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Az Európai Unió által támogatott oktatási fesztiválok
sorozata 2000 novemberében kezdôdött az elsô Phy-
sics on Stage (Fizika a színpadon) fesztivál megren-
dezésével, amelynek akkor a CERN (Genf) adott ott-
hont. Három Physics on Stage fesztivál megrende-
zése után 2004 októberében már nemcsak a fizika
oktatásával kapcsolatos tapasztalatcserére hívták a
lelkes tanárokat, hanem a többi természettudomány
képviselôit is bevonva szervezték meg az elsô Sci-
ence on Stage (Természettudomány a színpadon)
címû nemzetközi természettudományos oktatási
fesztivált.

2007 áprilisában Grenoble-ban Janez Potocnik, a
tudományért és kutatásért felelôs EU-biztos lehûtötte
a lelkes résztvevôk hangulatát, amikor bejelentette,
hogy az EU a továbbiakban megszünteti a Science on
Stage fesztiválok közvetlen támogatását. Ezért egy
ideig úgy tûnt, hogy a sorozatnak vége szakad. A né-
metek azonban fölvették a kesztyût, és elhatározták,
hogy a saját nemzeti „válogatóversenyüket” – a Sci-
ence on Stage Deutschlandot – próbaképpen kiter-
jesztik, és korlátozott számban meghívnak rá európai
tanárokat is. Sikerült német ipari cégektôl szponzoro-
kat is szerezniük, és így – bár a korábbi évekénél
jóval szerényebb költségvetés mellett – 2008-ban is
megrendezésre került a Science on Stage Berlinben,
október 23. és 26. között. A jóval szerényebb költség-
vetés azt is jelentette, hogy sem a nemzeti válogató-
versenyek nem kaptak külön finanszírozást, sem a
résztvevôk útiköltségét nem fizették. Azoknak a taná-
roknak azonban, akik a nemzeti válogatóversenye-
ken, és az azt követô nemzetközi zsürizésen bejutot-
tak a fesztiválra, a szállás- és étkezési költségeit most
is állták a szervezôk.

Magyarországi válogatóverseny

A magyarországi válogatóversenyt – a költségek mini-
malizálása érdekében – az Országos Középiskolai Fi-
zikatanári Ankéttal párhuzamosan, Békéscsabán ren-
deztük meg 2008 tavaszán. A németek legfeljebb négy
fô részvételét engedték meg országonként, így a je-
lentkezett hat kolléga közül a következô négyet vá-
lasztotta ki a magyar zsüri:

Márki-Zay János (fizika, Hódmezôvásárhely)
Fodor Erika (kémia, Budapest)
Varga István (fizika, Ajak, általános iskola)
Szoboszlai Zoltán (fizika, Debrecen).
Ezek a kollégák vállalták azt is, hogy a nemzetközi

zsûri pozitív döntése esetén saját költségen kiutaznak
Berlinbe. A kiválasztott kollégák anyagát – angolra
fordítva – elküldtük Berlinbe, ahol a fesztivál nemzet-
közi zsûrije is értékelte ôket. A benyújtott pályázatok
magas színvonalát mutatja, hogy a nemzetközi zsûri
mind a négyüket meghívta a fesztiválra!

Elôkészületek

Az ôsz folyamán a Kutató Tanárok Szövetségének
elnöke – Fodor Erika – közbenjárt az MTA elnökénél,
és ennek köszönhetôen az MTA anyagi támogatást
nyújtott a magyar részvételhez. Ezzel egyrészt pro-
fesszionális minôségû posztereket és szórólapokat
lehetett készíteni a kiállítási standok feldíszítéséhez,
másrészt valamennyire mérsékelni lehetett a kiutazó
tanárokra háruló anyagi terheket. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani az MTA-nak ezért a támo-
gatásért.

A Science on Stage fesztivál

A fesztivált az Urania nevû kultúrközpontban rendez-
ték meg, amelynek a funkciója talán leginkább a ma-
gyar TIT-hez hasonlítható. A fesztiválon több, mint
300 tanár és oktatási szakember vett részt 27 európai
országból. Újdonság, hogy az európai országok mel-
lett az idén Kanada is képviseltette magát.

