
zôk, továbbá, hogy a felsôoktatás a diploma megszerzé-
sének feltételeként szabja az államilag elismert nyelvvizs-
ga-bizonyítvány megszerzését, éppen elég motivációt
jelent ahhoz, hogy az érettségizôk többsége vizsgatárgy-
ként válassza az idegen nyelvet. És akkor még nem szól-
tunk megváltozott politikai–gazdasági–társadalmi kör-
nyezetünk önmagában is a nyelvismeret szükségességét
sugalmazó hatásáról. (Egyébként éveken keresztül gya-
korlatilag alig volt idegen nyelvbôl érettségi, a vizsgázók
túlnyomó része már elôbb megszerezte nyelvvizsga-bizo-
nyítványát.) A másik megoldási lehetôség, hogy öt érett-
ségi vizsgatárgy legyen kötelezô, szûnjék meg a „kötele-
zôen választható” kategória, és aki szeretne, hatodik vizs-
gatárgyként bármilyen – a megfelelô feltételeknek eleget
tevô – tantárgyat választhasson.

c) Sürgôsen megoldandó feladat a szakfelügyeleti rend-
szer – megfelelô változtatásokkal történô – újraélesztése.
Az érettségi vizsga a kimeneti szabályozás eszköze – han-
goztatjuk, de hogyan képzelhetô el a közoktatási folyamat-
ra való visszahatása? Hogyan érzékeli például egy általános
iskolában dolgozó fizikatanár, hogy a záróvizsga követel-
ményrendszerének szellemében végzi-e munkáját? A felké-
szítô folyamat eredményességérôl csak a tanulót az érettsé-
gire „kísérô” pedagógus kap visszacsatolást: a középiskolai
tanárok úgymond elsô kézbôl értesülhetnek alkalmazott
módszereik eredményességérôl, vagy eredménytelenségé-
rôl. De még ez sem teljesen igaz, hiszen egy lineáris felépí-
tésû tanterv szerint folyó, de derékban kettészelt (rosszabb
esetben felszeletelt) oktatásban, például a fizika tanításá-
ban, nehéz megtalálni akár a sikerek, akár a kudarcok for-
rását. Ha az eredmények rosszak – lehet „visszafelé” muto-
gatni. A középiskolai oktatás tömegessé vált, az már nem
minôsíti az általános iskolát, hogy hány tanulója folytathat-
ja tanulmányait a középfokú oktatásban, de majdnem
ugyanez a helyzet a középiskolák és a felsôoktatás vi-
szonylatában is. Nagy szükség lenne elismert, köztisztelet-
nek örvendô pedagógusok segítô–értékelô és közvetítô
munkájára. Nem hiszem, hogy a pedagógus-társadalom
ne lenne képes demokratikus körülmények közt önmagá-
ból kiválasztani ennek a feladatkörnek az ellátására szak-
mailag és emberileg is alkalmas tagjait.

d) A természettudományos tantárgyak oktatására
szánható óraszámok csökkentését, mint elhibázott lépést
felül kell vizsgálni, vissza kell vonni. A fizika tantárgy ese-
tében – megfontolt és átgondolt, széles körben megvitatott

tananyagcsökkentéssel párhuzamosan – legfeljebb olyan
mértékû óraszámcsökkenést tartunk elképzelhetônek,
amely megôriz minimálisan heti két tanórát az általános
iskola felsô három osztályában és a gimnáziumok mind a
négy évfolyamán. A tananyag meghatározásánál pedig
nem szabad „hiúsági kérdéseket” figyelembe venni: ha a
természettudományos szemléletet, gondolkodásmódot jól
illusztrálja, és egyben formálja, akkor inkább tanítsunk –
mondjuk – 18. századi ismeretet, mintsem naprakészség-
gel kérkedve fizikaórán „ködevést” folytassunk. Termé-
szetesen, amennyire lehetséges, foglalkozni kell a modern
fizika elemeivel is, de ha a látásmódot, a problémák tudo-
mányos megközelítésének metodikáját átadva további
tanulásra és önképzésre képessé tesszük a tanulókat,
akkor már elértük a célunkat.
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PÁLYÁZATOK

TUDOMÁNYOS KUTATÓI ÁLLÁS AZ RMKI BIOFIZIKAI OSZTÁLYÁN
Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
(http://www.rmki.kfki.hu/) Biofizikai Osztálya (http://
cneuro.rmki.kfki.hu/) határozott idôre szóló állást hirdet.
A sikeres jelentkezôt tudományos kutatói munkakörbe
veszi fel az Intézet.

Az állás EU-s pályázathoz kötött kutatómunkához
kapcsolódik, melyben a konzorciumtagok AIDS-es be-
tegek optimális gyógyszerezését támogató szakértôi
rendszert fejlesztenek ki.

Bérezés a hazai kutatói bértábla szerint.
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Elbírálási szempontok: statisztikai ismeretek • gráf-
elméleti ismeretek • információelméleti ismeretek •
LINUX operációs rendszer ismerete felhasználói szinten
• bioinformatikai alapismeretek • adatbányászati isme-

retek • angolnyelvtudás • programozási készség •
munkabírás, terhelhetôség.

