
gárzás halálos lehet, de csak 21%-uk hallott arról, hogy
az hasznos célokra, például sterilizálásra (kórokozók el-
pusztítására) is használható [5]. Kézenfekvônek tûnik a
feltételezés: a diákok sokkal többet hallottak az atom-
erômûvekrôl és a sugárzás veszélyességérôl, mint arról,
hogy a sugárzásnak természetes forrásai is vannak, és
hasznos technológiai célokra is alkalmazható. Mindez
nyilván az oktatott tananyag egyoldalúságának és hiá-
nyosságainak köszönhetô, ami aztán késôbb bizalmat-
lansághoz vezet a sugárzó anyagok alkalmazásaival, a
nukleáris technikával szemben. Figyelembe véve, hogy a
széles körben elterjedt alkalmazások – beleértve az
atomenergia békés célú felhasználását is – nélkülözhe-
tetlenek az emberi civilizáció számára, fontos lenne mér-
sékelni a lakosság alaptalan kételyeit, túlzó félelmeit.
Ebben segíthet az ismeretterjesztés is, de sokkal fonto-
sabb a szerepe a közoktatásnak.

A fizikaoktatás legfôbb célja a természet megismerteté-
se. A környezetünkben megfigyelhetô jelenségeket mo-
dellezô, leíró fogalmak és törvények azonban tartalmatla-
nok maradnak, ha nem kapcsoljuk össze ôket a valós
élettel, és nem mutatunk rá arra, hogy miért fontosak
ezek az ismeretek az emberiség számára. Ezért a fizika
tantárgy keretében is a mainál több idôt kell fordítanunk
a mindennapi életben való jobb eligazodást segítô, hasz-
nos információk közlésére, még akkor is, ha ennek nyo-
mán csökken az elvont, akadémikus jellegû, tudományos
ismeretanyag közlésére fordítható idô.

A diákoknak a fentiek miatt fontos lenne többet tud-
niuk arról, hogy a környezetben jelenlévô radioaktív
anyagok hogyan és mikor kerültek a környezetbe, és a
környezet egyes elemeiben hol és milyen mennyiségben
fordulnak elô. Ennek alapján reálisabban tudnák megítél-
ni, hogy ezek milyen veszélyt jelentenek az élôlényekre
és az emberre. Tudniuk kellene továbbá arról is, hogy az

ionizáló sugárzásoknak a radioaktivitáson kívül más for-
rásai is vannak, és hogy az ionizáló sugárzásoktól szár-
mazó egészségi kockázatok hogyan viszonyulnak a min-
dennapi élet más kockázataihoz. A divatos szakszavak
használatával azonban óvatosabban kellene bánni. A
„sugárvédelem” szót például csak olyan szövegkörnye-
zetben kellene használni, amikor ténylegesen a (túl nagy
mennyiségû) sugárzás elleni indokolt védekezésrôl esik
szó. A sugárvédelem szó túl gyakori és indokolatlan
használata (pl. a természetes környezeti sugárzással kap-
csolatban) ugyanis a laikusokban azt a tévképzetet erôsít-
heti, hogy az ionizáló sugárzás mindig, minden formájá-
ban veszélyes dolog, amely ellen minden körülmények
között védekezni kell. E cikk második szerzôje ebbôl a
megfontolásból javasolta annak idején, hogy a kétszintû
fizika érettségi követelményrendszerében a 4.4. téma
címe Sugárvédelem helyett Ionizáló sugárzások legyen,
de javaslata nem talált meghallgatásra.

Az a véleményünk, hogy a radioaktivitással és a nuk-
leáris technika alkalmazásával szemben megnyilvánuló
félelmeket, szorongást, bizalmatlanságot jelentôsen olda-
ni lehetne azzal, ha változást tudnánk elérni az oktatott
ismeretek tartalmában és hangsúlyaiban a fent körvona-
lazott irányok mentén, és ehhez hozzá tudnánk igazítani
követelményrendszerünk és tankönyveink tartalmát és
szemléletmódját is.
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A XXVIII. ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKATANÁRI
ANKÉT ÉS ESZKÖZKIÁLLÍTÁS

A XXVIII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét
és Eszközkiállítást 2004-ben június 21–25. között Karca-
gon rendezte meg az Általános Iskolai Oktatási Szakcso-
port. Az általános iskolai fizikatanárok számára szervezett
legrangosabb szakmai konferenciának több mint 110
résztvevôje volt. A sikeres rendezvényen hagyományosan
sok olyan általános iskolai tanár volt jelen az idén is, aki
30 órás akkreditált továbbképzésként teljesítette azt.

A magas színvonalú szakmai tanácskozásnak a Karcagi
Déryné Mûvelôdési és Ifjúsági Központ adott helyet és
biztosított kellemes körülményeket. A megnyitó ünnepé-
lyességét fokozta a tehetséges karcagi gyerekek szereplé-
se, az ízesen elôadott vers (Kunsági Elégia ), az élvezettel
bemutatott néptánc (rábaközi ugrós) és az ugyancsak
helyi ihletésû próza.

