
Úgy gondoljuk, hogy a fizikatanítás problémáinak és
a fizika társadalmi kommunikációs nehézségeinek meg-
oldása szempontjából elôremutató lépés a tanárképzés
szaktudományi megerôsítése és a tanárok ezirányú mo-
tiválása. Fontos lenne, hogy az ELTE-hez hasonló
módon más Fizikus Doktori Iskolák is befogadják a
„fizika tanítását”, a speciálisan tanároknak szóló doktori
kurzuskínálattal, önálló programként. A különféle dok-
tori iskolák a munka összehangolásával, tapasztalatcse-
rével segíthetnék a közös célok elérését. Természetesen
megértjük, ha a program beindítása például létszámok
vagy oktatói kapacitás hiánya miatt nem lehetséges, de
ez esetben is számítanánk a testvérintézmények elvi
együttmûködésére, támogatására. Örömmel vennénk
például, ha más egyetemekrôl is lennének olyan lelkes
kollégák, akik témavezetôként vagy tanári doktori kur-
zus felajánlásával tevôlegesen is részt vállalnának az
ELTE-n beinduló programban, és természetesen mi is
szívesen vállalnánk máshol hasonló feladatot.

Az ELTE Fizika Doktori Iskola „Fizika tanítása”
programjának szervezôi nevében:

Juhász András

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége a Juhász
András cikkében leírt doktori program megszületését már
az előkészületek fázisában teljes súlyával támogatta. Ez
év tavaszi ülésének jegyzőkönyve ezt dokumentumszerű-
en is kifejezi:

„Az ELFT Elnöksége, az ügy kiemelkedő társadalmi je-
lentőségét felismerve, 2007. március 21-i ülésén támogatta,
hogy gyakorló tanárok nemzetközi színvonalú és a nemzet-
közi tudományos kritériumoknak megfelelő formában bemu-
tatott fizikaoktatást fejlesztő kutatásaik és gyakorlati eredmé-
nyességű alkotásaik alapján, rendszeres doktori tanulmá-
nyok egyidejű sikeres elvégzését követően »Fizika PhD«
tudományos fokozatot szerezhessenek. Az Elnökség az
Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz fordul, hogy a levele-
ző doktori tanulmányaikat sikeresen folytató tanárok erre a
célra is igénybe vehessék a törvény által biztosított tanárto-
vábbképzési támogatást.”

Köszönet és elismerés illeti az OKM-et, amely, az ügy
fontosságát felismerve, az önálló program elindítását kor-
mányzati szintű támogatásával lehetővé tette.

ROCARD-JELENTÉS – ELSÔKÉZBÔL

Az írás eredetileg az MTA honlapján jelent meg: http://www.mta.hu/
index.php?id=634&no_cache=1&backPid=645&swords=csermely&
tt_news=4986&cHash=13c4af9187

Szilágyi Zsuzsa interjúja Csermely Péterrel, a természettudományos oktatás
megújításával foglalkozó EU-s szakértôi csoport magyar tagjával

Janez Potocnik, tudományért és kutatásért felelôs EU-
biztos és Ján Figel oktatást, képzést, kultúrát és ifjúsá-
gi kérdéseket felügyelô EU-biztos a nyáron kapták
kézhez egy szakértôi csoport munkáját, mely a termé-
szettudományos közoktatás módszertanának radikális
megújítását javasolja. A jelentést kidolgozó öt fôs
szakértôi testület tagja volt Csermely Péter Descartes-
díjas professzor, az MTA doktora is. A bizottság tevé-
kenységérôl, a jelentésben megfogalmazott feladatok-
ról és a hazai tennivalókról Csermely Pétert kérdez-
tük.

– A nyáron tette közzé összefoglaló jelentését az az
uniós szakértôi bizottság, amely az EU kutatási és
oktatási biztosai számára készített ajánlást a termé-
szettudományos oktatás megújításáról. Mi volt a
szakértôi testület feladata és kik vettek részt a mun-
kában?

