
alapján készült egy nagyítás 1:1 léptékû papírlap for-
májában. Ezt kellett a falra másolni, majd akrilfesték-
kel felfesteni, hogy az 1. ábra szerinti fénykép elké-
szülhessen.
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TÍZ ÉVES AZ ELTE FIZIKA DOKTORI ISKOLA
»FIZIKA TANÍTÁSA PROGRAMJA«
GYAKORLÓ FIZIKATANÁROK SZÁMÁRA

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tan-
tárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.

Juhász András az ELTE Anyagfizikai Tan-
szék nyugalmazott egyetemi docense. El-
sõsorban fizikatanár-jelöltek szaktárgyi ala-
pozásában és szakmódszertani képzésében
dolgozott. Kutatómunkája is ehhez, vala-
mint az anyagtudományhoz kapcsolódott.
Több mint 160 tudományos cikke mellett
szak- és ismeretterjesztõ könyvek (társ)-
szerzõje, szerkesztõje. A Fizika Tanítása
doktori program 2007-es megindításának
kezdeményezõje. 2016 óta az MTA–ELTE
Fizika Tanítása Kutatócsoport tagja.

Tél Tamás az ELTE-n szerzett fizikus diplo-
mát 1975-ben. Azóta – külföldi vendégku-
tatói tartózkodásaitól eltekintve – az ELTE
Elméleti Fizikai tanszékén dolgozik külön-
bözô beosztásokban. Kutatási témái a
nemegyensúlyi rendszerektôl a klímadina-
mikáig terjednek. 2007 óta vezeti a Fizika
tanítása doktori programot, 2011 óta az
MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsopor-
tot. 2016 óta az MTA-ELTE Fizika Tanítása
Kutatócsoport vezetõje.

Juhász András – ELTE Anyagfizikai Tanszék

Tél Tamás – ELTE Elméleti Fizikai Tanszék és MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Az ELTE Fizikai Intézet Tanácsa és a Fizika Doktori
Iskola 2007 tavaszán elfogadta a Fizika tanítása prog-
ramot, mint a három korábbi kutatási programmal
(anyagtudomány, részecskefizika és statisztikus fizi-
ka) egyenértékû, önálló doktori diszciplínát. Ezzel
kifejezte, hogy a szakmódszertani képzést éppen
olyan fontosnak tarja, mint a három nagy kutatási
terület bármelyikét. A 2007–2008 tanévben szervezett
formában elindult a fizikatanári doktori program. A
cél olyan, a fizika tudományában és a szakmódszertan

területén egyaránt jól tájékozott szakemberek képzé-
se, akik képesek a fizikatanítás megújítására, a diákok
érdeklõdésének felkeltésére, a magas szintû tehetség-
gondozásra, tananyagfejlesztésre, új tanítási progra-
mok és módszerek kidolgozására [1]. A célok – az
eredményesnek tûnõ elsõ lépések megtétele után is –
változatlanul aktuálisak. A folytatás szempontjából
minden bizonnyal hasznos lehet az eltelt tíz év mérle-
gének elkészítése, a tapasztalatok összegzése. Az
alábbiakban összefoglaljuk a doktori program doku-
mentált eredményeit, a 10 évnyi mûködés tapasztala-
tait, majd a képzésben résztvevõk körében végzett
felmérésünk eredményét ismertetjük.
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A doktori program „iskolaszerû” mûködése,

1. ábra. A Fizika Tanítása Program által szervezett konferenciák referált kiadványai.

dokumentált adatai, eredményei

A Fizika tanítása doktori programra az eltelt 10 év
alatt 56 fõ iratkozott be és 43 fõ folytat/folytatott kitar-
tó tanulmányokat, közülük 39-en gyakorló középis-
kolai tanárként, 4-en a BSc képzésben dolgozó okta-
tóként. A program nyitott minden hazai fizikatanár és
a határon túl magyar nyelven fizikát tanító pedagógus
elõtt. Doktoranduszaink közel 60%-a korábban az
ELTE-n végzett, a többiek nagy vidéki egyetemeinken
(Debrecen, Pécs, Szeged), illetve a határon túl diplo-
máztak. Az elmúlt tíz évben 13 jelölt védte meg sike-
resen disszertációját és nyert PhD fokozatot, 5-en
közvetlenül a védés elõtt állnak, 16 fõ disszertációja
befejezésén dolgozik.

