
EÖTVÖS-VERSENY 2011

2011. október 14-én, pénteken délután 3 órától este 8
óráig rendezi meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
az idei Eötvös-versenyt.

Azok a diákok vehetnek részt ezen a versenyen,
akik vagy az idén (2011-ben) fejezték be középiskolai
tanulmányaikat, vagy most is középiskolai tanulók.
Nemcsak magyar állampolgárságú versenyzôk indul-
hatnak, hanem Magyarországon tanuló külföldi diá-
kok, valamint külföldön tanuló, de magyarul értô és
beszélô diákok is, ha 2011-ben érettségiztek, vagy
jelenleg is középiskolai tanulók.

A megoldásokat magyar nyelven kell elkészíteni; a
rendelkezésre álló idô 300 perc. Minden segédeszköz
használható, de mobiltelefont és laptopot a versenyre
bevinni tilos!

Elôzetesen jelentkezni nem kell, elegendô egy sze-
mélyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal (sze-
mélyi igazolvány, fényképes diákigazolvány vagy
útlevél) pontosan megjelenni az alábbi helyszínek
valamelyikén:
Budapest: ELTE TTK, XI. ker. Pázmány Péter sétány

1/C. Déli tömb, földszint 0-804 (Lóczy Lajos terem).
Békéscsaba: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,

Haán Lajos utca 2–4.
Debrecen: Fazekas Mihály Gimnázium, Hatvan utca 44.
Eger: Dobó István Gimnázium, Széchenyi István utca 19.

Gyôr: MTESZ Székház, Szent István út 5.
Kecskemét: Katona József Gimnázium, Dózsa György

út 3.
Miskolc: Miskolci Egyetem, Egyetemváros, A/2 ép. 3.

em. Fizika tanszék.
Nagykanizsa: Batthyány Lajos Gimnázium, Rozgonyi

út 23.
Nyíregyháza: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert

utca 64.
Pécs: PTE Fizikai Intézet, Ifjúság útja 6., A/8 terem.
Szeged: Szegedi Egyetem, Tisza Lajos körút 84–86. II.

em. Elméleti fizika tanszék.
Szekszárd: Garay János Gimnázium, Szent István tér 7–9.
Székesfehérvár: Lánczos Kornél Gimnázium, Budai út 43.
Szombathely: Savaria Közlekedési Szakképzô Iskola,

Hadnagy utca 1.
Veszprém: Pannon Egyetem, Wartha Vince utca 1., N

245-ös terem.
Kérjük fizikatanár kollégáinkat, bátorítsák legjobb

diákjaikat a versenyen való részvételre! Számos példa
van arra, hogy az Eötvös-versenyen történô helytállás,
az itteni sikeres szereplés indított el egy diákot késôb-
bi sikeres életpályáján.

Mindegyik versenyzônek eredményes munkát kí-
vánunk!

Versenybizottság

NYILATKOZAT

2011. augusztus 23–25. között az ELTE Természettudományi Okta-
tásmódszertani Centruma és az Info Park Alapítvány A Természettu-
domány tanítása korszerûen és vonzón címmel nemzetközi szemi-
náriumot szervezett magyar nyelven tanító tanárok számára (hon-
lapja: http://termtudtan.extra.hu). A konferencia végén rendezett
fórum résztvevôi fogadták el a fenti nyilatkozatot.

A fiatalok reáliák iránti érdeklôdése az anyaországban
és az egész Kárpát-medencében drámaian csökken,
érdeklôdô diákok hiányában a középiskolai tanítás és a
szakmai felsôoktatás színvonala süllyed. Magyarország
gazdasági felemelkedése elképzelhetetlen mûszaki és
természettudományos szakemberek nélkül, ezért e
terület oktatása – az általános iskolától a felsôoktatásig
– nemzetstratégiai feladat, amire kiemelt figyelmet kell
fordítani. A kedvezô változások csak a gyakorló szakta-
nárok, egyetemi oktatók és az oktatási kormányzat
összehangolt közös erôfeszítésétôl remélhetôk.

A feladatok és megoldási javaslatok

– A fiatalok motiválása a reál szakterületek felé. A
mai információáradatban az iskolai oktatás mellett
fontos, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek

vonzó témákkal, a szakmai karrier lehetôségét is be-
mutatva nyissanak a középiskolás diákok felé. Nagy
szükség lenne a média, legalább a közszolgálati tele-
vízió és az internetes fórumok támogatására: termé-
szettudományos ismeretterjesztô mûsorokra, nagy
nyilvánosságot biztosító tv-vetélkedôkre, versenyek-
re, fiatal szakemberek sikeres karrierjének nyilvános
bemutatására, az egész kárpát-medencei magyarság
szintjén. Szükség lenne természettudományos irá-
nyultságú, interaktív internetes fórumokra. Mindez
szponzorokat és állami támogatást kíván.

– Reál tantervû osztályok indítása a természettudo-
mányos képzés középiskolai megerôsítésének fontos
eszköze. Ehhez feltétlenül szükséges az oktatási kor-
mányzat támogatása, a szükséges kerettanterv kidolgo-
zása. A humán és az általános osztályok természettudo-
mányos oktatásának az általános mûveltséget kell szol-
gálnia, amihez hozzá tartozik az egy természettudomá-
nyos tárgyból kötelezôen megkövetelt érettségi is.

– Az emelt szintû szaktárgyi érettségi legyen felté-
tele legalább a kutató-egyetemekre történô felvételnek.
Így a felvételi szûrés szerepét is ellátó emelt szintû
érettségi követelményrendszerének átdolgozásában a
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