A díszelnökségben helyet foglaló Fazekas Sándor,
Karcag polgármestere meleg szavakkal köszöntötte az
ideérkezôket és kifejtette: Karcag – a Nagykunság fôváro-
sa – elismerésnek és megtiszteltetésnek tekinti, hogy e
rendezvénynek helyet adhatnak. Németh Judit akadémi-
kus, az ELFT elnöke röviden, tömören tartalmas együttlé-
tet kívánt, Csákány Antalné, az Általános Iskolai Oktatási
Szakcsoport elnöke pedig nyitó beszédében az ankét
mottójára kívánta felhívni a figyelmet: „Az iskolának te-
kintettel kell lennie a tudomány és a társadalom változá-
saira” – idézve Nagy Károly professzort (ELTE).

A megnyitó alkalmával került sor a 2004. évi Mikola-díj
átadására, amelyet eddigi eredményes munkája elismeré-
seként FÜLÖP VIKTORNÉ mosonszentmiklósi és HORVÁTH-
NÉ FAZEKAS ERIKA szegedi fizikatanár kapott. Ebben az
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évben már ötödik alkalommal került átadásra az Öveges

Az ankétot Csákány Antalné, az Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport
elnöke nyitotta meg.

Az ankétnak otthont adó Karcagi Déryné Mûvelôdési és Ifjúsági Központ

József-érem, amelyet az idei verseny gyôztese, SZIRMAI

PÉTER (Kisvárda) nyolcadik osztályos tanuló és tanára,
MÓNUS TIBOR vehetett át.

Az ünnepélyes szavak után Németh Judit akadémikus
A világegyetem fejlôdése címmel tartott szemléletformáló
elôadást, amellyel a kozmológia „fiatal tudományának”
rejtelmeibe vezette be a hallgatóit a világról kialakult is-
meretek fejlôdési folyamatának döntô lépéseit felvillant-
va egy-egy kimagasló egyéniség megemlítésével Arisz-
tarkhosztól, Kopernikusz, Galilei, Kepler, Newton, Ein-
stein és Hubble tevékenységén át Gamowig és Wilsonig.
A folytonosság jegyében arról is szólt, mely területeken
várható áttörés, és milyen irányokban folynak elôrehala-
dott kutatások. A tennivalók fontosságát azzal a ténnyel
is aláhúzta az ELFT elnöke, hogy a tanítás során már az
általános iskolás korosztályban is tudatosítani kell: a fizi-
ka sem lezárt tudomány, mindig vannak nyitott kérdések,
amelyek megfejtése a növendékekre vár, akik újabb kér-
déseket találnak majd.

A nap második elôadását Janszky József A fizika jele-
ne és jövôje címmel tartotta. Az elôadás szinte az elôzô
téma folytatása, kiegészítése volt. A fizika fejlôdése és
forradalma nemcsak a tudomány régi paradigmáit vál-
totta fel újakkal, hanem új természetszemléletet is létre-
hozott. Két nagy kérdés vonul végig: az egyik a tér és az
idô természetének, a másik az anyag felépítésének a
kérdése. Az elsô az abszolút és a viszonylagos, a máso-
dik a folytonos és a nem folytonos kategóriáinak konf-
liktusát hordozza. Az elsôbôl született a relativitáselmé-
let, a másodikból a kvantumelmélet. A kvantumelmélet
az emberiség legnagyobb intellektuális kalandja, amely-
rôl nehéz eldönteni, hogy áldás-e vagy átok. A kvan-
tummechanika, lézerkémia, szupravezetés terén elért
eredmények ismertetése mellett, látványosan illusztrált
újdonságokat láttunk, hallottunk még a nanostruktúrák,
nanotechnológia, nanoelektronika kutatási területeirôl,
várható jövôjérôl.

Szóba kerültek a legfrissebben felfedezett anyagszer-
kezeti alapelemek és az összetett hadronok is, így egye-
bek között a pentakvarkok is. Megtudtuk továbbá, hogy
a nanotechnológia olyan tervezési és építkezési elvek,

eljárások és módszerek összessége, amelyek segítségével
az atomi szinten, nanométeres méretû objektumok építé-
se, létrehozása válik lehetôvé. A nanotechnológia az a
terület, amely a mindennapi életünket teljesen átformál-
hatja, és amelyen elmosódik a határvonal az élô és élette-
len között. A XXI. században az idegtudományok fejlôdé-
se elérte azt a fokot, ahol a modellek egzaktsága már
lehetôvé teszi a neuromorf eszközök elkészítését és egy-
ben az ember mint kommunikátor és információfogyasz-
tó kognitív képességeinek figyelembevételét.

Egy másik fontos területrôl szólt még az elôadó, amely
fontos lehet az emberiség sorsa szempontjából, a magfú-
zióról. Ha nem sikerül megoldani az ellenôrzött fúziós
energiatermelést, a XXI. század egy nagy energiaválság
évszázada lehet, hiszen körülbelül ötven év alatt elfogy-
nak a jelenleg használt energiahordozók. A jövô belátha-
tatlan fejlôdési ütemét és irányát is volt hivatva ez az elô-
adás érzékeltetni.