A tanári doktori képzés mûködését alapvetõen az
ELTE Doktori Szabályzata határozza meg, de néhány
vonatkozásban különbözik más doktori programok-
tól. Ilyen lényeges különbség, hogy doktorandu-
szaink aktív tanárok, akik iskolai munkájuk mellett
végzik tanulmányaikat és kutatómunkájukat. Mivel
munkaviszonyuk van, ösztöndíj-támogatást nem kap-
nak, sõt a külsõ kutatóhelyekre vonatkozó mérték-
ben a részvétel térítésköteles is. A doktori képzés két
munkaterületre koncentrál: az elsõ négy félévben a
résztvevõk korábbi szakmai ismeretei felfrissítésére
és látókörüknek a mai fizika válogatott fejezeteivel
történõ bõvítésére helyezzük a hangsúlyt. Ezt sze-
meszterenként 4 (összességében 4 × 4 = 16), speciáli-
san tanárok számára szervezett elõadássorozat és
számos, a fizika tanításához kapcsolódó egyéni fela-
dat (szakanyagok, számítógépes segédanyagok,
programok készítése, oktatási kísérletekben történõ
részvétel stb.) szolgálja. A doktori iskola hallgatói
minden hónapban egy szombati napot elõadások
hallgatásával töltenek az egyetemen. A kurzusok té-
máit úgy igyekeztünk összeállítani, hogy a fizikataní-
tás alapvetõ kérdései, módszertani lehetõségeinek
áttekintése mellett, a fizika új, a tanárok és a középis-
kolás diákok számára is érdekes területeibe adjunk
betekintést. A 4 × 4 kurzusról a doktori program hon-

lapján, http://csodafizika.hu/fiztan található részlete-
sebb tájékoztatás. Ugyanitt, a Közkincs-Hallgatók
szakmai anyagai (http://csodafizika.hu/fiztan/
kozkincs/szakmhallg) menüpont kínál válogatást a
doktoranduszok elektronikus oktatási anyagaiból, és
ugyanígy „közkincs”-ként letölthetõk a hallgatók
magyar és angol nyelvû publikációi.

A doktori programhoz kapcsolódó
akkreditált tanártovábbképzés

A doktori képzés elõadássorozatára alapítva már négy
éve mûködik a félévente 60 órás akkreditált tanárto-
vábbképzõ tanfolyamunk: http://pedakkred.oh.gov.
hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=
5268.

Az erre jelentkezõ tanárok ugyanazokat az elõadá-
sokat látogatják, mint a doktoranduszok, de a tanfo-
lyam teljesítésének követelményei természetesen ala-
csonyabbak a doktori követelményeknél. Azok, akik
a tanfolyam tapasztalatai alapján úgy döntenek, hogy
a teljes doktori képzésre átjelentkeznek, megtehetik.
A rendszer – úgy tûnik – mûködik. Az utóbbi évek
doktoranduszai közül többen a tanártovábbképzõ
tanfolyamon kaptak kedvet a munka folytatásához.

