetôbb természettudományt kellene taníta-
ni, mondta Kertész János, BME egyetemi tanár.

Több oktató is szóvá tette, hogy túl sok plusz pon-
tot kapnak a felvételizôk a nyelvvizsgáért, azaz a ho-
zott pontok emiatt sokszor nem megbízhatóan tükrö-
zik a felvételizô tudását, nem tájékoztatják megfele-
lôen sem a felvételizôt, sem a szülôt. Szükségesnek
tartanák viszont, hogy az országos tanulmányi verse-
nyeken döntôbe jutottak kapjanak plusz pontokat, és
ezen versenyek helyezettjeit pedig vegyék fel (Radnó-
ti Katalin ELTE TTK).

Javaslatok és ábrándok is megfogalmazódtak.
Széles körû egyetértés mutatkozott abban, hogy

emelni kellene a felvételi követelményeket. Ismételten el-
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hangzott: legyen kötelezô érettségizni egy természettu-
dományos tárgyból. Több egyetemi oktató is szükséges-
nek, és a mostani problémák megoldásához elégséges-
nek tartaná, ha az emelt szintû érettségi felvételi köve-
telmény lenne. Csépe Valéria (MTA, fôtitkárhelyettes)
ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az MTA Elnöksé-
gi Közoktatási Bizottságának 2008. december 15-i állás-
foglalása szerint is az emelt szintû érettségi az egyetemi
felvételi eljárás szükséges feltétele kell legyen!

Több egyetem oktatói sokadszorra adtak hangot an-
nak a kívánságuknak, hogy az egyes felsôfokú intéz-
mények maguk dönthessenek a felveendô hallgatókról.
Ezt a javaslatot általában a fôiskolák vétózzák meg. Jó-
nak tartanák továbbá azt is, ha az emelt szintû érettségi
szóbelijén egy egyetemi oktató is jelen lehetne.

Megállapították, hogy segíti a tehetséges tanulók
egyetemi tanulmányokra való felkészülését az a már
ma is létezô gyakorlat, amely lehetôvé teszi a közép-
iskolás diákok számára az egyetemi laboratóriumokba
való bejárást, mérést.

Bánkódtak viszont amiatt, hogy a tv-kben, rádiók-
ban megszûnt a legtöbb tudományos szerkesztôség,
aminek következtében szûkültek az ismeretterjesztési
lehetôségek (Härtlein Károly, BME).

Ismételten szóba került, hogy meg kellene oldani a
fizika és a matematika jobb egymásra épülését mind a
középiskolákban, mind az egyetemeken. (Erre évtize-
dek óta vágyakoznak a fizikatanárok, de érdemi meg-
oldást máig nem sikerült találni.) Általános vélemény,
hogy javítani kell az egyetem és a középiskola közötti
kapcsolatokat.

Jónak, fontosnak tartják a résztvevôk, hogy a fizika
tanulmányi versenyeken kísérleti forduló is van.

Több egyetemi oktató is hangot adott annak a véle-
ményének, hogy a tanártovábbképzéseknek kizárólag a
tanárképzô intézményekben volna helye. Jelenleg nagy-
jából 1800 helyen folyik tanártovábbképzés. Kizárt, hogy
mindegyiken megfelelô volna a képzés színvonala.

Schrótt Ágnes (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Is-
kola, vezetôtanár) említette, az oktatás jelenlegi prob-
lémái származhatnak abból is, hogy az elmúlt évtize-
dekben sokat változott az iskola társadalmi környeze-
te és a mai gyerekek másként gondolkoznak, mint
évtizedekkel ezelôtti társaik, a tanárok egy része még-
sem változtatott módszerein.

A tanárok számára igen hasznosak voltak a szak-
módszertannal foglalkozó plenáris elôadások, ame-
lyeket Liptai Kálmán tól (Eszterházy Károly Fôiskola,
TTK dékán) és Tasnádi Péter tôl (ELTE, TOMC elnök)
hallottak.

Mindezek mellett szinte pihenésként hatottak a fizi-
kával kapcsolatos elôadások. Elôadás hangzott el szén
nanoszerkezetekrôl (Kürti Jenô, ELTE TTK), a középis-
kolások körében végzett felmérésrôl, amely azt tuda-
kolta, mit tudnak az energiáról (Juhász András, ELTE
TTK). Ezzel kapcsolatban meglepett, hogy középisko-
lások nem tudtak elektromos számlát értelmezni, pedig
ez tananyag már az általános iskolában is.