Folytatásként a fenti gondolatok kissé más aspektus-
ból való megközelítése következett Tóth Nelli és Kardos
Péter elôadásában, akik az Energia Klubot és a tôlük be-
szerezhetô, gyerekeknek szóló oktatóprogramjaikat mu-
tatták be. Az Energia Klubot 1991-ben tíz magyar környe-
zet- és természetvédelmi szervezet hozta létre, és 1995-tôl
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület néven önálló,
kiemelkedôen közhasznú szervezetként van bejegyezve.
Célja az energiatermelés és az energiafelhasználás kör-
nyezeti és társadalmi problémáinak minimalizálása. En-
nek érdekében olyan fenntartható, atomenergiamentes
energetikai rendszer létrejöttét támogatja, amely decent-
ralizált, diverzifikált és a legkisebb költség elvén nyuszik.
Céljai megvalósítása érdekében leginkább az energiapoli-
tika, a klímavédelem, az energiahatékonyság, a megújuló
energiaforrások, az atomenergia, valamint a globalizáció
kritikája területén tevékenykedik. Szemléletformálással
próbálnak mindenkit rádöbbenteni, hogy „Apró, kis lépé-
seket tehetünk azért, hogy kisebb legyen az ökológiai
lábnyomunk a Földön. Az elsô fontos lépés, hogy infor-
mációt szerezzünk a körülöttünk lévô világról annak tu-
datában, hogy milyen bonyolult folyamat a szén korából
átlépni a Nap jövôjébe.”

Fontos cél a környezettudatos, energiatakarékos gaz-
dálkodás mikro és makro méretekben, ami nemcsak köz-
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vetlen anyagi haszonnal jár, de a környezetszennyezést is
csökkenti. Szinte minden emberi tevékenység üvegház-
hatású gázok kibocsátásával jár. Bolygónk lakhatóságá-
nak egyik alapja az egyensúlyban tartott üvegházhatás-
nak köszönhetô viszonylag állandó átlaghômérséklet és
éghajlat. Földünk éghajlata nagyon érzékeny, összetett
rendszer. Annak érdekében, hogy elkerüljük a katasztro-
fális méretû éghajlatváltozást, nemzetközi szintû összefo-
gásra, nemzeti szintû elkötelezettségre és konkrét lépé-
sekre van szükség. Ilyen konkrét lépés lehet az a bemu-
tatott oktatási segédanyag, amely plakátokat, feladatlapo-
kat és a 11–15 évesek életkori sajátosságaihoz illeszkedô
konkrét tevékenységek szervezéséhez készült oktatócso-
magot tartalmaz. Hatékonyan segíti a természeti jelensé-
gek és folyamatok jobb megismerését, a környezettuda-
tos nevelést.

Nagy várakozás elôzte meg a Szabó Gábor, az ELFT
fôtitkára által vezetett fórumot, amelyen az Oktatási Mi-
nisztérium megjelent képviselôihez már elôzetesen lehe-
tett kérdéseket intézni. Az OM képviseletében Szentirmai
Lászó fôosztályvezetô A tanügyirányítás aktuális kérdé-
sei címmel tartott tájékoztató elôadást a tudásváltás jel-
lemzôirôl, a paradigmaváltásról, a tanári szerep változá-
sairól, az EU lisszaboni stratégiájáról.

A hallgatóság érdeklôdéssel fogadta a XXI. századi
tanármodellrôl felvázolt jellemzôket: ô az, aki a tudásala-
pú társadalomban információmenedzserként társ az élet-
hosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek, kompe-
tenciák kialakításában, fejlesztésében. A fejleszteni kí-
vánt, szükséges kompetenciák pedig: az intelligens tanu-
lás, digitális írástudás, problémamegoldó készség, kom-
munikációs készség, szociális és életviteli készségek.
Karsai László, az OM fôosztályvezetô-helyettese is be-
kapcsolódott a fórumon felmerülô kérdések megvitatásá-
ba. Az elôzetesen összegyûjtött, konkrét kérdésekre adott
– olykor túl diplomatikus, vagy „hivatalos” – válaszok,
beszédek nem nyugtatták meg maradéktalanul a fizika
egyre szûkülô mozgásteréért aggódó résztvevôket.

Az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának
szervezeti életében fontos eseményre került még sor
ezen a napon, amikor taggyûlés keretében a Szakcsoport
vezetôsége személyenként beszámolt a tagságnak az el-
múlt éves tevékenységérôl. A jelen lévô tagok pedig
megfogalmazták, miben kérik a vezetôség, a Társulat se-
gítségét. A Szakcsoport hagyományossá kívánja tenni az
ilyen nyílt párbeszédet a tagsággal.

A következô nap az alternatív pedagógiák, alternatív
iskolák bemutatkozása jegyében telt, az elsô jelentôs ak-
kordként Vekerdy Tamás Intézmény? Tanterv? Tudo-
mány? Gyerek? címû nagy ívû elôadása hangzott el.
Ebben fôként a pedológiáról és a Waldorf-iskoláról esett
szó összehasonlításban a mai magyar valósággal. „A mai
magyar iskola kudarcra szocializál, … Nálunk a tanu-
lók közötti társadalmi különbség évrôl évre nô.” Ezek
okát abban látja az elôadó, hogy mi, pedagógusok siet-
tetjük a fejlôdést. Nem engedjük, hogy a gyerek saját
egyéni ütemében haladjon elôre a tudás megszerzésekor.
Így a tanultak nem tudnak összeállni egységes egésszé.
„Olyan tanulási szituációkat kell teremteni, ahol a tanu-
ló »megmerítkezhet« az ismeretszerzés élményében, így

biztosan maradandó tapasztalatokra tehet szert. Ebben
a munkában a tanár szerepe elsôsorban a szervezés.” –
hangsúlyozta Vekerdy professzor.

