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Már egy laboratórium is viseli
dr. Vida József nevét
A közelmúltban egy új laboratóriumot neveztek el főiskolánk oktatójáról, Dr. Vida Józsefről. A főiskola Varázstornyának megálmodóját ennek kapcsán faggattuk a természettudományos képzés jövőjéről, a fizika
szak újraindításáról és arról, hogyan is fogadta az elismerést.
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– Abban a laboratóriumban ülünk a gyakorlóiskola
Bartók téri épületében, amit önről neveztek el. Nem
olyan rég volt az átadó, ott egy kicsit meghatódottnak, megilletődöttnek látszott. Milyen érzések keringenek most önben, amikor visszajövünk a már
viszonylag csendesebb laboratóriumba?
– Még mindig meg vagyok hatódva. Jönnek a gratulációk, jönnek az ismerősöktől az e-mailek, és a
válaszban mást se tudok mondani, csak azt, hogy
egy nagyon borzasztóan jó érzés ez, de valójában
ez nem értem van, hanem a gyermekekért, a természettudományokért. A gyermekeknek ez egy

óriási lehetőség, hogy vidékről bejöhetnek a városba, a laboratóriumba, és itt olyan eszközöket
használhatnak, olyan eszközökkel kísérletezhetnek,
amilyenekkel az iskolájukban biztosan nem. A természettudományok tanításával az utóbbi időben
problémák vannak, elsősorban az érdeklődés miatt.
A természettudományok közül a fizika és a kémia
van nagyon mélyrepülésben. Valahogy ezt a két
tantárgyat nem szeretik az iskolában a gyerekek
annyira, és úgy gondolom, hogy itt nagyon nagy
lehetőség van arra, hogy minden természettudományt, de elsősorban a fizikát és a kémiát megsze-

rettessék a gyerekekkel. Ezeknek a tantárgyaknak
az attitűdszintjét emelni kell, hiszen a jövő műszaki
értelmiségei fognak kikerülni ezek közül a gyerekek
közül.
– Ön nem idegenként jön vissza ide a gyakorlóiskolába, hiszen már tanított itt pályája kezdetén. Meséljen kicsit ezekről az évekről, milyen volt akkor itt
dolgozni?
– Valóban, én nagyon régen a gyakorlóiskolában
kezdtem. A falusi tanítási gyakorlatom után Egerben folytattam vezető tanárként, fizika szakos pedagógusokat képeztünk, a gyakorlati képzést én
vezettem. Akkor még voltak fizika és egyéb természettudományos szakos hallgatók is, még válogatni
is lehetett a felvételin. Most nem hogy nem lehet
válogatni, hanem nincsen jelentkező. Részben ez is
egy feladata ennek a labornak, hogy a jövőben az
Eszterházy Károly Főiskolára minél többen jelentkezzenek természettudományos szakokra. Most
remélhetően változik a helyzet, hiszen bevezetik a
4+1 és az 5+1-es tanárképzési kurzusokat, és várjuk
azt, hogy több lesz a jelentkező ezekre a szakokra.
– Itt modern felszerelések, színes bútorok között
üldögélhetünk. Volt-e beleszólása, segített-e a koncepcióban a laboratórium kialakításakor, illetve
hogyan segít majd megtölteni ezt a helyet élettel?
– Az első kérdésre inkább nemmel válaszolnék,
mert a laboratórium kialakítása során csak megkérdeztek, hogy nekem mi a véleményem. Valamikor
két évvel ezelőtt, amikor még tervezték ezt a pályázatot, én nem is gondoltam, hogy meg fog valósulni, hiszen ezeket a nagyértékű pályázatokat ritkán
szokták odaadni. Most mind a két gyakorlóiskolai
épületben nagyon komoly laboratóriumot alakíthattak ki. Utólag természetesen én maximálisan
hozzájárulok ennek a labornak a működtetéséhez.
Talán úgy a legjobban, hogy a vidékről beérkező
tanulócsoportoknak további programokat biztosítunk itt a városban. Elsősorban a Varázstoronyban,
rendhagyó- és planetáriumi órákkal, interaktív kí-