A szervezôk hat fô témát adtak meg:
• Gyakorlati kísérletek a jobb motiváció és megis-

merés érdekében.
• Természettudomány az óvodában és az általános

iskolában.
• Interdiszciplináris oktatás.
• Önismeret szerepe az oktatási folyamatban.
• Vajon a nem-formális oktatási kezdeményezések

mindig kedvezô hatásúak?
• Magányos szórakoztató, vagy moderátor? Termé-

szettudományt oktató tanár a jövôben.
A hat témakör köré csoportosultak a bemutatott

kísérletek és a fesztivál alatt tartott mûhelyek is. A
magyar delegáció az elsô tematikai csoporthoz tarto-
zó gyakorlati eszközökkel, kísérletekkel szerepelt.

Márki-Zay János sok témát átfogó eszközökkel je-
lentkezett. Bemutatta az általa kifejlesztett szívószálas
elektrosztatikai modellt, nagy sikert aratott papírral
kapcsolatos kísérleteivel, megcsodálták a szilárdtestek
(kristályos és amorf anyagok) azonos méretû bubo-
rékokkal megvalósított Bragg–Nye-féle szerkezeti
modelljét, amellyel vakanciák, diszlokációk, szemcse-
határok is jól modellezhetôk, valamint láthattunk
olyan hullámkádat is, amelyben két, egymással nem
keveredô, kissé különbözô sûrûségû folyadék határ-
felületének viselkedését lehetett szépen demonstrálni.

Fodor Erika a többször díjat nyert kémiai kísérlete-
zô készletét hozta el, amellyel minimális anyagfel-
használás mellett, veszély nélkül, tanulókísérleti szin-
ten végezhetôk el látványos, tanulságos és meglepô
kémiai kísérletek.

Varga István nyomásváltozásokkal kapcsolatos kí-
sérleteket hozott és mutatott be; idônként hangos
robbanások hívták fel kísérleteire a figyelmet.
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Szoboszlai Zoltán megmutatta, hogy egy olcsó

Márki-Zay János átveszi a díjat

webkamera hogyan használható fel alfa-részecskék
detektálására. Csak egy apró, mindenki által könnyen
elvégezhetô átalakítás szükséges hozzá, és máris a
számítógép képernyôjén látjuk az alfa-részecskék ál-
tal okozott felvillanásokat. Valamennyi kísérlet jelleg-
zetessége, hogy olcsó, egyszerû eszközökbôl meg-
építhetô, és könnyen használható.

Az eredmények

A fesztivál október 26-án délelôtt a díjak odaítélésével
ért véget. Mind a hat kategóriában adtak ki díjakat.
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ismét született
magyar siker: Márki-Zay János megnyerte a legnépe-
sebb kategória versenyét, és elhozta a Gyakorlati kísér-
letek a jobb motiváció és megismerés érdekében címû
kategória díját, maga mögé utasítva a nálunk sokkal
gazdagabb nemzetek sok-sok résztvevôjét (15 ország
72 kiállítóját). Márki-Zay János már 2002-ben is díjazott
volt a Physics on Stage fesztiválon, akkor a három fôdíj
egyikét nyerte meg. Gratulálunk! Igazán jó érzés volt
magyarnak lenni Berlinben! A fesztivál során nagy ér-
deklôdés övezte a magyar standokat, s biztosak lehe-
tünk benne, hogy a magyar kiállítók ötleteit a külföldi
kollégák közül sokan át fogják venni, és használni fog-
ják a mindennapi munkájuk során. Jó lenne, ha ezek az
ötletek nemcsak külföldön, hanem itthon is elterjedné-
nek, és ezekre felfigyelnének az oktatási kormányzat
illetékes szervei. Megfontolandónak tartanánk, ha
egyes eszközöket felvennének a hivatalos taneszközlis-
tára, hogy minél több iskola használhassa ôket. Ekkor
lenne igazán nagy hatása a kiváló magyar tanárok esz-
közfejlesztô és innovatív tevékenységének az ország
természettudományos oktatására!

✧
Álljon itt néhány gondolat a fesztiválon részt vett ma-
gyar fizikatanárok beszámolóiból is!

MÁRKI-ZAY JÁNOS: Elsô részvételem alkalmával, 2002-
ben mindössze három fôdíjat osztottak ki a 23 ország-
ból érkezô 450 fizikatanár közönségszavazata alapján, s
akkor én kaptam meg a második díjat 5000 euró pénz-
jutalommal. (Tudomásom szerint ennél nagyobb össze-
get magyar fizikatanár az utóbbi években nem kapott.)
A 2003-as konferencián pedig mint elôzô díjnyertes
vettem részt, ahol demonstrálnom kellett, hogy a ko-
rábbi jutalmat megfelelôen használtam fel.

