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A természettudományos tárgyak oktatása korunk
egyik legvitatottabb oktatási problémája: mind keve-
sebb idô alatt egyre többet kellene elmondani. Az
ismeretek átadása, begyakorlása után kerülhet sor az
alkalmazásra. Botor módon olyan elvárásnak kell-
kellene megfelelnünk, amely nem biztosít lehetôséget
az alapok lerakására, miközben felhôkarcoló építését
várják el a természettudományos tárgyat oktatóktól.
Az elvárások minden irányból körülvesznek bennün-
ket: a tanulók, szülôk, oktatáspolitikusok is az elsajá-
tított ismeretek rutinszerû alkalmazását várják el a
munkánk eredményeként.

A fizika tanításának kimeneti követelményei kö-
zött már a középszintû érettségi szóbeli részénél is
megjelenik a kísérlet elvégzése, emelt szinten pedig
a vizsgázók mérési feladata jelentôs hangsúlyt kap:
„Az A) feladat a méréshez köthetô kompetenciákat
kéri számon. (A mérés megtervezése, elvégzése, a
mért értékek kezelése, a megfelelô következtetések
levonása.)”1

1 Fizika emelt szintû szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzôi.

A munkát úgy elvégezni, ahogyan elvárják tôlünk,
szinte lehetetlen, de a munkát úgy végezni, hogy
megfeleljünk a lehetôségek adta elvárásoknak, ez a
pályán dolgozó fizikatanárok fô célja. Az elmélet és a
gyakorlat összhangját megteremteni, lehetôséget adni
a fizika szépségének felismerésére nem csupán fel-
adatunk, de kötelességünk. Olyan elôdök nyomain
haladunk, mint Öveges József, akinek „elôadásait néz-
ve annak sem tûnik lehetetlen feladatnak megszeretni
a fizikát, aki addig irtózott tôle” [1]. Ô volt az, aki „a
bonyolult kísérleteket is oly egyszerûen magyarázta
el, hogy a teljesen képzetlenek is megérthették. Szá-
mos kísérletét egyszerû eszközökkel, egy konyhaasz-
talon is el lehetett végezni.” [2]

A kitaposott úton haladva könnyebb a nehézsége-
ket legyôzni, és az ismeretek átadása mellett sikerül
valóban fizikát is tanítani. A fizikai kísérletek elvégzé-
se idô- és eszközigényes, ez a fô oka annak, hogy ke-
vés alkalmunk van a kísérletezés örömének helyet
szorítani, azonban a diákokat nem foszthatjuk meg
ettôl. Boldogan végeznek el minden kísérletet, és mu-
tatják meg azokat társaiknak is, különösen, ha való-
ban egyszerû eszközökkel a konyhaasztalon, fürdô-
szobában vagy a parkban is elvégezhetik ôket.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimná-
ziumban még egy nyomós érv szól amellett, hogy a
kísérletezés örömét megismertessük a diákokkal:
örökségünk ez, hiszen iskolánk tanulója volt, és itt
érettségizett Szalay Sándor Kossuth-díjas akadémi-
kus, egyetemi tanár, intézetalapító, aki „az ismeret-
anyag formális elsajátíttatása helyett a megértést, a
tágabb keretbe ágyazott ismeretek oktatását helyezte
elôtérbe. Nem »táblafizikát« tanított. Ahogy kutatási
tevékenységében az empíria, a kísérleti megközelítés

játszott uralkodó szerepet, elôadásai során is a kísér-
letezés és mérés, a jelenségek puszta ismertetése he-
lyett azok szemléletes bemutatása játszott fôszerepet.
E tekintetben munkája példaként szolgálhat középis-
koláink fizikatanárai számára is.” [3]

