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A Fizikai Szemlében jelent meg 
a következő megállapítás 2009-
ben:  „Ha  az  utóbbi  huszonöt 
év adataiból olyan grafikonokat 
készítenénk,  amelyek  a  termé-
szettudományos tárgyak óraszá-
mának,  a  friss  diplomás  fizika- 
vagy  kémiatanárok  számának 
alakulását  ábrázolnák  az  évek 
függvényében, akkor néhány év 
múlva az extrapoláció már nul-
lát adna.” Számos fórum hallatta 
a hangját ebben az ügyben. Az 
utóbbi  időben már  a  gazdasági 
élet szereplői is megkongatják a 
vészharangot: a fejlődés fő aka-
dálya immár nem annyira a tőke 
hiánya, mint a megfelelő számú 
és színvonalú szakemberé. Egy 
OECD-statisztika  is azt  taglalja, 
hogy  Magyarországon  kirívóan 
kicsi  a  természettudományos 
és  mûszaki  diplomát  szerzők 
száma, miközben a diplomázók 
aránya  fokozatosan  eléri  a  fej-
lett országok szintjét.
A bolognai  rendszerû  tanár-

képzésben tapasztalható bizony-
talanság  tovább  csökkenti  az 
egyébként  is  kisszámú  fizika-,  
illetve  kémiatanári  pályára 
jelentkező  egyetemi  hallgatók 
számát;  ezeken  a  területeken  a 
tanárutánpótlás  kritikus  hely-
zetbe  került.  A helyzetelemzés 
süket  fülekre  talált  az  elmúlt 
kormányok  oktatásért  felelős 
minisztereinél  is.  Mintha  csak 
Arany  János  szőlősgazdájának 

szállóigévé nemesült felkiáltása 
köszönne  vissza:  „Csak  rajta! 
hadd  lám:  mire  megyünk  ket-
ten!”  (Bolond  Istók,  második 
ének.)
A jelenlegi  kormány  okta-

tásért  felelős  vezetői  az  Új 
Széchenyi-terv  keretében,  az 
Európai  Unió  támogatásával, 
az  Európai  Szociális  Alap  társ-
finanszírozásával  indítottak 
programot  a  természettudomá-
nyos  közoktatás  megújítására, 
illeszkedve  az  EU  céljaihoz. 
Középtávú  cél  a  természettu-
dományos  felsőoktatási  intéz-
ményekbe  fölvett  tanulók  lét-
számának  növelése,  a  tanulók 
természettudományos  érdek-
lődésének  erősítése  a  közok-
tatásban,  valamint  a  tanárok 
szakmai  és  módszertani  fel-
készülésének  elősegítése.  Érd 
önkormányzata  sikeres  pályá-
zatot  nyújtott  be,  amelyre  280 
millió  815  ezer  forintot  ítéltek 
meg a döntéshozók. A pályázati 
felhívás célja egyrészt a fejlesz-
tés  helyszínének  kialakítása, 
tárgyi  eszközök  beszerzése 
és  mûködtetése,  másrészt  az 
eszközök  szakszerû  felhaszná-
lására  vonatkozó  tudás  átadá-
sa,  megszerzése,  az  érintettek 
képzése. Tehát olyan, korszerû 
technológiával felszerelt iskolai 
laboratóriumot kell  kialakítani, 
amely  több  iskola  tanulóit  és 
szaktanárait képes fogadni, elő-

segíti  a  fizika,  kémia,  biológia 
és földrajz oktatását, és megfe-
lel a korszerû pedagógiai szem-
léltetés  igényeinek.  Ezenkívül 
alkalmas a speciális szaktudást 
igénylő  képzések  lebonyolítá-
sára, és lehetővé teszi a tanulók 
képzésbe való bevonását.
Az  ügyben  eddig  történtek-

ről  A természettudományos 
közoktatás  megújítása  az  érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
koordinálásával  címmel  tartott 
tájékoztatót  az  önkormányzat 
és a gimnázium június 29-én az 
intézmény előadótermében.

Segesdi János  alpolgármes-
ter  üdvözölte  a  megjelente-
ket.  Örömét  fejezte  ki,  hogy 
a  gimnázium  vállalta  a  ter-
mészettudományos  oktató-
laboratórium  megvalósítását 
és  mûködtetését.  Jó  munkát 
kívánt  a  laboratóriumban  dol-
gozóknak, köszönetet mondott 
Mile Orsolya projektmene-
dzsernek,  aki  a  pályázatkészí-
tésben  szerzett  nagy  érdeme-
ket. Sok sikert kívánt a gimná-
ziumnak  és  mind  a  tizenegy 
együttmûködő  intézménynek, 
végezetül  reményét  fejezte  ki, 

hogy augusztus 15-ére elkészül 
a laboratórium.