Tapasztalataim szerint a DVD-knek kisebb a jelentô-
sége (azt a látogatók inkább szeretik magukkal vinni),
az élôben bemutatott kísérletek népszerûek. Kiállítá-
som sok érdeklôdôt vonzott, ezért idôm javarésze az
elôkészülettel és a bemutatással ment el. Ennek hát-
ránya, hogy mások kiállításából nem sokat láttam.

A díj átadásakor a kiállításommal kapcsolatban azt
emelték ki, hogy sikeresen hidaltam át szívószálas
kísérleteimmel a fizika és kémiai kísérletezés közötti
nehéz akadályokat, illetve papírkísérleteimmel meg-
mutattam a geometriai és a fizikai tulajdonságok kö-
zötti szoros összefüggéseket.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy Európa fejlettebb
régióiban a természettudomány nemcsak az általános
iskolákban, hanem már az óvodákban (Kindergarten)
is szerepet kap, miközben mi itt Magyarországon
mind az általános, mind a középfokú oktatásban je-
lentôsen leszûkítettük a természettudományos tár-
gyak oktatását. Ha vissza akarunk kapaszkodni az
európai élbolyba, akkor nagyobb figyelmet kell fordí-
tanunk a természettudományokra!

FODOR ERIKA: Jó volt látni, hogy PISA-felmérés ide
vagy oda, a természettudományt oktató magyar taná-
rok egy részének (én kb. az oktatók ötödét sorolom
ide) módszertani kultúrája egyáltalán nem marad el a
külföldi kollégáéktól, míg a tizedük ilyen jellegû telje-
sítménye talán meg is haladhatja azt. A megszokott,
napi rutinból kitekintve rengeteg hasznos, a saját taní-
tásomon belül megvalósítható, illetve továbbfejleszt-
hetô ötletet, módszert láttam.

Kanadától Németországig számos sikeres és nálunk
is követendô megoldást láttunk arra, hogy a Siemens,
a Bayer és egyéb multicégek komoly pénzeket, még
komolyabb – szakmai és pedagógiai szempontból is
átgondolt – terveket dolgoznak, dolgoztatnak ki, és
ezeket támogatják a gyakorlatban, hogy a fiatalok
érdeklôdését a természettudományos kutatás irányába
tereljék.

Megkeresik az általuk legjobbnak ítélt tanárokat, és
maguk kezdeményezik a több iskolát, évfolyamot is
érintô projektek részletes kidolgozását Ezeket a prog-
ramokat azután az ötlettôl az óravázlatokig, taneszköz
készletig, könyvig, munkafüzetig, DVD-ig, versenye-
kig, értékelésig támogatják.

Rájöttek, hogyha gyors és hatékony munkát, taní-
tást akarnak, akkor közvetlenül a tanárokhoz és a
diákokhoz kell fordulniuk, és nem az oktatási kor-
mányzathoz.
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Egy másik megvalósult lehetôség (pl. Kanadában),
hogy a multik saját üzemükön belül a közoktatási
gyakorlattal is rendelkezô, saját alkalmazásukban lévô
kiváló tanárokkal kutató tanlaborokat hoznak létre,
ahová évente rendszeresen érkeznek tanulócsopor-
tok, hogy iskolai elôkészítés után életkoruknak meg-
felelô témákban és mélységben, komoly mûszerekkel
méréseket, kutatásokat végezzenek. Szigorúan véve
nem önálló kutatásról van szó, a különbözô egymás-
után érkezô csoportok többnyire ugyanazokból a
feladatokból válogathatnak. A 16–18 évesek az inté-
zetben folyó valódi kutatásokban is kaphatnak kisebb
részfeladatokat.

A szponzoráló cégek saját érdeküknek megfelelôen
(mérnök, kutató utánpótlás) nagyon sok pénzt adnak,
de pontosan és részleteiben nyomon követik, hogy a
támogatás hogyan hasznosul. Ez nekem nagyon tet-
szik, hogy nem az iskolához, a taneszköz-forgalmazó-
hoz vagy valami ilyen alapítványhoz kerül a pénz,
hanem egy általuk kezdeményezett és ellenôrzött
programhoz. Nem múltbeli teljesítményekért adott
díjakat szponzorálnak a bevételükhöz képest elenyé-
szô összeggel, hanem a „jövônek” adnak meghatáro-
zott célra horribilis összegeket. Ezt a szemléletet nem
ártana itthon is terjeszteni.

