
 

54. Országos Fizikatanári Ankét és 

Eszközbemutató 

Sárospatak 

2011. március 12 – 15. 

Témák:  
- A fizikatanítás helyzete, módszertani kérdések 

- 2011 Az Atommag Centenáriumi Éve 
 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Sárospatak Város Önkormányzata 
ELFT Középiskolai Oktatási Szakcsoportja 

ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja 
ELFT Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csoportja 

Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak 
 

 

Tájékoztató 

 
A plenáris előadások az alábbi témákkal foglakoznak: 

 Atomfizika 

 Az előző 100 év fizikájából 

 Fizika oktatása, módszertani problémák 

 

Regisztráció:    március 11-én 14 órától (az előadások helyszínén) 

Megnyitó:    március 12-én 9 órakor 

Műhelyfoglalkozások:  március 12-én, szombaton 14.30-tól 18.15-ig 

március 13-án, vasárnap 14.30-tól 18.15-ig  

 

Előadások, eszközbemutató és műhelyfoglalkozások helyszíne:  

 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Cím: 3950 Sárospatak Arany János út 3-7. 

 

Szállás: ME Comenius Tanítóképző Főiskola, Dezső Lajos Kollégium 

(2-3 ágyas zuhanyozós szobák) 

Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.  

 

Étkezés: Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium menzáján 

 

Az Ankét várható teljes költsége:  

ELFT tagnak  30.000 - Ft 

nem társulati tagnak 36.000 - Ft  

 

Aki szállást és étkezést nem vesz igénybe, annak csak részvételi díjat kell fizetnie: 

ELFT tagnak    8.000,- Ft, 

nem társulati tagnak  14.000,- Ft. 

 

 



 

A kiállításra, műhelyfoglalkozás vezetésére bármely, a fizika tanításához kapcsolódó 

témakörben várjuk a kedves kollégák előzetes jelentkezését. Szervezési okokból kérjük az 

alábbiak figyelembevételét: 

1. A kollégák vagy eszközkiállítónak, vagy műhelyvezetőnek jelentkezhetnek! 

2.  A műhelyfoglalkozásokra pályázni kell kísérleti bemutatóval, illetve előadással. Kérjük, 

hogy a műhely témáját egy oldalon összefoglalva mellékelje a jelentkezési laphoz! A 

szervezőbizottság ennek alapján dönt az elfogadásról. 

3. Kérjük, hogy az Ön által felkínált és a szervezők által elfogadott műhelyét tartsa meg, 

illetve esetleges akadályoztatását február 25. napjáig jelezze. 

4. Csak a határidőig jelentkezett kiállítóknak tudunk helyet biztosítani. 

5. A zsűri munkája miatt kérjük a kiállítókat, hogy március 11-én (pénteken) 20 óráig a 

kiállított anyagot rendezzék el, mert a zsűri ekkor tekinti meg a kiállítást. 

6. Mind a kiállítási anyagnál, mind a műhelyfoglalkozás témájánál kérjük jelezze, ha az 

anyagot reklám céljából hozza az Ankétra, illetve azt, ha az ott megvásárolható vagy 

megrendelhető. 

7. A kiállítás területéért bérleti díjat (30.000,- Ft/m
2
) számítunk fel, amelytől a 

Szervezőbizottság eltekinthet. A nem reklám- és kereskedelmi céllal bemutató, egyéni 

kiállítók bérleti díjának befizetésétől eltekintünk. 
8. Kérjük a kiállítókat és műhelyvezetőket: minden eszköz- és közműigényüket a 

jelentkezési lapon tüntessék fel! Az utólagos igényeket a helyszínen már nem tudjuk 

kielégíteni! 

 A részletes program valamint ankéttal kapcsolatos további információk (fakultatív 

programok, a helyszín megközelítése, stb.) folyamatosan kerülnek fel a honlapra! 
A rendezvény a 185/1999.(XII. 13.) Kormányrendelettel módosított 277/1997.(XII. 22.) számú 

Kormányrendelet 8/A.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján 30 órás akkreditált pedagógus 

továbbképzésnek minősül. (Az alapítási engedély nyilvántartási száma: OKM-1/71/2010) 

 

Az Ankét részvételi költségét csak a visszaigazolással együtt megküldött számla alapján 

szíveskedjenek átutalni vagy csekken befizetni!! 

Az Ankéttal kapcsolatos aktuális információk a Szakcsoportok honlapján a 

http://www.kfki.hu/elftkisk, www.kfki.hu/elftaisk vagy http://www.elft.hu címen 

folyamatosan frissítésre kerülnek. 

 

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni: 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.   
 

Jelentkezési határidő: 2011. február 10. 

 

Az Ankétra mindenkit szeretettel vár: 

 

 

a Szervezőbizottság 

 

 

 