Bakos Mária igazgató üdvözlő-
beszédében  a  természettudo-
mányok  magas  színvonalú  el-
sajátításának  szükségességét 
emelte  ki,  ha  az  ország  előbb-
re  akar  lépni.  Emlékeztetett  az 
Európa Tanács  tíz évvel ezelőt-
ti  lisszaboni  ülésén  megfogal-
mazottakra,  melyek  szerint 
Európában fokozottan kell figyel-
ni az egész oktatási rendszerre, 
kiemelten  a  felsőoktatásra  és  a 
természettudományok oktatásá-
ra.  A természettudományos  és 
mûszaki  végzettségûek  száma 
nálunk  fokozatosan  csökkent. 
Az  EU-tagországok  között  a 
felsőfokú  képzettséget  szer-
zett  mûszaki  és  természettu-
dományos  diplomások  arányát 
tekintve utolsók vagyunk. Ezen 
segíthet  a  gimnáziumban meg-
valósuló  korszerû  laboratóri-
um. Reményét fejezte ki, hogy a 
bolognai képzés helyett hazánk-
ban visszaáll a korábbi egységes 
tanárképzés. Egy ijesztő számot 
is említett: az ELTE TTK-n jelen-
leg  hat  természettudományos 
hallgató van, három biológia és 
három  földrajz  szakos.  Fizika, 
kémia és környezet  szakos egy 
sincs. Véleménye szerint a taná-
rok  megbecsülésével  kellene 
kezdeni a már érzékelhető prob-
lémák megoldását. Bizakodásra 
ad okot, hogy a laboratóriumba 
csaknem  százmillió  forintért 
szerezhet be az iskola korszerû 
eszközöket.  Bemutatta Homoki 
Árpádot,  a  laboratórium  veze-
tőjét,  valamint  két  segítőjét, 
Lőrincz Ernőnét  és  Peltzer 
Györgyöt.
A projekttel  kapcsolatos  ter-

veket,  célkitûzéseket  és  várha-
tó  eredményeket  Mile  Orsolya 
mutatta  be  a  szép  számmal 
megjelent érdeklődőnek.
  MF

A természettudományos közoktatás megújítása

Oktatólaboratórium a Vörösmartyban

Az önkormányzat és a gimnázium közös rendezvényén a projekttel kapcsolatos terveket, célkitûzéseket és várha-
tó eredményeket hallgathatták meg az érdeklõdõk
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Szakképző-iskolai  
felvétel

A Kós Károly Szakképző Iskola  
9-10 osztályos bizonyítvánnyal  
és szakképzettséggel rendelkező,
maximum 20 éves fiatalok számára 
felvételt hirdet
•   a fiatal felnőttek érettségire 

 felkészítő nappali tagozatára

Érettségivel rendelkező, maximum 20 
éves fiataloknak:
•   ruhaipari technikus
•   autószerelő szakképzésre

Jelentkezési határidő:  
2011. július 18.

A képzéseket csak megfelelő számú 
jelentkező esetén indítjuk.
Információ és jelentkezési lap kérhető: 
Kós Károly Szakképző Iskola 
2030 Érd, Ercsi út 8.
Telefon: 06-23/365-531, 365-501
E-mail: kos.erd@hawk.hu
Honlap: www.kos-erd.hu

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI  
NÍVÓDÍJ-PÁLYÁZAT
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Érd Város 
Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 16/1999 
(VII. 19.) ÖK.-rendelet 13. §-a alapján 
Érdi Építészeti Nívódíj adományozható. 
A díj azokat a tervezőket illeti meg, akik 
városépítészeti alkotásukkal közremű-
ködtek az épített környezet alakításá-
ban, hozzájárultak a városban létesült, 
városépítészeti és esztétikai, építészeti 
szempontból meghatározó épületek, 
létesítmények színvonalának emelésé-
hez. 
Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázati eljárás 
útján adományozható. A pályázat kiírá-
sáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
idén a 205/2011. (V. 26.) KGY.-határo-
zattal döntött. 

A pályaművek benyújtási határideje 
2010. július 29.

A pályázati kiírás és a nevezési lap 
beszerezhető az Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal főépítészi cso-
portjánál (Érd 2030 Alsó u. 3., Polgárok 
Háza, 114. sz. iroda), vagy megtalálható 
az interneten a http://www.erd.hu/nyi-
tolap/fontos/felhivasok oldalon. 
További felvilágosítást ad Fehérné 
Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika  
a 06-23-522-396 telefonszámon.

Virágos Érd, 
virágzó kertek,  
utcák
Az Érdi Környezetvédő Egye-
sület  2011-ben  meghirdeti  a 
Virágos  Érd,  virágzó  kertek, 
utcák  mozgalmat  a  Szent 
István-terv keretében. 
Az előző években létrejött 

Virágos  Érd  ötletét  felkarol-
va  és  kicsit  továbbgondolva 
indítjuk  útjára  a  felhívásun-
kat,  arra  gondolva,  hogy  ne 
csak  a  kertünket  ápoljuk, 
hanem  az  utcát,  teret,  lakó-
helyünk környezetét is.
Kérjük,  jelentkezzenek 

olyan lakóközösségek, utcák, 
magánszemélyek  2011. 
szeptember  15-ig  az  avaros-
vedo@freemail.hu  e-mail 
címen,  akik  vállalják,  hogy 
rendben  tartják  a  hozzájuk 
közel álló teret, utcát, kertet. 
Szeptember  15-től  október 
15-ig  az Érdi Környezetvédő 
Egyesület  tagjai  és  az  álta-
lunk  felkért  szakemberek 
zsûrizni  fogják  a  pályázók 
által gondozott területeket, és 
október  21-én  a  Földünkért 
világnap  alkalmából  ered-
ményt hirdetünk, a legszebb 
kertekről,  utcákról,  terekről 
készült  képekből pedig kiál-
lítást szervezünk.
A legszebb,  legrendezet-

tebb  területek  gondozóit 
jutalmazzuk, hogy mivel, az 
még meglepetés, hiszen vár-
juk  gazdaboltok,  virágker-
tészetek  és  más  vállalkozók 
felajánlásait is.
Miénk itt a tér, varázsoljuk 

virágossá, élhetővé!


