
Tisztelt Kolléga! 
 

Mindannyian érzékeljük, hogy a XX. század sikertudománya, a 
kémia, veszít társadalmi elismertségéből és népszerűségéből. Jellemző 
adat, hogy az Európai Unióban 2007-ben (várhatóan) csak feleannyi 
vegyész fog diplomát kapni, mint amennyien 1990-ben kaptak. Hazai 
közvéleménykutatások szerint a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
közül csak kevesen tudják, hogy mivel foglalkozik a kémia, s ezért az 
általunk meghirdetett szakokra jelentkező hallgatók száma stagnál 
illetve csökken. Tudatában vagyunk annak, hogy az oktatásba történő 
befektetés csak évek múlva hozza meg gyümölcsét. Ezért már most 
meg kell tennünk a szükséges lépéseket, hogy az új felsőoktatási 
törvény keretei között is megőrizhessük a hazai kémia oktatás–kutatás 
nemzetközileg elismert magas színvonalát, és a sikeresebb európai 
országokra jellemző arányban képezzünk sokkal több természettudóst 
és mérnököt. Ebben kérjük az Ön segítségét és tanácsát. 

Tisztelettel meghívjuk a Debreceni Egyetem Kémiai Intézete és az 
MTA DTB Kémia Oktatása Munkabizottsága közös szervezésében 
meghirdetett kémia tanári fórumra. Kérjük, hogy részvételi szándékát 
szíveskedjen levélben (Dr. Gáspár Vilmos, Debreceni Egyetem, 
Fizikai Kémiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) vagy e–
mailben (gasparv@delfin.unideb.hu) jelezni október 5-ig. Az 
egyszerű és gyors kapcsolattartás érdekében kérjük, hogy válaszában 
írja meg nekünk e-mail címét vagy mobiltelefon számát.  

A program végére tervezett kötetlen beszélgetés (fórum) témája: 
• Kémia a XXI. században.  
• Hogyan népszerűsítsük a kémiát?  
• Tematikai és metodikai problémák a kémia oktatásában. 
• Javaslatok a beiskolázási programmal kapcsolatban. 

Előre is köszönjük részvételét és segítő  közreműködését. 
 
Debrecen, 2006. szeptember 22. 

Dr. Gáspár Vilmos 
beiskolázási programvezető 
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KÖZÉPISKOLAI KÉMIA TANÁRI FÓRUMOT  

rendez 
a DAB Székház I. emeleti "B" előadótermében 

(Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 
 

Program 
 

13.30–14.30  Regisztráció 
14.30–14.35 Megnyitó 

Dr. Rábai Gyula, intézetigazgató 
Dr. Tóth Zoltán, MB elnök 

14.35–14.45 Tájékoztató az új felsőoktatási törvény 
keretében folyó egyetemi oktatásról 
Dr. Farkas Etelka, intézetigazgató helyettes 

14.45–15.35 Szakfelelősök tájékoztatója 
Dr. Somsák László (kémia BSc) 
Dr.Sóvágó Imre (kémia MSc) 
Dr. Zsuga Miklós (vegyészmérnök BSc) 
Dr. Antus Sándor (vegyészmérnök MSc) 
Dr. Posta József (környezettan BSC) 
Dr. Tóth Zoltán (tanártovábbképzés) 

15.45–16.15 Büfé, állófogadás 
16.15–17.00 Fórum 
 
Dr. Farkas Etelka       Dr. Tóth Zoltán 
oktatási igazgatóhelyettes   a MB elnöke 