– Az EU szinte minden tagállamában évek óta fo-
lyamatosan csökken a felsôoktatás természettudomá-
nyos és mérnöki szakjaira jelentkezôk száma. A vég-
zett hallgatók között aggasztóan alacsony a nôk szám-
aránya. Minden EU-s közvélemény-kutatási adat arra
utal, hogy az EU polgárai kiemelten fontosnak érzik a

természettudományos és mérnöki tárgyak oktatását az
EU jövôje szempontjából, de 85%-ban elhibázottnak
tartják a jelenlegi oktatási gyakorlat számos elemét.
Ha ezeket a folyamatokat nem sikerül megfordítani,
az EU nemcsak az USA-hoz és Japánhoz képest marad
le a magas szintû szaktudást igénylô ágak fejlesztésé-
ben, hanem a végzôs hallgatók létszáma a kínai és
indiai munkaerô-kínálattal sem fogja tudni felvenni a
versenyt – még az EU saját tagállamaiban sem. A leg-
újabb jel, hogy az elmúlt években a vezetô ipari
cégek sora jelezte mélységes aggodalmát az EU-tagor-
szágok természettudományos oktatásának állapota
miatt, és felajánlották segítségüket a jobbításban. A
szakértôi testületet az EU tudományos és oktatási biz-
tosai azzal a feladattal bízták meg, hogy keressen le-
hetséges válaszokat e sürgetô kérdések megoldására.
A testület vezetésére Michel Rocard volt francia mi-
niszterelnököt, európai parlamenti képviselôt kérték
fel, tagjai pedig Doris Jorde norvég oktatási szakértô,
Dieter Lenzen, a berlini egyetem rektora, Harriet
Wallberg-Henriksson, a Karolinska Institut elnök-
asszonya és jómagam voltunk.

– Miben látják a természettudományos és mûszaki
pályák iránti érdeklôdés csökkenésének okait?

– A legfontosabb okokat a bizottság számos EU-
program és EU-tagállam oktatási minisztériumával
való konzultáció után a következôkben látta:
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• A természettudományok oktatása nem kellôkép-

A Rocard-jelentés címlapja. A dokumentum angol nyelven elérhetô
a http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/
pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf webhelyen.

pen szolgálja és tartja fenn a természet iránti kisgyer-
mekkori kíváncsiságot.

• Az általános iskolai tanárok jelentôs része nem
érzi kellôen kompetensnek magát a természettudo-
mányos tárgyak diszciplína-jellegû oktatásában, ezért
húzódozik bármilyen, a szokásostól eltérô (nem fron-
tális) oktatási forma alkalmazásától.

• Túlteng a memoriter megközelítés, a modern
társadalom változó és komplex problémáinak megol-
dására felkészítô problémamegoldó és szemléletadó
(tudáshálózat-építô, tanulni megtanító) megközelítés
sokszor elô sem kerül.

• Hiányzik a team-munka.
• Igen sok helyen hiányzik a kísérletes megköze-

lítés, nem terjedtek el ennek modern és olcsó megol-
dásai.

• Az oktatás megújítására rendkívül sok kiváló
kezdeményezés született és a természettudományos
tárgyak oktatásában kiváló tanáregyéniségek dolgoz-
nak – sajnos nagyon sok esetben ezek az elképzelé-
sek elszigeteltek maradtak, és a kiváló gyakorlati
megvalósítás formái még a tagállamokon belül sem
terjednek el, EU-szinten történô integrációjuk szinte
teljesen hiányzik.

• Az oktatási folyamat sok esetben iskolába zárt,
nem vesznek benne részt a kutatóintézetek, az egye-

temek, a K+F fejlesztô cégek, a tudományos múzeu-
mok és a társadalom más érintett tagjai, csoportjai,
szakmai és civil szervezetei.

• A természettudományos oktatás során nincsenek
kidolgozva a speciális nôi szemléletet és igényeket
figyelembe vevô pedagógiai módszerek és megköze-
lítési formák, valamint nem esik elegendô szó a tudo-
mányban és az innovációban jelen lévô sikeres nôi
példaképekrôl.

– Magyarországon nagy hagyományai vannak a
matematikai és természettudományos képzésnek, a
nagynevû alma materekben megalapozott tudás je-
lentôségét számos tudósunk tartja fontosnak megem-
líteni interjúkban, visszaemlékezésekben is. Mi tehát
valójában a probléma? Mi változott meg a természet-
tudományos közoktatásban?

– Több helyen hoztak az elmúlt évtizedek válto-
zást.

• Az elsô az ismeretek elképesztô mértékû és
iramú bôvülése. Igen sok esetben a napi életben
azok a tudományos ismeretek és alkalmazásaik ke-
rülnek elô, amelyek a legújabb tudományos eredmé-
nyekkel kapcsolatosak. Ezek sokszor csak közvetet-
ten illeszkednek a hagyományos tananyagban sze-
replô ismeretekhez. Így a napi gyakorlat, igények és
az oktatott anyag egymástól sok esetben egyre job-
ban elszakadnak.