A tudományos kutatómunka gyakorlata

A doktori munka második része a doktorandusz által
végzett tudományos igényû kutató-fejlesztõ munka. E
munka során kapott eredményeket a doktorandusz
elõször a szakmai közönségnek szóló angol és ma-
gyar nyelvû publikációkban kell megjelentesse, majd
összegezve, tézisekbe szervezve disszertációban is
összefoglalja. A jelölt kutatómunkáját tudományos
fokozattal rendelkezõ egyetemi oktató, témavezetõ
irányítja és segíti. A gyakorló tanárok számára, az
iskolai tanítás mellett, a doktori munka kutatási része
a nehezebb. Ez a munkafázis még a legjobbak eseté-
ben is évekre elhúzódik, aminek – sajnos – érthetõ
velejárója lehet a végleges lemorzsolódás is. Az okok
bizonyára összetettek. Az elsõ nehézséget az okozza,
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hogy a jelöltek napi iskolai munkájától eleinte távol
áll a sajátos protokollal rendelkezõ kutatómunka [2,
3]. Aki mégis vállalja, az az egész folyamat és a tézi-
seik megalkotása során megérti, hogy mit jelent a
tantárgy-pedagógiai kutatás, egy új tudományos ered-
mény elérése. A megvédett disszertációk és az alapju-
kat adó tézisek a honlapon megtalálhatók.

A kutatási munka másik nehézsége, hogy a tanárok
nehezebben értelmezik az egyéni kutatómunka szo-
ros és lényegi kapcsolódását a hazai és nemzetközi
szakmai közösséghez. Az egyéni eredmények értékét
a szakmai közösség elõtti bemutatás, illetve az utóbbi
részérõl történõ elfogadás adja meg. E megmérettetés
legfontosabb fórumát a referált külföldi és hazai fo-
lyóiratokban, lektorált kiadványokban megjelenõ
publikációk jelentik.

A doktori iskola része, hogy a tanárok rendszere-
sen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciá-
kon, ahol eredményeik megismertetésén túl szakmai
kapcsolataikat is bõvíthetik. A Doktori Program az
elmúlt években négy nemzetközi konferenciát szerve-
zett, illetve vett rész annak szervezésében. A magyar
nyelvû konferenciákon a hazai fizikatanárok mellett a
határokon túli területekrõl is jelentõs számban jöttek
kollégák, az angol nyelvû konferencia résztvevõinek
köre egész Európára kiterjedt. A konferencia-elõadá-
sok referált írott változata (1. ábra ), mintegy 2000
oldalnyi összterjedelemben, nyomtatásban is megje-
lent, és a Doktori Program honlapjáról elektronikus
formában is letölthetõ.

A Fizika Tanítása Doktori Program
a hallgatói vélemények tükrében

A tíz éve folyó doktori program értékelése szempont-
jából legfontosabb tényezõ a résztvevõk véleménye.
Ennek összegyûjtésére minden beiratkozott résztve-
võnek – függetlenül attól, hogy hol áll a képzési fo-
lyamatban – 25 kérdést tartalmazó elektronikus kér-
dõívet küldtünk ki, és kértük annak anonim kitöltését.
A kérdések a doktorandusztanárok iskolai helyzeté-
nek felmérésére, a doktori program tartalmi vélemé-
nyezésére, a vállalt terhelés mértékére, a doktori kép-
zésben végzett munka tényszerû eredményeinek ösz-
szegzõ felmérésére és a képzés hasznosságának szub-
jektív megítélésére vonatkoztak. Kérdõívet az 56 cím-
zett 70%-a (39 fõ) küldte vissza. Az alábbiakban ezek
lényegi tapasztalatait foglaljuk össze. A teljes kérdõív
a kapott válaszok összesítésével a http://csodafizika.
hu/fiztan/kerdoiv.pdf linken tekinthetõ meg.

A doktori munka motivációja és
annak iskolai elismerése

A válaszok szerint jelentkezéskor elsõdlegesen a
szaktárgyi ismeretek felfrissítésének igénye motiválta
a kollégákat. Emellett szerepet játszott a tanári életpá-
lya-elõmenetel és a szakmódszertani kutató-fejlesztõ
munka iránti érdeklõdés is. A tanári életpályán törté-

nõ elõmenetel nem közvetlenül kapcsolódik a doktori
cím megszerzéséhez. A kérdésekre kapott válaszok-
ból kitûnik azonban, hogy doktoranduszaink munka-
helyi elõmenetelének sikeressége meghaladja az or-
szágos átlagét. Így a doktori program résztvevõi közül
2 PhD fokozattal rendelkezõ kollégánk lett kutatóta-
nár, 7-en mestertanári címet nyertek, 9-en pedig a
pedagógus I.-bõl átléptek a II. fokozatba. Ennek való-
színû oka, hogy a doktori munka jól dokumentált
szakmai eredményei megkönnyítik az elõrelépéshez
szükséges pályázati portfolió elkészítését.