Ezt követôen konkrét iskolai programokról számoltak
be ott tanító szakemberek, mint a solymári Waldorf Isko-
lából Karkus Ottó a náluk folyó fizika- és kémiatanítás
témáit ismertette, Somogyi Ágota pedig a természettudo-
mányok integrált oktatását mutatta be kooperatív cso-
portmunka szervezésével, ahogyan azt a Közgazdasági
Politechnikumban csinálják, külön blokkokban. Ebbe a
sorba illeszkedett a Tóth László által bemutatott digitális
segédanyag, amely a fizikatanítás hatékonyságát növel-
heti az érdekes kísérletekkel és szimulációkkal.

A következô napon elsôként Pongrácz László, az
OKÉV fôigazgató-helyettese adott tájékoztatót a 2003-as
országos kompetenciamérés hátterérôl és tapasztalatairól.
Hallottunk arról, hogy az utóbbi években megváltozott a
nyolcadikosok továbbtanulási iránya. A középfokú okta-
tás az utóbbi években tömegessé vált. Évrôl évre többen
(ma már 75%-ban) jelentkeznek gimnáziumba, illetve
szakközépiskolába. Ma már olyan tanulók is ilyen intéz-
ményekbe jelentkeznek, akik korábban tanulmányi ered-
ményük miatt erre nem bátorkodtak. Ugyanaz és ugyan-
úgy nem tanítható ma, mint amikor a nyolcadikosok alig
45%-a tanult érettségit adó középiskolákban.

A mérési eredmények azt mutatják, hogy Magyarorszá-
gon az iskolák közötti teljesítménykülönbségek nagyok,
de egy-egy iskolán belül lényegesen kisebbek. (Skandi-
náviában ez fordított tendenciát mutat.) A bemutatott
táblázatokból és diagramokból megállapítható, hogy az
élmezôny tágabb lett, és a gyengék lemaradása nôtt. A 9.
évfolyamon csökkent a tanulók teljesítménye, a mért
tanulók 10–15%-a minimumszint alatt teljesített. Nem
megnyugtató, de érdekes adat, hogy a matematika meg-
értése és a szövegértés eredményei milyen szoros korre-
lációt mutatnak. Az 5. évfolyamon a konkrét adatok sze-
rint a mûveleti szintek feladattípusonkénti eredményei a
reproduktív szinten a legjobb, integratív szinten már
gyengébb, és kreatív szinten a leggyengébb. 9. évfolya-
mon vizsgálva ugyanezeket a szinteket, megállapítható,
hogy nô a különbség a három feladattípus eredménye
között. Fizikatanításunk szempontjából fontos informá-
ció, hogy 9. osztályban a tanulók 61%-a érti és tudja al-
kalmazni az egyenes arányosságot és 41%-a a fordított
arányosságot. A PISA-méréssel összhangban az is kide-
rült, mennyire nem tudják alkalmazni a tanultakat. A kö-
vetkeztetés egyértelmû: olyan tanulásszervezéssel kell
eredményesebbé tenni az oktatást, amely a tanulóknak a
gyakorlati életben hasznosítható tudását eredményezi.

Magával ragadta a hallgatóság figyelmét Fodor Ist-
ván, az Ericsson Hungary Rt. vezérigazgatója Mit vár
ma a társadalom és a gazdaság az iskolától? címmel
tartott, szokatlanul temperamentumos elôadása. A gaz-
dasági szakember racionalitásával szembesítette a peda-
gógushallgatóságot a hétköznapi gyakorlat valós össze-
függéseivel. A világot a gazdasági élet (a pénz) vezérli,
ezért növelni kell a versenyképességet. Maholnap meg-
szûnik az egy egész életre szóló szakmák presztizse,
érvényessége, a munkamorál átalakul, más emberi érté-
kek kerülnek elôtérben. Olyanok, mint hatékonyság,
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fejlôdôképesség, kezdeményezôkészség, kreativitás,
képzelôerô, sebesség (gyorsaság a változtatásban). A
fejlôdés sikere nagymértékben függ a társadalom, a
cégek és a pedagógusok együttmûködésétôl. A felgyor-
sult fejlôdési ütemû világban a tudás új szerepkörben
jelenik meg. „A tudás gazdasági hatalom, tehát az ok-
tatásnak is »be kell szállni« a megújulásba. Kérdés,
hogy a mellettünk száguldó vonatra fel tudunk-e száll-
ni? Válasz: igen, de ahhoz nekünk is fel kell gyorsulni,
ami csak teljes társadalmi összefogással megy. A fejlô-
dés lehetôsége a tudásintenzív technológiákban rejlik.”
Ez lehet számunkra is egy kitörési pont. Az oktatási in-
tézmények feladata az erôs alaptudás biztosítása, a ké-
pességfejlesztés, elsôsorban a tanulási képességek fej-
lesztése, a nyelvtudás, a fegyelem, az igényesség, a mo-
tiváltság, a kommunikációs képesség, az erkölcs és az
etika alapjainak lerakása. Nem az számít, hogy mit tanít
az intézmény, hanem hogy milyen képességekkel hagy-
ják azt el a fiatalok. A pénzügyi, gazdasági vagyon
ugyanis egy rossz döntéssel pillanatok alatt eltûnhet, de
az intellektuális vagyon egy életre szól, maradandó,
folyton gyarapítani lehet és kell. Az emberiség jövôje
jobban függ a tudástól, mint a pénztôl. Az információs
társadalomban a fejlôdés kiteljesedésével a technológiai
forradalom és az Internet hatására leomlanak a kommu-
nikációs határok. A nagy változásokat hozó globalizáció
folyamataiban sem szabad feledni, hogy „A sivatag és a
zöld kert között nem a víz a különbség, hanem az em-
ber!” Új szemléletre van szükség: az utánzáson alapuló
sorozatgyártás helyett a mindig jobbra, tökéletesebbre
törekvés, az átlagosat a kiválónak kell felváltania, a szo-
kásosat a dinamikus, a tömegeset pedig a specifikus.
Minderre eklatáns példával szolgált maga az elôadó,
megkapó stílusban, lendületesen kifejtett, magvas gon-
dolataival. „Embert próbáló feladat volt követni.” – fo-
galmazott az egyik hallgató. Az elôadó nagyon meggyô-
zô volt, véleményét gondosan, határozottan alátámaszt-
va el tudta fogadtatni. Tömeges igény jelentkezett, hogy
az elôadás anyaga legyen hozzáférhetô nyomtatott vagy
elektronikus formában is. Az elôadó a nyár folyamán az
ankét szervezôinek rendelkezésére bocsátotta az elô-
adáson használt diákat.