– Áttérve egy kicsit a természettudományok népszerűsítésére, kijelenthetjük, hogy Egerben ön ennek
az egyik arca, már csak a Varázstorony kapcsán is,
és rengeteg eredményt ért el már kollegáival ezen
a fronton. Elkezdett egyfajta folyamatot, hol tart
most ezen az úton, mit gondol?
– A Varázstorony a Csillagászati Múzeumra épült.
A Csillagászati Múzeum már régen is megvolt a
Líceum tornyában. Ott található még a Camera
Obscura, és 2006-ban indult el a Varázstorony. Egy
interaktív kísérleti termet alakítottunk ki, egy évre
rá kaptunk egy Planetáriumot, majd a legutóbbi
nagy Líceumi pályázat során kaptunk egy termet
a rendhagyó óráknak, és még egy újabbat, ahol
varázstermet fogunk kialakítani, szintén interaktív
kísérleti eszközökkel berendezve. Jelenleg a látogatottságról tudnék beszélni, mert ez mond nagyon
sokat. Évente olyan 25000 látogató körül mozog az
érdeklődők száma. Ezek között vannak külföldiek is,
vannak turisták, de több mint 60 százalékuk tanuló,
akik csoportokban érkeznek. Főiskolai hallgatókat
vontunk be a Varázstorony vezetésébe, 15 EKF-es
és egy állandó alkalmazottunk van, illetve a Fizika
Tanszék oktatói félállásban ott dolgoznak a Varázstoronyban. Sikeresnek mondható, nagyon sokan
érdeklődnek a programjaink iránt, sok rendhagyó
óránk van, planetáriumi műsorunk is 6-7 van, ezek
közül lehet válogatni.
A torony többi berendezése, részlege is olyan, hogy
oda szívesen és nagy kíváncsisággal felvértezve
mennek az látogatók. Ezen kívül van egy Varázstorony vetélkedőnk, amit minden évben meghirdetünk. Ez egy 3 fordulós verseny, amelyet ebben a
félévben októberben indítottuk el. A döntőbe a legjobb 40 tanuló kerülhet be, itt értékes díjakat, jutalmakat fogunk kiosztani, egyebek közt csillagászati
távcsöveket is.
– Milyen típusú kísérleteket kedvelnek leginkább a
gyerekek, amikor betérnek önhöz, Milyen a jó kísérlet, amely megragadja valóban a tanulók érdeklődését, figyelmét?
– Meg kell lepnünk a gyermekeket! A diák elvégez
egy kísérletet, amely eredménye mindenképpen
érdekes, így motiválttá válik. Főleg mechanikai, optikai kísérleteket tudunk bemutatni. Ezek olyanok,
amelyeket a gyerekek felhasználhatnak a tanulmányaik során az iskolában, kapcsolódnak a tananyaghoz. A tanárok, amikor hozzák a tanulócsoportokat,
már tudják, hogy melyek azok a kísérletek, rend-