Örökségünkhöz hûnek lenni nehéz, de szép fel-
adat. A tanítási órák adta keret szûkössége arra kény-
szerített, hogy megpróbáljam ösztönözni a diákokat:
szabad idejükben, otthon végezzék el azokat a kísér-
leteket, amelyekhez megfelelô eszköz áll rendelkezé-
sükre. Az általános iskola hetedik és nyolcadik évfo-
lyamán a tanulók lelkesen fogtak bele az otthoni kí-
sérletezésbe, és megfelelô motivációval a középisko-
lás korosztály is bevonható a munkába. A kiválasztott
és otthon elvégzett kísérletek mindegyikérôl a tanítási
órákon nehéz lenne beszámolni, de ahhoz, hogy a
tanulók munkája nyilvánosságot is kapjon, és megfe-
lelô sikerélményben legyen részük a kísérletezés örö-
me mellett, lehetôséget kellett biztosítani a munka be-
mutatására. A lehetôségek közül a most bemutatásra
kerülô formák mûködôképesek, és könnyen megva-
lósíthatók szerényebb körülmények között is.

A diákok jelentôs része nem pusztán felvételre al-
kalmas telefonnal, de számítógéppel, internet-elérhe-
tôséggel is rendelkezik. Ezt a lehetôséget kihasználva
hoztuk létre a következô kísérletezési formát: a tanu-
lók a kiválasztott kísérletet otthon elvégzik, majd fel-
vételen rögzítik úgy, hogy az elôkészületek és a folya-
mat is követhetô legyen.

A sikeres munka feltételei a következôkben foglal-
ható össze:

– a kísérlet elvégzéséhez szükséges eszközök lát-
hatók,

– a kísérletet végzô diák meg is nevezi ôket;
– a kísérlet célját a diák ismerteti;
– a munka során az eseményeket közvetíti;
– a felvételen egyértelmûen látszik, hogy a kísérle-

tet valóban a tanuló végzi;
– a tapasztalatok, következtetések levonása meg-

felelô;
– a diák ismerteti a forrást, ahol a kísérlet ötletét

találta.
A diákok különbözô módon és helyszíneken vég-

zik el a munkát, majd miután azt közösen jóváhagy-
juk, az aktuális osztály elektronikus levelezési címére
elküldve mindenki számára elérhetôvé tesszük.

Másik lehetôség arra, hogy a tanulók megoszthas-
sák a kísérletezés örömét társaikkal a nagy elôadás:
2005 óta évente egy alkalommal a tanulóknak lehetô-
ségük nyílik arra, hogy nagyobb nyilvánosság elôtt
ismertessék, bemutathassák a kiválasztott kísérleteket,
az elkészített kísérleti eszközöket.

Ezen alkalommal is meghatározott szempontok
szerint folyik a munka:

– eszköz bemutatása,
– a kísérlet ismertetése,
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– a kísérlet elvégzése közben a közönség figyel-
mének „éberen tartása”,

– a kísérlet kimenetelének, lehetôségeinek szám-
bavétele,

– a következtetések közös levonása,
– a hely megnevezése, ahol hasonló lehetôségekre

talál az érdeklôdô diák.
Azok a diákok, akik az aktuális tananyaghoz kapcso-

lódva készítenek el otthon kísérletet, és ezt szeretnék
társaiknak bemutatni, minimális tanári segítséget kap-
nak, és elôre egyeztetett idôben a tanítási egységhez
kapcsolódva mutatják be kísérletüket. A tanulók a ho-
zott eszközöket a szertárban találhatókkal kombinálva
bemutatják a kísérletet úgy, hogy igyekeznek magyará-
zatot fûzni az elméleti anyagrészekhez. A bemutatóról
felvételeket is készítenek a diákok, ami nagy segítség
lehet egy késôbbi felidézés megkönnyítése érdekében.

Vannak olyan diákok is, akik idegenkednek a nyil-
vános szerepléstôl, ôk az elvégzett kísérlet menetét,
annak folyamatát az elôkészülettôl a kivitelezésig rög-
zítik, majd az elkészült képekbôl válogatva rövid cikk-
ben ismertetik azt. Kevésbé vállalkozó kedvû tanulók a

külsô fórumok által szervezett programokon szerzett
kellemes benyomásaikat szeretnék másokkal is meg-
osztani. Ezeken az alkalmakon is az elkészített felvéte-
lek és a hozzá tartozó rövid beszámoló az, amit a társa-
ikkal megoszthatnak. Az elkészített cikkek az iskola
honlapján: http://www.eklg.hu frissítésig olvashatók.