Némileg pihentetôbb volt ezt követôen Radnóti Kata-
lin elôadása, amelyben A fizikai fogalmak kialakulása
címmel adott részletes, didaktikus példákon keresztül
végigvezetett ismertetést. Az elôadó szerint a fizika nép-
szerûtlenségének egyik oka, hogy idôhiány miatt gyakran
csak a letisztult végeredményt mutatjuk be a tanítás során,
és nem járjuk be a tanulókkal azt az utat, amelyen végig-
haladva az adott elmélet megszületett. Ez a genetikus út
pedig lényegesen több saját élményt tartogat, ami nem-
csak hogy maradandóbbá teszi az ismereteket, de példát
szolgáltat az ismeretszerzés egy lehetséges módjára. A
heliocentrikus világkép kialakulásának bemutatása tény-
anyagában remélhetôleg egy fizikatanárnak sem jelentett
újat, de mint természettudományos megismerési módszer,
nagyon szemléletes reprezentációként szolgált. Szemlé-
letformáló, didaktikai funkciója is volt a bemutatott pél-
dának részben azzal, hogy a fizikatörténet felhasználása,
felidézése motiváló eszköz is, részben pedig azzal, hogy

„Jó tudni a tanulóknak arról is, hogy bizony voltak téve-
dések, és voltak szerencsésen egybeesô véletlenek, ame-
lyek segítették az emberiség okosodását.” – fûzte hozzá az
egyik résztvevô.

Nagy érdeklôdést mutatott a hallgatóság a Szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Fôiskola Fizika Tanszéke által készí-
tett film iránt. Sokan mondtak köszönetet a film elkészíté-
séért és a hozzájutás lehetôségéért. A tudománytörténeti
események felidézésének szenzációs példája volt ugyanis
a Guericke életét, munkásságát és a Magdeburgi félte-
kékkel végzett kísérletet újra bemutató film is.

Zátonyi Sándor a tôle megszokott igényességgel és
precizitással összegyûjtött érvrendszerrel igyekezett meg-
gyôzni hallgatóságát, hogyan lehet az adott helyzethez
(szûkülô idôkeret, változó követelmények) alkalmazkod-
va és azt kihasználva eredményesen dolgozni. A fizikai
ismeretek gyakorlati alkalmazásai címû elôadásában a
modern technika vívmányait mutatta be olyan szempont-
ból, hogy mennyire sugallják a fizika fontosságát. Hang-
súlyozta, hogy mennyire hasznos és mozgósító erejû a
gyerekek már meglévô tudására építeni. Környezetünk-
ben gyakran találkozhatunk nem szokványos adatokkal,
amelyek szakszerû elemzése is érdeklôdést felkeltô lehet.
Módszertanilag egységes rendszerben gyûjtötte egy cso-
korba az alkalmazás különféle szintjeit és lehetôségeit:

1. gyakorlati alkalmazás mint didaktikai feladat (az
alkalmazás az ismeretek felhasználására épülô tevé-
kenység),

2. a fizika eredményeinek gyakorlati alkalmazásai (a
felhasználásokkal való megismertetés),

3. kísérletek (új technikai megoldásokra) az alkalma-
zás fázisában,

4. példák a fizika gyakorlati alkalmazásaira. Külön
kitért a fizika oktatásán belül az alkalmazási szintekre:

a) a jelenség megnevezése,
b) a befolyásoló tényezôk felismerése,
c) a jelenség magyarázata,

és a megismertetés szintjeire:
a) az eszköz, gép mûködési elve,
b) az eszköz, gép egy-egy fizikai sajátossága,
c) „rácsodálkozás” egy-egy korszerû fizikai alkalma-

zásra.
A nagyon áttekinthetô, követhetô diaképek anyagának

mindig nyomatékot adott az országos reprezentatív méré-
si eredmények éppen aktuális adatainak felidézése. Így
került szóba az „iskolai tudás” és a „hasznosítható tudás”
közötti tartalmi különbség is, amire szintén szolgáltatott
konkrét mérési eredményeket az elôadó. Videofilmmel
színesített példát is láthattunk a tanult fizikai ismeretek
érdekes gyakorlati alkalmazására.