A doktori munka elismerése az iskolavezetés, illet-
ve kollégák részérõl nem ennyire egyértelmûen pozi-
tív. Az iskolavezetés 11 kolléga esetén közömbösen
tudomásul vette tanára jelentkezését a doktori kép-
zésbe, 12 fõnél erkölcsileg támogatást adott, bíztatta,
míg 15 résztvevõ esetén a képzés költségeihez anya-
gilag is hozzájárult. A tanártársak részérõl iskolán
belül mutatkozó szakmai elismeréssel kapcsolatban a
végzettek általában pozitívan nyilatkoztak, kiemelve,
hogy a közvetlen kollégák szakmai kérdésekben ad-
nak véleményükre, gyakran kérnek konkrét kérdé-
sekben tanácsot, segítséget. (Ezzel szemben volt
olyan kolléga is, aki közvetlen kollégái részérõl már a
jelentkezéstõl szakmai féltékenységet érzékelt.)

A doktori kurzusok tartalmi megítélése

Több kérdés is foglalkozott a vizsgaköteles kurzusok
tartalmi véleményezésével. A résztvevõktõl elõször
azt kértük, hogy az iskolában megszokott ötfokozatú
osztályozási rendszer szerint, összességében minõsít-
sék a négy féléves elõadássorozat 16 kurzusát. Ehhez
fontos szempontként adtuk meg, hogy a kurzusok té-
máit azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy a részt-
vevõk fizikaszemléletét szélesítsék, de egyúttal az
iskolai munkában is hasznosíthatók legyenek. A be-
küldött 39 válasz osztályzatainak átlaga 4,6.

Ezután egy-egy pontban külön rákérdeztünk, van-e
olyan tárgy, amit feleslegesnek és így elhagyhatónak
éreznek, illetve mely tárgyat/tárgyakat tartanak ki-
emelkedõen jónak, hasznosnak. Végül megkérdeztük,
van-e olyan témakör, aminek feldolgozását a jelenlegi
tematikában hiányolják és a jövõben feltétlenül szük-
ségesnek és hasznosnak tartanák. Itt, mivel a képzési
idõ korlátozott, kértük, nevezze meg azt is, hogy az új
témakört melyik jelenlegi tantárgy helyett javasolnák.

A kérdéscsoportra adott válaszok egyértelmûen
mutatják, hogy a jelenlegi kurzuskínálatban a legnép-
szerûbbek azok a modern fizikai témák (például kör-
nyezeti áramlások fizikája, relativitáselmélet alapjai,
kaotikus mechanika ), illetve interdiszciplináris vonat-
kozású témák (például fizika a biológiában, energia-
termelés és környezet, kooperatív jelenségek – inter-
diszciplináris vonások ), amelyek a korábbi években
az egyetemi tanárképzés tanterveiben nem vagy csak
kis súllyal szerepeltek. A válaszadók többsége nem
nevezett meg kihagyható tárgyat. A kérdéscsoportra
adott válaszok tükrében tehát azt a következtetést
lehet levonni, hogy a tantárgyi struktúra lényeges
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átalakítására nincs szükség. A válaszadóknak lehetõ- 1. táblázat

A PhD hallgatók publikációs és konferencia-aktivitása1

angol nyelvû külföldi közlemények száma 81

külföldi szakmai rendezvények

részvételek száma 79

elõadások 55

poszter-elõadások 19

magyar nyelvû közlemények száma 192

hazai szakmai rendezvények

részvételek száma 173

elõadások, bemutatók 161

1 39 választ adó alapján.

sége volt tetszõleges megjegyzéseket, bõvítési javasla-
tokat is megfogalmazni a kérdõíven. Így megfontolan-
dó észrevételeket, javaslatokat kaptunk a kurzusok
belsõ tartalmának kiegészítésére, a hangsúlyok módo-
sítására is. Ezeket a javaslatokat a következõkben a
kurzusvezetõkkel részletesen megbeszéljük, és be-
építjük a képzésbe.