• Bekerült az életünkbe az internet, amely a tanu-
lók egyre szélesebb köreinek szinte minden tudomá-
nyos kérdésben bôséges információforrást ad. Egyre
kevésbé az információk fellelése okoz problémát,
sokkal inkább értékelésük és érvényességük (validá-
lásuk) megítélése a kulcskérdés. Ez is a tudáshálózat,
a szemléletadás és a problémamegoldó gondolkodás
a memoriter „kárára” történô bôvítésének szükséges-
ségét húzza alá.

• Az élet egyre elképesztôbben új és egyre bonyo-
lultabb problémákat vet fel, amelyek megoldásához a
korábbi tanulmányok során be nem dresszírozható, új
módszerek és megoldások kellenek.

• A társadalmi kapcsolatok bôvülése és a tudás-
morzsák fragmentálódása (a specializáció) egyre job-
ban igényli a team-munkát.

• A média térhódítása (vizuális kultúra, interaktív
módszerek stb.) egyre „unalmasabbá” és nem „pörgô-
vé” teszik a hagyományos tanári módszereket.

• Tanáraink jelentôs része az oktatási rendszer
minden változása és a társadalmi környezet minden
kedvezôtlen hatása (az iskolára hárított pl. családi
feladatok elburjánzása, tekintélyvesztés, fizetések
stb.) ellenére (hála Istennek) „kitart”, és emberfeletti
erôvel hihetetlen teljesítményt nyújt EU-szinten mér-
ve is. Ugyanakkor a tanári gárda fokozatosan diffe-
renciálódik, tanáraink egy része elfásul, kiég, igény-
telenné és feladatának színvonalas ellátására alkal-
matlanná válik.

– Milyen javaslatokat tett a szakértôi bizottság?
Hogyan, milyen módszerekkel növelhetô a természet-
tudományok iránti érdeklôdés? Milyen tanári attitû-
döt tartanak helyesnek?
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– A szakértôi bizottság a következô lépéseket látja

Csermely Péter

alapvetôen fontosnak:
• A természettudományos tárgyak (ideértve a ma-

tematikát is) oktatásának színvonala Európa egész
jövôjének egyik kulcsfontosságú kérdése.

• A jelenlegi helyzet javításának kulcsfontosságú
helye az iskola és kulcspontja a tanáregyéniség. A
pedagógiai módszerek megújítása szükséges, ennek
során a kérdéseken és problémamegoldáson alapuló
párbeszédes tanítási formának, valamint a tagállamok-
ban kifejlesztett és bevált pedagógiai újításoknak az
eddigiekhez képest nagyobb hangsúlyt kell kapniuk.
Ennek érdekében mind a tagállamok szintjén, mind
pedig EU-szinten elô kell segíteni a természettudomá-
nyos tárgyakat oktató tanárok rendszeres kommuni-
kációjának és hálózatainak kialakítását.

• A lányok részvételének növelésére, érdeklôdésé-
nek fenntartására mind új pedagógiai módszerek,
mind pedig sikeres nôi tudós és K+F fejlesztô példa-
képek rendszeres ismertetése szükséges.

• A természettudományos tárgyak oktatásának
megújításába a helyi közösség minden érintett tagját
(tanárok, diákok, szülôk, tudósok, mérnökök és szer-
vezeteik, pl. iskolák, tanár és szülôi szervezetek,
egyetemek, tudományos intézetek, tudományos mú-
zeumok, cégek és a fenntartók) be kell vonni. E folya-
matban az iskolán belüli és kívüli oktatási módszere-
ket ötvözni kell.

• A természettudományos tárgyak oktatásában már
eddig is bevált és több EU-tagállamban sikeres példá-
kat (mint pl. a Pollen vagy a Sinus-Transfer projektet) el
kell terjeszteni az EU egészében, erre körülbelül 60 mil-
lió eurót az EU Bizottságnak biztosítania kell.

• A folyamat állandó figyelemmel kísérésére a
természettudományos tárgyak oktatásával foglalkozó
európai tanácsadó testületet (European Science Edu-
cation Advisory Board) kell felállítani. E testületnek
kiemelten kell foglalkoznia a tudomány iránt érdeklô-
dô diákok hálózatainak segítésével, valamint az új
módszerek monitorozásával és a sikeres módszerek
elterjesztésével.