Ebben az évben 14. alkalommal került megrendezésre
a tizennégy éves diákoknak kiírt Öveges József Országos
Fizikaverseny. Ebbôl az alkalomból Berkes József, az or-
szágos versenybizottság elnöke számolt be a verseny
néhány érdekes feladatáról és a verseny tapasztalatairól.
Az elmúlt években jelentôsen megváltozott a fizika tan-
tárgy társadalmi megítélése, a közoktatás körülményei és
a fizikával szemben támasztott követelmények. Ennek
kapcsán a versenyek szervezésének formai és tartalmi
lehetôségei is megváltoztak, illetve változnak a jövôben
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is. Egyre több gondot jelent a verseny reális tartalmi kere-
teinek meghatározása éppen úgy, mint a zavartalan lebo-
nyolítás anyagi feltételeinek elôteremtése. Ugyanakkor ez
a verseny a hazai tehetségnevelés nagy lehetôsége volt,
és reményeink szerint marad is, a megváltozott verseny-
rendszerben is.

Az ankét során tájékoztató hangzott el egy másik, te-
hetséges „kis fizikusok” számára szervezett országos fizi-
kaversenyrôl is. Jármezei Tamás ismertette az általa évek
óta szervezett Jedlik Ányos Fizikaverseny céljait és ta-
pasztalatait, néhány kedves gyerekmunkával fûszerezve
mondandóját.

A XXVIII. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét záró-
napján került sor Sükösd Csaba nagy érdeklôdésre szá-
mot tartó elôadására Atomenergia-termelés és Az atom-
energia kockázatai címmel. Az atomenergia napjaink
vitatott kérdései közé tartozik. Vannak lelkes hívei és
esküdt ellenségei. A vita gyakran érzelmi alapon folyik,
a tények néha háttérbe szorulnak. A fizikatanárok sze-
repe és felelôssége különösen nagy a közvélemény-for-
málásban, hiszen ôk (mi) nyújthatják a folyamatok meg-
értéséhez szükséges, egzakt természettudományos alap-
ismereteket, amelyek eleve eloszlathatják az esetleges
tévhiteket, és biztos kapaszkodót jelenthetnek a szélsô-
séges társadalmi vitákban, az érvek és ellenérvek harcá-
ban való eligazodásban.

A BME Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetôje
bebizonyította, hogy lehet fontos, komoly, mély dolgok-
ról érdekfeszítôen, közérthetôen beszélni. Nagyon vilá-
gos és érthetô, ábrákkal illusztrált elôadásban mutatta be
a maghasadás és láncreakció feltételeit és szabályozási
lehetôségeit, majd az atomreaktorok szerkezetét, mûkö-
dését és az atomerômûvek biztonsági tényezôit. Világos-
sá tette, hogy miért nem válhatnak bizonyos reaktorok
atombombává semmilyen körülmények között sem.

Kiemelte az elôadó az atomenergia-termelés elônyeit:
a nyersanyaga koncentrált energia(forrás), olcsó a szállí-
tása, környezetbarát: nem keletkezik üvegházhatást nö-
velô gáz, az erômû földrajzi adottságoktól függetlenül
telepíthetô.

Foglalkozott az atomenergia-termelés járulékos prob-
lémáival is: hogy az radioaktív hulladék keletkezésével
jár, amelyet gyûjtenek, feldolgoznak és szigorú biztonsá-
gi követelmények szerint tárolnak, védve az embert és a
környezetet. A radioaktív hulladék kezelése ma már tech-
nológiailag megoldott. Az elôadás második részében az
atomenergia kockázatairól hallhattunk. Az elôadó szem-
léletes és meghökkentô példákkal érzékeltetett olyan
fogalmakat, mint kockázat, sugárzás, biológiai hatások. A
kockázat mérési lehetôségeirôl, arról, hogy hogyan lehet
mérôszámot rendelni a kockázathoz. Konkrét adatokkal
alátámasztott információi folyamatosan fenntartották a
hallgatóság érdeklôdését. Megismerhettünk néhány mód-
szert, amelyek segítségével csökkenthetôk a kockázatok.
Szó esett a radioaktív sugárzások eredetérôl és kockáza-
tairól, az emberre gyakorolt hatásairól is.

A napjainkban is folyó kísérletek reményt adnak arra,
hogy az emberiség egy új energiatermelô eljárás és be-
rendezés birtokába jut, amely elônnyel fog rendelkezni
az atomreaktorral szemben. Nem termel radioaktív mel-

lékterméket, amely környezetszennyezôdéshez vezet. A
fúziós reaktorok kiépítése irányában tett erôfeszítések a
fizika egészen új ágait fejlesztették ki. (Remény van arra,
hogy az elôadás teljes anyaga külön cikk formájában
hozzáférhetô lesz.)