SZOBOSZLAI ZOLTÁN: Meghatározó élményem volt a
konferenciával kapcsolatban, hogy az itt megjelent
résztvevôk láthatóan nem sajnálták idejüket, hogy a
természet törvényeit még inkább érthetô formában
vagy a korábbiakhoz képest váratlan nézôpontból
mutassák be. Az eredményes munka nem maradt
észrevétlen, kijártak az elismerô szavak a látogatók-
tól, külföldi kollégáiktól vagy más tudományok szak-
embereitôl. Persze a célja nem ez volt a Science on

Stage -nek, de úgy vélem, ez is fontos része: egymás
munkájának elismerése. Az igazi cél valójában a pár-
beszéd volt, egymás ismereteinek, ötleteinek a bôvíté-
se. Aki szemfüles volt akár egy egész félévre való új
kísérlet ötleteivel térhetett haza. Egyszerû, könnyen
elsajátítható kísérletek tucatjaival találkozhattunk ké-
miából, elektrosztatikából, hidrosztatikából, a légnyo-
más, valamint az energiamegmaradás témakörébôl.
Mindemellett a szervezôk különös gondot fordítottak
arra, hogy a résztvevôk új ötleteit, oktatási módsze-
reit, illetve azt az új szellemi potenciált, amely Európa
természettudományos oktatásában az elmúlt években
felhalmozódott, szervezett workshopokban is megtár-
gyalják. Ezeknek a workshopoknak a hasznosságát
bizonyítja, hogy az azonos hullámhosszon lévôk utá-
na kis csoportokban önszervezô módon gyûltek ösz-
sze, hogy folytassák eszmecseréjüket.

A Science on Stage jövôje

A fesztiválon történt beszélgetések során nyilvánvaló-
vá vált, hogy központilag szervezett, az EU által ismét
támogatott Science on Stage -re sajnos nem lehet szá-
mítani. A Science on Stage fesztiválok megszûnnek,
hacsak egy-egy nemzeti szervezet fel nem karolja ezt
a kezdeményezést – ahogy azt az idén a németek tet-
ték. A fesztivál ideje alatt erre senki sem vállalkozott.
A fô kérdés természetesen a megfelelô finanszírozás
és a szponzorok felkutatása. Ez a mai nehéz gazdasá-
gi körülmények között még kilátástalanabbnak lát-
szik. A résztvevôk nehéz szívvel úgy búcsúztak el
egymástól, hogy nem mondhatták el: jövôre biztosan
megint találkozunk!

A 2008. ÉVI EÖTVÖS-VERSENY ÜNNEPÉLYES
EREDMÉNYHIRDETÉSE

A Mathematikai és Physikai Társulat 1916 ôszén ren-
dezte meg elôször a fizikai tanulóversenyét. 1949-tôl
kezdve nevezik ezt az évente megrendezett fizikaver-
senyt Eötvös-versenynek. A 2008. évi tehát éppen a
hatvanadik Eötvös Loránd Fizikaverseny volt.

A 2008-as Eötvös-verseny október 17-én zajlott le,
az ünnepélyes eredményhirdetésre november 21-én
délután 3 órakor került sor az ELTE TTK Északi épület
alagsori Harmónia termében.

Az ünneplôbe öltözött versenyzôk általában felké-
szítô tanáraik kíséretében érkeztek Budapestrôl és
különbözô vidéki városokból. Erre az ünnepi alka-
lomra régebbi versenyek díjazottjait is meghívták.
Jelen volt több szakkört vezetô tanár, KöMaL-munka-
társ, az ELFT elnöke, a középiskolai szakcsoport ve-
zetôje és más érdeklôdô.

Az ünnepi ülés elsô felében Radnai Gyula, a ver-
senybizottság elnöke, a több éves hagyománynak
megfelelôen, kivetítette az 50, illetve 25 évvel elôtti
Eötvös-verseny feladatait, és bemutatta ezeknek a
versenyeknek jelenlevô díjazottjait.

Az 50 évvel ezelôtti díjazottak közül Kovács Béla
tudott eljönni, aki a sárospataki Rákóczi Gimnázium-
ban érettségizett, és a KLTE fizikus hallgatójaként
1958-ban III. díjat nyert. Kovács Béla elmondta, hogy
a fizika szakról átment a mérnökire, és számítástech-
nika-informatikus mérnök lett. Így a fizika háttértudo-
mányként segítette munkáját (1., 5. és 9. kép ).

A 25 évvel ezelôtti verseny nyertesei közül hárman
voltak jelen az ünnepségen.

Az Esztergomban érettségizett Árkossy Ottó SOTE-
hallgatóként nyert megosztott elsô díjat.

A FIZIKA TANÍTÁSA 103