– Ismert, hogy a tehetséggondozást, az elitképzést
fontos, támogatandó területnek tartja. Felvetôdik
tehát a kérdés: milyen mértékben lehet vagy kell a
közoktatásban differenciáltan tanítani, és miféle
lehetôségekre van szükségük a kiemelkedôen tehetsé-
ges diákoknak?

– Igen, a hazai és határon túli magyar civil tehet-
séggondozó szervezeteket tömörítô Nemzeti Tehet-
ségsegítô Tanács (www.tehetsegpont.hu) elnökeként
is igen fontosnak tartom a tehetségek kibontakoztatá-
sát mind az oktatási folyamatban, mind azon kívül.
Jómagam több mint tíz évvel ezelôtt indítottam el a
kutató diák mozgalmat (www.kutdiak.hu), amely
középiskolás diákok ezreinek adott már eddig is ér-
tékteremtô élményt a legmagasabb szintû kutatáso-
kon belül. A tehetségfogalom igen sokat gazdagodott
az elmúlt évtizedekben. Ma már egyre jobban felis-
merjük, hogy mindenki tehetséges, a nagy kérdés
tehát annak felfedezése, hogy az adott diák éppen

miben az. Ez az iskolától a pedagógiai módszerek és
helyzetek sokkalta nagyobb diverzitását, sokszínûsé-
gét követeli meg, hogy a legváltozatosabb tehetség-
forma is megnyilvánulhasson. A sokszínûség tisztele-
tét biztosítani kell. Egyetemi professzorként mondom
és vallom, hogy a kiválóan gördeszkázó diákot épp-
úgy megilleti a tisztelet, mint az OKTV-n elsô helye-
zettet. Az önbecsülés felkeltése bármely területen
kiválóan szolgálja a többi területen esetleg megmutat-
kozó lemaradások megoldását is. Azaz a differenciá-
lást nem mereven, hanem rendkívül sok dimenzió
mentén és folyamatosan változó módon kell megolda-
ni. Olyan rendszert kell kidolgozni, amely a diákok
tényleges teljesítményén és motivációján alapul, és
egy piramisszerû elrendezésben egyre többet és töb-
bet teljesítô diákokat szakmailag indokolható, átlátha-
tó és ellenôrizhetô módon egyre több lehetôséghez
juttatja.

– Az oktatás megújítása csak akkor lehetséges, ha
a pedagógusok képesek újszerûen, új módszertani
ismeretek birtokában, esetenként újrafogalmazott
tanterv szerint tanítani. A curriculum fejlesztése és a
tanárképzés terén milyen feladatokat lát?

– A változások indukálásának valóban a tanárkép-
zés megújítása az egyik legfontosabb terepe. Foko-
zott hangsúlyt kell fordítani az alábbi elemek szere-
peltetésére:

• A nem frontális jellegû oktatási formák haszná-
latának és kitalálásának (fejlesztésének) begyakorol-
tatása.

• Problémamegoldó és szemléletadó (tudáshálózat-
építô, tanulni megtanító) megközelítések, az interneten
elérhetô információk validálásának megtanítása.

• Az epochális oktatási formák, a team-munka
begyakoroltatása.

• A kísérletes megközelítések modern és olcsó
formáinak megismerése.

• A tanárjelöltek kapcsolatteremtô, együttmûködô,
hálózatképzô készségeinek fejlesztése.

• A speciális nôi szemléletet és igényeket figye-
lembe vevô pedagógiai módszerek és megközelítési
formák, a tudományban és az innovációban meglévô
sikeres nôi példaképek megismertetése.
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• A tanárjelöltek tanítási gyakorlatának a gyakorló-
iskoláktól különbözô helyzetekben (hátrányos hely-
zetû diákok stb.) is történô megszervezése.
A fenti elveknek és szempontoknak nemcsak a

tanárképzés, hanem a tanár-továbbképzés területén is
az eddigieknél jobban meg kell jelennie.
Álmom egy olyan iskola, ahol a reguláris oktatást