A tanári ankétokon évtizedek óta rendezünk kísérleti
bemutató mûhelyfoglalkozásokat és kiállításokat is olyan
szereplôkkel, akik gyakran a legmindennapibb eszkö-
zökkel állítanak elô egyéni ötletekkel nem mindennapi
jelenségeket, végeznek el egyszerû kísérleteket, vagy
mutatnak be új eszközöket, módszereket.

Mûhelyfoglalkozásokról

Csákány Antalné elôadásában a kerettantervhez illeszkedô
7. és 8. évfolyam számára készült tankönyveiket, munka-
füzeteiket mutatta be, és alkalmazásukhoz adott praktikus
módszertani tanácsokat. Az oktatás megváltozott körülmé-
nyeire és követelményeire hívta fel a kollégák figyelmét.
Szólt azokról az új módszerekrôl, melyekkel többé-kevés-
bé megôrizhetôk az oktatás hagyományos értékei a jelen-
tôsen csökkent órakeretek között is.

Lévainé Kovács Róza bemutatta a 10 éve folyó Mün-
chausen báró és a pogácsás verseny t, amelyen évrôl év-
re körülbelül 1500 általános iskolás vesz részt lelkesen.
Ôk még élvezettel foglalkoznak a fizikával, szeretik a
tárgyat.

Káity Károlyné az ismeretszerzés hatékonyságának
projektmódszerrel történô növelését mint a fizikatanítás
egy lehetséges eljárását mutatta be. Annak esélyét is fel-
villantva, hogy a tanulók közötti különbségek is csök-
kenthetôk azáltal, hogy fokozódik a tanulók érdeklôdése
a tantárgyi tartalom és a hétköznapi élet jelenségei iránt.
A projektmódszer a tanulók ismereteire építve saját tevé-
kenységeibôl és tapasztalataiból indul ki. A tananyagot
több kisebb egységre – projektre – bontja, amelyek kö-
zéppontjában egy-egy gyakorlati természetû, a minden-
napi élethez kapcsolódó probléma áll. Ez a tanulásszer-
vezési módszer az együttmûködésre épít mind a társak,
mind pedig a tanár és a tanulók között. Az egyéni tapasz-
talatok meggyôzôek voltak.

Geda Gábor és Vida József egy készülô digitális segéd-
anyagot mutatott be, amelyet virtuális kísérletezéshez és
a kísérleti eredmények elemzéséhez lehet hatékonyan
felhasználni. A felhasználó tanuló a program futtatásával
a mérések eredményeit különbözô formában rögzítheti,
értelmezheti, következtetéseket vonhat le belôlük.

Molnár László a 8. osztályos fizika tanításában alkal-
mazandó látványos kísérleteit az elektromosságtan téma
köré csoportosította. A bemutatott kísérletek a minden-
napi gyakorlatban jól hasznosíthatóak, és csak olyan esz-
közöket igényelnek, amelyek az iskolai szertárban vagy a
háztartásban megtalálhatók. A leleményességet olyan
bájos ötlet is illusztrálja, mint a dörzselektromos hatás
kimutatására használt gyermekláncfû ejtôernyôcskéinek
röptetése.

Sebestyén Zoltán bemutatójával arra felhívta a figyel-
met, hogy a mindennapi munkánkban, környezetünkben
mennyi helyen vesz körül bennünket mágnes, és mennyi
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használati eszközünknek a lelke mágnes. A mágneses

Hagyomány az ankéthoz kapcsolódó eszközkiállítás.

mezô tulajdonképpen az ember legjobb segítôje, különö-
sen, ha még a hulladékból is elôvarázsolható egy-egy
darab kiselejtezett eszközeinkbôl (mobiltelefon, floppy-
meghajtó).

Kotormán Mihály foglalkozásán közös gyûjtômunká-
val kerestük a körülöttünk lévô tárgyaknak, úgymint vo-
nalzó, golyóstoll, szem, kréta, ajtó, seprû, pénz, egy po-
hár víz stb.-nek a didaktikus felhasználási lehetôségeit
egy-egy jelenség szemléltetésére.

Vida József gyermekkori játékainkat, a botot, karikát,
csúzlit és egyebeket hívott segítségül. A sok élményt
nyújtó foglalkozáson olyan eszközök kerültek elô, ame-
lyek egy része ismerôs a mai gyerekek elôtt is, míg máso-
kat fizikai tartalmuk mellett is érdemes a figyelmükbe
ajánlani, mert velük máshol már nemigen találkozhatnak,
és szórakoztató idôtöltésre is alkalmasak, továbbá fellel-
hetô bennük a fizika is. A paletta a címben felsoroltakon
túl is igen széles: a fúvócsô, krumplipuska, trambulin,
papírhajó, sárkány, fakutya, nádhegedû, fûzfasíp, domi-
nó, libikóka fizikájára való rátalálás, és annak tudatosulá-
sa önmagában élmény.