Tudom, hogy minden fizikát oktató pedagógus
megpróbálja elérni az elérhetetlent, és munkáján ke-
resztül megmutatni a diákoknak azt, miért is válasz-
totta éppen ezt a tudományágat a sok közül.

A rendelkezésre álló lehetôségek struktúrája folya-
matosan változik, de jó hír, hogy a diákok igénylik és
szívesen végzik azokat a feladatokat, amelyek a ter-
mészet kutatására és a kor technológiájának alkalma-
zására serkentik ôket. Így talán a rájuk váró megmé-
rettetéseken is felkészültebbek lesznek.

Irodalom
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VERSENYFELHÍVÁSOK

Nagy László Fizikaverseny a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban
Kazincbarcika, 2012. március 1–2.
Iskolánk, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium (volt Ságvári Endre Gimnázium) idén immár
huszonhetedik alkalommal rendezi meg a Nagy Lász-
ló Fizikaversenyt. A verseny célja a tanulók probléma-
megoldó készségének fejlesztése, a fizika minél tá-
gabb szakterületeinek a versenybe való bevonása,
konzultációs lehetôség biztosítása a megye gimnáziu-
maiban tanító fizikatanárok részére.

A versenyt a borsod megyei gimnazisták számára
csapatversenyként hirdetjük meg, amelyen az isko-
lák évfolyamonként 2 fôs csapatokkal vehetnek
részt. Az elsô napon a diákok 20 perces írásbeli tesz-
t et töltenek ki, ezt követi a két órás írásbeli feladat-
sor megoldása. A feladatokat Zsúdel László Mikola-
díjas középiskolai tanár, Nagy László volt egyetemi
tanárunk tanítványa állítja össze, aki egyben a zsûri
elnöke is.

Az elsô nap zárásaként a résztvevô diákok és a ta-
nárkollégák neves elôadók izgalmas, érdekes bemu-
tatóján vehetnek részt. Az elôzô évek elôadói voltak:
Härtlein Károly, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem mérnöke, Vida József, az egri
Eszterházy Károly Fôiskola Rátz Tanár Úr életmûdí-
jas tanára.

A verseny igazi unikuma azonban a második na-
pon lebonyolított szóbeli-kísérleti forduló, amelyen a

csapatok gyakorlatban önállóan megoldandó prob-
lémákkal találják szembe magukat.

Az elsô fordulóban a csapatoknak egy bemutatott
kísérlet értelmezését kell elvégezniük néhány perces
gondolkodási idô után, a második fordulóban pedig
egy önállóan elvégzendô mérési feladatot kapnak,
amelynek megoldásához 20-30 perc áll rendelkezé-
sükre. Munkájukról és annak eredményérôl, vala-
mint kiértékelésérôl 3-5 percben számolhatnak be a
csapatok.

A kísérletek között minden évben igyekszünk
meghökkentô problémákkal foglalkozni: ittunk már
szárazjeges teát, „égettünk” alkoholba áztatott papír-
pénzt, de sor került már a gasztrofizikai kísérletekre
(puding-gejzír, elektromos kolbászsütés stb.) is.
Idén a 27. tavasszal várjuk a megye legjobb száz
diákját és tanáraikat a fizika szalézi ünnepére Ka-
zincbarcikára.

Az idei verseny idôpontja: 2012. március 1–2. (csü-
törtök, péntek).

A nevezési határidô: 2012. február 15.
A versenykiírás és a jelentkezési lap a gimnázium

www.sagim.hu honlapjáról letölthetô.
Várjuk a csapatok jelentkezését a szilagyi@sagim.hu

e-mail címen!
Petróczi Gábor igazgató
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