
B EFEK TE TÉ S A J ÖVÕBE

Tizedik alkalommal szervezte meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 40 magyar fizikatanár számára az egy-

hetes, CERN-i továbbképzést 2015. augusztus 14. és 23. között. A tanárok az egyhetes továbbképzés

alatt elõadásokat hallgattak, meglátogatták a CERN gyorsítóit és azokat a detektorokat, amelyek a Higgs-

részecske felfedezéséhez is vezettek, továbbá mûködõ ködkamrát és kozmikus részecskéket érzékelõ

elektronikus detektorokat építettek, valamint egyéb fizikai kísérleteket is végeztek. Az augusztusi

továbbképzésrõl képekkel is illusztrált írásbeli beszámolókat készítettek. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

és Innovációs Alap támogatásával is végrehajtott projektet 2015. december 5-én egy záró rendezvényen

közösen értékelték a résztvevõk és a CERN-i kutatócsoport vezetõje, Horváth Dezsõ professzor Buda-

pesten, az Elektrotechnikai Múzeumban.

Magyarország 1992 óta tagja a svájci székhelyû CERN-nek, a világ legnagyobb nagyenergiájú fizikai kutató-

intézetének.

a CERN már évek óta különös figyelmet fordít a középiskolai diákokra és a fizikatanárokra. Felismerve, hogy

az angol nyelv sok esetben akadályt jelent a fizikatanárok többségénél a helyszínen meghallgatott elõadások

megértésében, ezért 2005-ben a CERN elhatározta, hogy egy újszerû tanár-továbbképzési programot indít

2006-tól. Ennek keretében a tagországok tanárainak egy nagyobb csoportja (30-40 fõ) egyhetes továbbképzési

programon vehet részt, amely az illetõ ország nemzeti nyelvén folyik. E tanár-továbbképzési programnak három

eleme van: elõadások, laboratóriumi látogatások és kiscsoportos, önálló munka.

Hazánk fizikatanárait tömörítõ Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége felvállalta, hogy megszervezi a ma-

gyar középiskolai tanárok részvételét egy ilyen programban.

– megszerveztünk és végrehajtottunk egy ilyen programot, és azóta is minden évben indítunk egy körülbelül 40

fõs tanárcsoportot. Ennek köszönhetõen már több mint 340 magyar fizikatanár láthatta testközelbõl a CERN be-

rendezéseit, és ismerkedett meg a fizika élvonalába tartozó kutatási eredményekkel, töltõdhetett fel szakmailag.

A továbbképzésen eddig részt vett tanárok közül többen is szerveztek már tanulmányi kirándulást a CERN-be

diákjaik számára, vagy pedig „virtuális látogatást”, amelynek során élõ videóközvetítéssel teremtettek kapcso-

latot a CERN-ben dolgozó magyar kutatókkal. Ezt egyrészt a továbbképzésen tapasztalt élmények, másrészt a

továbbképzésen a CERN-i kutatókkal kialakított személyes kapcsolatok tették lehetõvé.

A továbbképzés elõadásai – egyes esetekben az ott készült videófelvételek is

– felkerültek az Internetre, ezek bárki által letölthetõk és meghallgathatók.

Lásd még: http://education.web.cern.ch/education/Chapter1/

Page3_HU.html

A kutatói utánpótlás biztosításának és a tehetségek felkutatásának és kinevelésének érdeké-

ben
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