Berkes József az alig több mint 40 éve feltalált lézer-
nek az oktatásban való alkalmazási lehetôségeit vette
sorra az optikai jelenségek bemutatásakor. A lézerfény
több vonatkozásban is különbözik a természetes vagy
közönséges fénytôl, mivel monokromatikus, koherens,
kicsi a divergencia, és bizonyos feltételek mellett nagy
felületi energiasûrûség érhetô el vele. A lézerfény segítsé-
gével élményt és meggyôzô látványt adóan mutathatók
be olyan optikai jelenségek, mint a fény terjedése külön-
bözô közegekben, a geometriai optika alapjelenségei
(fényvisszaverôdés, fénytörés prizmákon, lencséken,
síkpárhuzamos lemezen) és a hullámoptika.

Molnár Miklós tól Esés, süllyedés, lebegés, emelkedés
témában egész estét betöltô kísérletsorozatot láthattunk.
Számos, gyermekkorból jól ismert játék is visszaköszönt,
amelyek mint kísérleti eszközök alkalmasak az egyes
jelenségek szemléltetésére, és segítségükkel a tanulók
érdeklôdésének felkeltésére/fenntartására is. A látott kí-
sérletek nagy értéke, hogy egy részüket a gyerekek önál-
lóan is elvégezhetik, így még az otthoni tanulást is segít-
hetik. A nagyon didaktikusan felépített bemutató a kísér-
letek elvégzése mellett a tapasztalatok pontos elméleti
magyarázatát is adta, sôt az önálló kísérletezéshez prakti-
kus tanácsokat is kaptak az érdeklôdôk.

A zsúfolt szakmai napokat kellemes kikapcsolódást
jelentô kulturális, szabadidôs programok zárták szinte
minden nap, amelyek keretében a Karcagi Zeneiskola
tanári zenekarának hangversenyére, jó hangulatú, zenés-
táncos esti fogadásra, lovaskocsis karcagi túrákra, egy
helyi fazekasmûhelyben és a tûzoltóságon tett látogatásra
vagy hortobágyi kirándulásra és nagyon kellemes, ro-
mantikus estre kerülhetett sor a vendéglátók jóvoltából.

Hagyományosan az ankét záró rendezvényének része
az eszközkiállítók értékelése. Ezt a körültekintô munkát
az Eszközbíráló Bizottság idén is elvégezte. Az ismert
körülmények között különösen elismerésre méltó azok-
nak a megszállott fizikatanároknak a munkája, akik a
saját maguk által tervezett és készített kísérleti eszközö-

ket bemutatják az érdeklôdôknek. Idén négy lelkes kiállí-
tó fizikatanár munkája, egyéni ötlete vált közkinccsé.
Mindannyian – a kiállított anyagaik hasznosíthatóságának
arányában – tárgyi, anyagi jutalomban, elismerésben ré-
szesültek.

Nagyon hasznos szolgálatot tesznek az ankétokon
rendszeresen megjelenô/kiállító tankönyveket, taneszkö-
zöket és oktatási segédeszközöket gyártó, forgalmazó
cégek is, amelyek „élôben” mûködés, használat közben
mutatják be „áruikat”. Így voltak jelen a tankönyvpiac
jeles képviselôi közül a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Moza-
ik Kiadó, Typotex Kiadó és a Dinasztia Kiadó, valamint a
taneszközgyártók közül a Taneszköz Kft., a Laborker
Kft., az ITE Kft., a Biokalderoni és a Melo-diák Tanesz-
közcentrum.

Az ankét zárása bensôséges hangulatban és a köszönet
jegyében zajlott. Csákány Antalné, a Szakcsoport elnöke
elismeréssel mondott köszönetet a gondos elôkészítésért,
az alapos felkészülésért minden közremûködônek, elô-
adóknak, kiállítóknak, foglalkozásvezetôknek. „Nagysze-
rû volt az is, hogy az elôadások nem izoláltak, hanem
szinte egymáshoz kapcsolódók voltak.” – idézte az egyik
hallgatót. Kiemelt köszönet illeti a helyi segítô szervezô-
ket, az ELFT helyi csoportjának aktivistáit, akik gondos
elôkészítô munkával igyekeztek zavartalan környezetet
teremteni a tanácskozáshoz és mindent megmutatni a vá-
rosból és környékérôl. Elmondható, hogy hosszú ideje
nem volt ilyen családias, barátságos hangulatú, tartalmas
ankétja az általános iskolai fizikatanároknak.

Ôszinte örömét fejezte ki az elnökasszony, mivel az
egész rendezvény alatt folyamatosan a résztvevôk elége-
dettségét tapasztalta. Ennek persze a program gazdag tar-
talma mellett fôként a házigazdák határtalan vendégszere-
tete, szívélyes gondoskodása adott kellô alapot. Amit Lé-
vainé Kovács Róza és Kovácsné Kerekes Katalin családtag-
jaival és lelkes csapatával az öt nap alatt és az ankétot
megelôzô idôben értünk és érdekünkben tettek, azt való-
ban nehéz néhány szóval vagy egy csokor virággal elis-
merni, megköszönni. Minden résztvevô azt érezhette (és
élvezhette), hogy egész Karcag magáénak vallotta a Fizi-
katanári Ankétot és egész Karcag vendégei voltunk.

Köszönjük Karcag, hogy ott lehettünk!
Juhász Nándor, Szeged
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