A rövid szakmai önéletrajzokat a következô címeken
várjuk: bazso@sunserv.kfki.hu és soma@sunserv.kfki.hu.

AZ ÖVEGES JÓZSEF DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizi-
kaoktatás kísérletes jellegének erôsítésére és a kísérletezô
fizikatanárok elismerésére 2006 márciusában Öveges Jó-
zsef Díjat alapított. A díjat iskolában oktató fizikatanárok
nyerhetik el, az általuk benyújtott pályázat alapján. A Díj
Alapító Okirata a következô címen olvasható az interne-
ten: http://www.reak.bme.hu/mnt/Ovegesdij. Az Öveges
Díj egy bronzból készült kisplasztika, a díj
elnyerését tanúsító oklevél, valamint 2006-
ban 100000,- Ft egyszeri tudományos ösz-
töndíj. Ezúton hívjuk fel a fizikatanárokat,
pályázzanak az órákon bemutatott (tanári
vagy tanulói) kísérletekkel!

A pályázat tartalmi és formai részletei:
• Személyenként évente egy pályázat
nyújtható be.
• A pályázatban leírt (egy vagy több) kísér-
let egy témakörhöz tartozó legyen.
• Pályázni lehet megvalósított új kísérletek-
kel, illetve régi kísérletek korszerûbb meg-
valósításával, amelyek akár technikai (pl.
számítógéppel támogatott kísérlet), akár didaktikai új-
donságokat tartalmaznak.
• A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban bemuta-
tott kísérletek eredetérôl és újdonságtartalmáról (saját
ötlet, másnak az ötlete átdolgozva, megújítva stb.).
• Számítógépes szimulációk nem minôsülnek kísér-
letnek.
• Nem lehet pályázni olyan készletekkel, kísérletekkel,
amelyeket a pályázó korábban már gazdaságilag haszno-
sított (pl. kereskedelmi forgalomban kapható).
• A két példányban benyújtandó pályázatnak olyan
részletes leírást (esetleg egyéb adathordozót, videót, CD-t
stb.) kell tartalmaznia, amelynek alapján

– a Kuratórium értékelni tudja a pályázatot a díj Ala-
pító Okiratában részletezett szempontok szerint (lásd
alább);

– más fizikatanár kollégák képesek a kísérlet átvételé-
re saját iskolájukban.
• A pályázat jeligés, ezért a pályázónak sehol sem sza-
bad feltüntetnie nevét a pályázaton. A pályázathoz csa-
tolni kell egy lezárt borítékot, amely kívül a pályázat
jeligéjét (kódját), belül a pályázó nevét és egyéb adatait
tartalmazza. Ezt a borítékot a Társaság titkára bontja fel
azután, hogy a Kuratórium az összes pályamunkát pon-
tozta.

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul
ahhoz, hogy

– neve és elért pontszámai felkerüljenek a Magyar
Nukleáris Társaság által gondozott Öveges Díj honlapra;

– a Díj elnyerése esetén a pályázat(ok)ban leírt kísér-
letek közül a Kuratórium által arra alkalmasnak ítéltek
ugyancsak felkerüljenek az Öveges Díj honlapra, ahon-
nan szabadon letölthetôk, és oktatási célokra térítés nél-
kül felhasználhatók lesznek.

A pályázat benyújtási határideje: 2006.
október 15.

A pályázat benyújtási címe: Szieberth Má-
té, a Magyar Nukleáris Társaság titkára, BME
NTI 1521 Budapest.

A pályázat jeligés jellege miatt a Kuratóri-
um csak postán érkezett pályázatokat tud
elfogadni.

A nyertes pályázónak a Magyar Nukleáris
Társaság elnöke 2006. december elején az
ünnepi közgyûlésen adja át az Öveges Jó-
zsef Díjat. A pályázónak körülbelül 20 per-
ces elôadás keretében be kell mutatnia leg-
érdekesebb kísérleteit, amelyek a Díj elnye-
réséhez segítették.

A pályázatok értékelése:
A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kura-

tórium értékeli. A Kuratórium összetétele: elnök: Sükösd
Csaba egyetemi docens, tagok: Görbe László középisko-
lai tanár, Juhász András egyetemi docens, Mester András
középiskolai tanár, Rósa Géza ny. tanácsadó.

Az értékelés szempontjai:
Szakmai tartalom max. 20 pont
Könnyû iskolai megvalósíthatóság max. 12 pont
Újdonság tartalom max. 10 pont
Kapcsolódás a modern fizikához max. 10 pont
Alkalmasság tanulói kísérletre max. 10 pont
Kapcsolat nukleáris ismeretekkel max. 8 pont
Összesen max. 70 pont

A díjazott kiválasztása:
A pályázatra kapott pontok hozzáadódnak az elôzô

években gyûjtött pontokhoz. Minden évben az a fizikata-
nár nyeri el a díjat, akinek a pontversenyben a legtöbb
pontja van. Aki elnyerte a díjat, annak a pontjai nullá-
zódnak. A következô években azonban továbbra is részt
vehet a versenyben, pontokat gyûjthet, és a díjat ismét
elnyerheti.

Budapest, 2006. március
Sükösd Csaba

az Öveges Díj Kuratóriumának elnöke
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