A tudományos kutatómunka gyakorlata a Fizika
Tanítása Doktori Programban

A munka során az elsõ lépés a kutatási célok és a
konkrét munkaprogram meghatározása. Ebben a dok-
torandusz a témavezetõjétõl kap segítséget. A megva-
lósítás döntõ része egyéni feladat, aminek eredményeit
a munka lezárásakor egyes szám elsõ személyben
megfogalmazott „tézisek” tartalmazzák. A munka alap-
vetõen egyéni jelegû, mégis akkor lehet igazán ered-
ményes, ha azt sikerül beágyazni a szakmai közösség-
be. Úgy látjuk, hogy ez utóbbi megvalósítása a gyakor-
latban nem egyszerû. Fontosnak tartjuk tehát, hogy
szoros munkakapcsolat alakuljon ki a doktorandusz és
témavezetõje között, illetve nyitott, segítõkész együtt-
mûködés a doktoranduszok között. Ez utóbbi azért is
kiemelten fontos, mert a szakmódszertani kutató-fej-
lesztõ munka lényegi részéhez tartozik a feldolgozott
új témák, témakörök, illetve új módszerek iskolai ki-
próbálása is, amiben a társak segítsége rendkívül fon-
tos. Kérdõívünk rákérdez a témavezetõvel, illetve a
doktorandusztársakkal kialakult munkakapcsolatokra.
A válaszok azt mutatják, hogy a témavezetõkkel kiala-
kított kapcsolat jó. A mentorok megfelelõ segítséget
adnak a doktori munkához és az eredmények szaksze-
rû publikációjához egyaránt. A doktorandusztársakkal
kialakított munkakapcsolatok vonatkozásában a vála-
szok azonban nem ilyen kedvezõk. Aktív, egymást
segítõ munkakapcsolatot a válaszadók körülbelül 40%-
nak sikerült kialakítania kollégáival. A doktorandu-
szok felének csak laza (formális) kapcsolata van, míg
körülbelül 10% sajnos úgy nyilatkozott, hogy semmi-
lyen munkakapcsolata sincs.

A kutatási eredmények igazi értékmérõje a szakmai
nyilvánosság. A tapasztalatok szerint a gyakorló taná-
rok anyanyelvi szóbeli kommunikációs készsége kivá-
ló, a szakcikkek megírása azonban nehezebben
megy. Fokozottan igaz ez a nemzetközi elõadások és
cikkek vonatkozásában. A doktori képzés részeként
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy doktorandu-
szaink közvetlen szakmai tapasztalatokat szerezhesse-
nek külföldön is [4]. Ezt segítendõ eddig 1 erdélyi, 3
nyugat-európai és 1 kanadai egyetemmel alakítottunk
ki közvetlen együttmûködést, aminek keretében mód
nyílik rövid tanulmányutakra, közös kutatási munkák-
ra, publikációkra is.

