OKTÓBER
Egy új lehetôséggel szeretnénk szolgálni a Fizikai Szemle szerzôinek és
olvasóinak: bevezetjük, pontosabban fogalmazva kiterjesztjük a csak interneten elérhetô tartalmak körét. Célunk az, hogy az internet segítségével
lehetôséget adjunk olyan anyagok közzétételére, amelyek a Fizikai Szemle
hagyományos, folyóirat-jellegû formájába nem beilleszthetôk. Mire gondolunk? Például prezentációkra, képekre, videókra (és biztos van még sok
minden, ami nem jutottak eszünkbe). Eddig is elôfordult, hogy a nyomtatott vagy pdf-formátumú lapszámban megjelent írásokat kiegészítô tartalmakat (bôvebb hivatkozási listákat, nagy táblázatokat, fényképeket, videókat stb.) mellékletként az interneten tettünk elérhetôvé. A mostani változással ezt a lehetôséget olyan anyagokra is kiterjesztenénk, amelyek a
lapban nem, csak az internetes mellékletben jelennének meg. Elképzelésünk szerint ez elsôsorban a fizika tanításában alkalmazható tartalmak
közzétételéhez jelenthet segítséget. Így megjelenhetnek vetítésre készített
prezentációk, videók stb. Elônye a szerzôk számára az lenne, hogy az anyagok megjelentetése szakértôi lektorálás után, de a hagyományos publikációnál lényegesen gyorsabb átfutással történhet, továbbá a nyomtatott lap
tartalomjegyzékében is megjelenik a szerzô és a cím, valamint természetesen a mû internetes elérhetôsége. Így az anyag megjelenésérôl a Szemle
teljes olvasótábora értesül.
Más: október 19-én lezajlott a Nemzeti Alaptanterv megújítását célzó
javaslat véleményezésére meghirdetett társulati vitafórum. Az elhangzott
elôadásokból és hozzászólásokból egyetértés látszott abban, hogy a természettudomány tárgy bevezetésével a NAT módosítási javaslat a fizika- és
kémiatanárok csökkenô számára kísérel meg reagálni. A tárgy bevezetése
jelenleg megalapozatlan: nincsenek képzett tanárok, nincs kidolgozott tananyag és tankönyv. Több hozzászóló szerint a tanári pályát kellene megfelelô intézkedésekkel vonzóbbá tenni. Ugyancsak egyetértés volt abban,
hogy az eredménycélokban megfogalmazott követelményeket nem alapozzák meg a javaslatban felsorolt kötelezôen elsajátítandó ismeretek, és a
csökkenô óraszám tovább mélyíti ezt az ellentmondást. Felmerült az is,
hogy a természettudományi tárgyak 10. évfolyammal lezáruló kötelezô
oktatása azt a káros üzenetet közvetíti, hogy a természettudományok nem
is fontosak a társadalom számára. Ugyanakkor gyakorló gimnáziumi tanárkollégák tapasztalata szerint vannak elônyei is annak, hogy az utolsó két
évben csak azokkal kell foglalkozni, akik tényleg érdeklôdnek a fizika (vagy
a kémia) iránt. Többen hangsúlyozták, hogy az alsóbb évfolyamokban kizárólag a mérések és kísérletek alkalmasak a fizika megszerettetésére. A fórumon elhangzott és az egyéb beérkezett vélemények alapján az Elnökség által felkért bizottság fogalmazza meg a NAT módosítási javaslatról a Társulat
állásfoglalását, amit az október 31-i határidôre be is küldenek.
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