idôrôl idôre megszakítják a véletlenszerû elemek.
Olykor a még véletlenszerûbb elemek, és ritkábban a
szinte már elképzelhetetlen elemek. Én azt tartom ki-
váló iskolának, ahol kihasználják az epochális okta-
tást, amivel egyébként a magyar közoktatás már rég-
óta rendelkezik. Az iskola és a tanítási folyamat is
fölfogható eseményláncolatként. Ha az eseménylán-
colat jól mûködik, akkor a végeredmény nem egy re-
guláris folyamat, tehát amikor mindig ugyanaz ismét-
lôdik, hanem olyan, ahol a véletlennek igenis szere-
pe van, méghozzá gyakori módon, hetente vagy akár
naponta is. Egy okos iskola, ha ezt jól csinálja, akkor
ezt akár tervezheti is. Bátorítja, és nem kirúgással fe-
nyegeti azt a pedagógust, aki elviszi diákjait a park-

ba, és ott tart órát nekik Csokonai mintájára. Ezt a
diák is örömként éli meg, és az ott hallott dolog talán
örökre megmarad, mivel más környezetben hallotta,
mint amit megszokott. A diákokkal abbahagyatják
idônként a napi rutint, egyszer, kétszer, háromszor a
tanév során, és lehetôséget adnak nekik, hogy vá-
lasszanak valami rendkívül érdekes tevékenységet,
amelyre lehet, hogy nem lesz szükségük késôbb, de
megtanulják a csapatmunkát. Megtapasztalhatják,
hogy a tanárokkal együtt lehet dolgozni huzamosabb
ideig egy bizonyos cél érdekében, intergenerációs
kapcsolatokat kiépíteni a munka, az együttdolgozás
során, ami szinte elképzelhetetlen egy olyan teljesen
kiegyensúlyozatlan szituációban, amelyben a tanár
feleltet, a diák meg retteg. Az élet nem tudástartal-
mak felhalmozásáról szól, hanem projektekrôl. Ott
egy ilyenfajta szemléletet kell tudni elsajátítani: kitû-
zök egy távlati célt, ehhez milyen konkrét mûveletso-
rokat kell nekem vagy a kollégáimmal együtt nekünk
kitalálni, és ma mit kell ahhoz tennem, hogy ezt meg-
csináljam.

PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZAT KÍSÉRLETI FIZIKÁBÓL
A Szegedi Tudományegyetem TTK Kísérleti Fizikai
Tanszéke az ELFT Csongrád megyei Csoportja támo-
gatásával 2008 tavaszán rendezi meg ATOMFIZIKA
tárgykörben kísérleti versenyét Szegeden. Középisko-
lás tanulók pályázhatnak (1 vagy 2 fô) olyan dolgo-
zattal, amelyben leírják a bemutatandó kísérlet elvég-
zésének menetét, az alkalmazott módszereket, bemu-
tatják az eredményeket. A maximum terjedelem 10 ol-
dal (ábrákkal és referenciákkal együtt). A beküldési

határidô 2008. január 18. (SZTE KFTSZ, 6720 Szeged,
Dóm tér 9., Szatmári Sándor egyetemi tanár címére).
A legjobb pályamunkák készítôi meghívást kapnak a
márciusban rendezendô „éles” bemutatóra (SZTE Kí-
sérleti Fizikai Tanszék), s a nyertesek pénz- és könyv-
jutalmat kapnak (felkészítô tanárokkal egyetemben).
Érdeklôdni Nánai László egyetemi tanár címén le-

het: e-mail: nanai@physx.u-szeged.hu, tel.: 62/544-
359, 06-30-2492675

Ötven évvel az ûrkorszak kezdete után egyre világosabbá válik, hogy
az emberiség jövôje elválaszthatatlan a világûrtôl – ezért fontos feladat
már ma is egyrészt a kozmikus környezetünkbôl származó veszélyek,

másrészt az ûrhajózás távlati lehetôségeinek áttekintése. Jövônk és a kozmosz
viszonyának egész sor alapvetô kérdése merülhet fel.

A kérdésekre ezúttal egy ûrkutató, illetve egy jövôkutató keres válaszokat –
együtt, ám néha eltérôen. Ma még messze nincs válasz mindegyikre. Ez

azonban nem akadályozhatja meg, hogy megpróbáljuk objektíven és reálisan
áttekinteni és megvitatni azokat a problémákat, amelyekkel az emberiségnek

a nem túl távoli jövôben várhatólag szembe kell néznie.
A Typotex Kiadó szeretettel meghívja Önt elôadás-sorozatának következő

állomására, melyet december 12-én, szerdán 17.30-kor
Almár Iván és Galántai Zoltán tart

Ha jövô, akkor világûr címû könyvük 4. fejezetérôl,
A távolabbi jövô perspektívái címmel.

Helyszín: Olvasók boltja, 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
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