Kérdõívünk kiterjedt a külföldi tanulmányutak, a
nemzetközi és hazai konferenciákon történõ részvétel
és a publikációk felmérésére is. A 39 visszaküldött
válasz alapján az összesített adatokat az 1. táblázat
tartalmazza.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az esetek többségé-
ben az eredményes doktori munka a sikeres védéssel
nem záródik le. Sõt, a folytatáshoz általában minden
érdekelt részérõl megvan az igény. Jelenleg a folytatás
lehetõsége korlátozott mértékben adott a Doktori
Program bázisán szervezõdött MTA–ELTE Fizika Taní-
tása Kutatócsoport keretében http://mta.hu/tantargy-
pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-fizika-tanitasa-
kutatocsoport-107105. A kutatócsoport 2020-ig szó-
lóan „próbaidõs” jelleggel mûködik az MTA anyagi
támogatásával. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szak-
módszertani kutatás ezen formája az MTA támogatásá-
val hosszú távon és rendszerszerûen mûködjön. Meg-
gyõzõdésünk, hogy az erre fordított támogatás orszá-
gos szinten és komplex módon hasznosul: a sikeres
szakmódszertani kutatás támogatásán kívül hatékony
segítséget jelent a doktori program jelenlegi mûködé-
séhez (doktoranduszok részvételi költségeinek támo-
gatása külföldi konferenciákon, szakmai rendezvénye-
ken, nemzetközi kutatási együttmûködések kialakítá-
sa, a doktori munkák eredményeinek gyakorlati kipró-
bálását jelentõ oktatási kísérletek finanszírozása stb.).
A Kutatócsoport létezése egyúttal hátteret adva stabili-
zálja az egyetemi tanárképzés helyzetét is.

A fizikatanítás megújulásának fontos feltétele a ta-
nárok szaktárgyi tájékozottságának szélesítése. A kér-
dõív két kérdésében arra kértünk választ, hogy a részt-
vevõk e téren miként értékelik a doktori program
munkáját:

„Változtatott-e a fizikaszemléletén a doktori prog-
ram keretében végzett munka?” A 39 válaszadó közül
11 fõ „lényeges” szemléletváltozást jelzett, 24-en a
„részleges szemléletváltozás”-t, míg négyen szemlélet-
változásuk mértékét az „alig” válasszal minõsítették. A
„nem” feleletet senki nem jelölte meg.

„Változtatott-e a fizika tanításával kapcsolatos szem-
léletén a doktori program keretében végzett munka?” A
válaszadók közül 9 fõ „lényeges”-nek, 22 „részleges”-
nek minõsítette a változást, 5 fõ számára „alig” jelentett
szemléletváltozást, míg 1 fõ szerint „nem” történt ilyen
változás.

Megkérdeztük a résztvevõket, összességében mi-
ként értékelik azt a terhelést, amit a négy féléven ke-
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resztül tartó elõadások hallgatása, a vizsgák teljesíté-
se, majd az önálló kutatómunka, az eredmények pub-
likációja (és a disszertáció elkészítése) jelent. A vá-
laszt négy lehetõség közül lehetett kijelölni. A 39 vá-
laszadó közül 3 fõ „irreálisan nagy”-nak értékelte a
terhelést (kicsit ellentmondva ennek, más kérdésekre
adott válaszaikból kitûnik, hogy mindhárman sikere-
sen teljesítették az elvárásokat és már védtek, vagy
közvetlenül védés elõtt állnak.) A terhelés mértékére
a többség (21 fõ) „nehéz, de elviselhetõ” minõsítést
adott, 14 kolléga szerint a terhelés „elviselhetõ”, egy
válaszadó számára pedig „nem számottevõ”.

Arra a kérdésre, hogy ajánlaná-e kollégájának,
esetleg szakmabeli hozzátartozójának a jelentkezést
az ELTE fizikatanári doktori képzésére, valamennyi
válaszadó pozitív értelemben felelt. Többen feltétel-
ként fûzték hozzá, hogy csak jól képzett, a munkája
iránt elkötelezett és igényes kolléga esetén mernék
ajánlani.

A felmérés – a konkrét kérdések megválaszolásán
túl – kérte a résztvevõket, hogy írják meg minden ész-
revételüket, javaslatukat, ami a képzés jobbítását szol-
gálhatja. Számos ilyen javaslat érkezett, konkrét tartal-
mi kérdésektõl, a vizsgák megszervezésén át, az egye-
temi elektronikus adminisztráció nehézségéig. Lehetõ-
ség szerint igyekszünk megoldani a felvetett problé-
mákat, az elõadók bevonásával megfontoljuk a javas-
latokat és, ha lehet, beépítjük a képzési rendbe.