Színesítette a konferencián elhangzottakat többek
közt Freund Tamás akadémikus (PPKE) Belsô vilá-

gunk hatásai a tanulási és memória folyamatokra:
Agyhullámok és kreativitás címû elôadása. Nagy ér-
deklôdés kísérte Aszódi Attila (BME) Van-e az atom-
energiának jövôje Csernobil és Fukushima után?
címû elôadását. A plenáris záróülésen hangzott el
Rátai Dániel: A Leonardo program bemutatása címû
elôadása, és nem maradhatott el Hraskó Gábor
(Szkeptikus Társaság) a társas vacsorán elmondott, Az
áltudományos desszert receptje címû elôadása sem.

Juhász András (ELTE TTK) és tanítványai hullám-
káddal, mikrohullámú adó-vevôvel, Leybold-mûsze-
rek felhasználásával bemutatott fizikai kísérletei nagy
érdeklôdést váltottak ki.

Rám a legnagyobb hatást Róka András (ELTE)
Elektronok színháza (kémiai kísérletek) címû, még
ezen a különlegesen magas színvonalú konferencián
is kiemelkedô, vastapssal jutalmazott elôadása tette.

Mivel érte el Róka András a tanártovábbképzéseken
szokatlan, hosszan tartó, ütemes tapsot? Nem volt sem-
mi különös, „csak” egy kedves, romantikus történetbe
burkolt, kellemes zenével és meseszép képekkel kísért,
látványos kísérleti bemutató. A látszólag üres lombikba
bespriccelô piros folyadék megkékült; két, szájával
egymás felé fordított, szintén látszólag üres üveghen-
gert szétválasztva éktelen durranást és fényjelenséget
észlelhettünk; melegítés hatására a fémhálóról kígyó-
szerû valami tekeredett le stb. stb., egy fél órán át.
Egyedül, segítség nélkül, attól a hittôl áthatva, hogy „Az
elektronok színháza” érdekes. Számomra ez az elôadás
volt a háromnapos, kiváló elôadókat felvonultató kon-
ferencia csúcspontja. Engem ismét meggyôzött arról,
hogy nem a kémia (illetve a fizika) tehet arról, hogy az
egyik legkevésbé kedvelt tárgy az általános és a közép-
iskolákban. Ha a tanár hisz abban, hogy a tantárgya
érdekes, érthetô, használható ismereteket tartalmaz, és
ez a meggyôzôdés sugárzik belôle, akkor hallgatói,
tanítványai is hinni fognak ebben, és hinni fognak neki.
És érdekesnek, tanulásra érdemesnek fogják találni az
általa bemutatottakat.

A konferencia záró ülésén a résztvevôk Nyilatkozatot
fogadtak el, amely fô megállapításai és javaslatai sok
egyezést mutatnak az ELFT elmúlt idôkben közzétett ál-
lásfoglalásaival. Ezt látva felmerül a gondolat, nem vol-
nának-e még eredményesebbek ezek az ELTE-n szerve-
zôdô nyári konferenciák, ha az ELFT is részt venne a
szervezés munkájában. Ezt a Nyilatkozatot a szervezôk
elküldték a Minisztériumba, az Akadémiára és több mé-
diumnak is, hogy „ország-világ” megtudja, hogyan sze-
retnék megváltoztatni a természettudományok oktatását
azok, akik legjobban látják a jelen helyzet problémáit.
(„Ember küzdj, és bízva bízzál!”.)

És végül, de nem utolsó sorban, meg kell említeni a
szervezésben segítô 33 hallgató munkáját. Kedvesek,
segítôkészek, mosolygósak, türelmesek, udvariasak
voltak. Bizonyára sok, strandon, nyaralással is eltölt-
hetô idejüket áldozták a konferencia résztvevôi életé-
nek kellemesebbé tételéért. Nekünk, a konferencia
résztvevôinek, jól esett látni a másokat segítô, áldoza-
tos tevékenységüket.

Csákány Antalné