hagyó órák, planetáriumi előadások a Csillagászati
Múzeumban, a Camera Obscura-ban, amelyek a
tananyaghoz kapcsolódnak.
– Van arra törekvés, hogy olyan eszközökkel végezhessék el ezeket a kísérleteket, amelyekkel otthon is
találkozhatnak a gyerekek?
– A rendhagyó órák kísérletei többségében ilyenek.
Felhívjuk a gyerekek figyelmét egy-egy ilyen előtt,
hogy ezt otthon is elkészíthetik, akár önállóan, akár
szülői segítséggel. Olyan eszközök összeállításáról
van szó, amelyeket a gyerekek otthon egy-egy ös�szejövetel alkalmából bemutathatnak az ismerőseiknek, szülőknek, barátaiknak.
– Említette, hogy a természettudományos tárgyak
iránt csökkent az érdeklődés. De mikor jöhet el az az
idő, amikor ismételten feléleszthető lenne a Fizika
Tanszék az Eszterházy Károly Főiskolán? Miket kell
még megtenni ahhoz, hogy ismételten benépesüljön a tanszék hallgatókkal?
–Létrehozni egy újat sokkal nehezebb, mint megszüntetni. Most az előbbiről van szó, újra be kell
indítani, vagyis be szeretnénk indítani a fizika tanárképzést. Ennek fontos feltételei az eszközellátottság, de ez már megvan. A gyakorlóiskolában, akár
a főiskolán, nagyok sok olyan eszköz van, amit fel
lehet használni a tanárok képzésénél. A meglévő
laboratóriumok száma még nem elég, de ezt tudjuk
bővíteni, és mondanám az egyik legfontosabbat: a
személyi feltételeket. Most éppen azon dolgozunk,
hogy megfelelő minősítésű tanárokat hozzunk ide,
akik lefedik az összes tantárgyat, és, ha beindulna ez
a képzés, akkor tudják biztosítani az ide jelentkezőknek az oktatását. De ehhez kellenek hallgatók is, ez
ugye a következő feltétel. Azért összességében már
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sérletezésekkel, és az ottani lehetőségeknek a megszemlélésével.
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egyre többen vannak, akik természettudományos
szakokra jelentkeznek, a korábbi kormányzati intézkedések is segítenek ebben.
Általános vagy középiskolás korukban a gyerekek
szeretik még ezeket a tárgyakat. Nagyon sokan akkor fordulnak másfelé, amikor pályát kell választani, és az érdekesebb, a jobban fizető, a divatosabb
irányok felé mennek. A tavalyi trend az ideihez képest sokkal rosszabb volt, tehát javulás van ezen a
területen, várjuk, hogy a következő évben nagyobb
számban fognak jelentkezni természettudományos,
és főleg tanári szakokra a középiskolából.

– Viszonylag ritka, hogy egy emberről még életében
elneveznek egy helyiséget, önnel ez megtörtént.
Számos elismerés van már a tarsolyában, van-e kitűzött cél, amit még szeretne elérni, egy olyan díj,
amit még szeretne megkapni?
– Én úgy gondolom, hogy már minden díjat megkaptam, amit egy fizikatanár megkaphat. Vannak
még persze olyanok, amelyeket nem, de én nem
vágyakozom a díjakra, én inkább azt szeretném,
hogy, amiket megvalósítottam, amit létesítettem,
a Varázstorony, az egyre jobb és jobb helyzetbe kerüljön, és minél tökéletesebbé tudjuk ezt alakítani.
Célom még az is, hogy ebben a rövid időszakban,
amíg még itt vagyok a főiskolán, amíg tudok dolgozni, addig beinduljon a fizikatanárok képzése. Ha
már nagyon részese nem lehetek az oktatásnak, az
elindítást még szeretném megélni.
VRR
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– Tudjuk önről, hogy viszonylag sokat vállal magára. Mivel telnek az üres órái, ha vannak ilyenek?
Akkor is azon gondolkodik éppen, hogy milyen új
kísérletet lehetne esetleg bevinni még a Varázstoronyba, vagy van más, egyéb kikapcsolódási lehetőség, amely feltölti a mindennapok nehéz küzdelmeihez?
– Nagyon kevés időt tudok kiszakítani erről a területről. Van egy vidéki házam egy nagy gyümölcsössel, ott szeretem eltölteni a szabadidőmet, de sajnos
ez elég ritkán fordul elő. Általában havonta egy-egy

hosszú hétvégét tudok ott tölteni. Szeretek kirándulni, szeretek országot, világot járni, ezekre próbálok azért minden évben néhány hetet rászánni. Ezek
töltenek fel.

A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja
az Eszterházy Károly Főiskolán című
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat
keretein belül készült.