A fentiek alapján úgy értékeljük, hogy a doktori
program – bár számos területen javítandó – alapve-
tõen mûködõképes és eredményes. A hosszú távú
eredményes mûködés azonban külsõ feltételektõl is
függ. Így a szaktanárok érdeklõdésétõl, ezen belül a
doktori fokozat oktatáspolitikai elismerésétõl, de
függ a szakmódszertan terület mûködésének egyete-
mi helyzetétõl is. Az jelenti az alapvetõ problémát,
hogy az utóbbi évtizedben nyugdíjba vonult kollé-
gák helyét nem lehetett betölteni, és ezért a felada-
tok folyamatos átadása-átvétele nem zavartalan.
Mivel az ELTE helyzete a magyar fizikatanár-képzés-
ben meghatározó, országos érdek, hogy az egyetem
biztosítsa a szakmódszertani oktatógárda színvona-
las utánpótlását és az ezen a területen végzett mun-
ka elismerését.

A doktori program folyamatosságát az elõadói kör
elöregedése különösen is érinti. A mûködése az el-
múlt 10 évben a jó célokért lelkesedõ kollégák ön-
kéntes munkáján alapult, az itt végzett munka nem
számított az egyetemi óraterhelésbe és nem járt anya-
gi elismeréssel sem. Induláskor a 16 elõadó között 2
fõ volt nyugdíjas, ma 10 fõ. 2007-ben a tudományos
munkát irányító témavezetõk az Intézet fõállású okta-

tói voltak, ma felerészben nyugdíjasok [5]. Ilyen felté-
telek mellett a Fizika Tanítása Doktori Program hosz-
szú távú mûködése sajnos bizonytalan.

Összegzés

A tíz éve indított Fizika Tanítása Doktori Program szer-
vezõiként a tapasztalatok és a megkérdezett résztve-
võk véleményét összegezve jó érzéssel állapíthatjuk
meg, hogy a befektetett munka oktatói és résztvevõi
oldalról sem tûnik hiábavalónak. Akár sikertörténet-
nek is nevezhetnénk, hogy a hazai fizikatanár-képzés-
ben egy komoly terheléssel járó, de értékteremtõ, mi-
nõségi szintû tanári „elitképzés” szervezett alapjait
raktuk le. Természetesen a rendszer nem tökéletes és
saját tapasztalatainkat, valamint a résztvevõk javaslatait
átgondolva igyekezni fogunk javítani azokon a tartalmi
és szervezési problémákon, amelyek saját hatáskörben
változtathatók. Meggyõzõdésünk, hogy Magyarország-
nak szüksége van magas szinten képzett fizikatanárok-
ra. Ennek rendszerszintû biztosításához azonban nem
elegendõ néhány egyetemi oktató ügy iránti elkötele-
zettsége, személyes lelkesedése. Szükséges lenne,
hogy a hallgatókat az oktatásirányítás hosszú távon
támogassa (megpályázható tandíjtámogatás, ösztöndíj,
külföldi tanulmányutak költségtámogatása, esetleges
iskolai órakedvezmény a tanulmányok idejére), de
szükség lenne az egyetemi, kari, intézeti vezetés támo-
gatására is, ami az ország legnagyobb egyetemén
hosszú távon biztosítaná a szaktanárok tudományos
szintû képzésének anyagi és személyi feltételeit. Mi
magunk, az ügyért lelkesedõ kollégáinkkal együtt, ké-
szen állunk a további munkára.

U.i.: A Fizika Tanítása program elõadásai minden
érdeklõdõ tanárkolléga számára nyilvánosak, a hely-
szín, az elõadások címe és ideje a http://csodafizika.
hu/fiztan/index.html honlapon megtalálhatók.
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