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Tisztelt Nagyköveti Hálózati Tagunk!
Kedves Kolléga!

Február 1-én 14 órakor megtartottuk az első online nagyköveti kerekasztal beszélgetést,
Zoom alkalmazáson.
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy jó lenne újra indítani a COVID előtti jelenléti
programokat pl. „Vegyülj velünk!”, „Ugorj be…” valamint a középiskolákba kitelepülve tartott
rendhagyó órákat. Elhangzott, hogy a középiskolás tanulókat már 10. osztálytól célszerű bevonzani
a sikeres pályaorientáció érdekében, nem elegendő a végzős diákokra fókuszálni.
A középiskolák tanévi ütemezésébe, osztálykirándulásaiba a természettudományos
programok abban az esetben építhetők be jól, ha lehetőleg a tanév elején, augusztus végén,
szeptember elején megkapják az iskolák a programok időpontját.
A hálózat működésének hatékonyabbá tétele céljából, és azért hogy az aktuális
eseményekről, vagy az intézetek által ajánlott programokról minél hamarabb értesítést tudjunk
küldeni, Nagyköveti CooSpace színtér létrehozásáról döntöttünk. A Coospace az Egyetem által
működtetett zárt rendszer, mely lehetőséget nyújt különböző színterek kialakítására. A színtér
résztvevői a színtérben lévő fórumon tudnak üzenetet küldeni egymásnak, de lehetőség van
dokumentumok, képek, hirdetések feltöltésére is.
A 2022. február 14-ei Jakucs László Középiskolai Földrajzverseny első fordulóját sikeresen
teljesítő 40 csapatnak a neve hamarosan olvasható lesz a Földrajzi és Földtudományi Intézet
honlapján. Ők azok a szerencsések, akik a szegedi középdöntőn részt vehetnek. Köszönjük a
felkészítő tanárok munkáját!
A verseny kapcsán készült több kisfilm is, ami a Földrajzi és Földtudományi Intézet
munkáját és az ott folyó képzéseket mutatja be, ezek a verseny youtube csatornáján elérhetők.
Ebben a hónapban a talajról szóló kisfilmünket ajánljuk: A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is!
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Az
MTA-SZTE
Földrajz
szakmódszertani
kutatócsoportja
(bővebb
info:
http://foldrajzmodszertan.hu/) nemrég publikálta a "Fedezd fel - gondold át - Magyarország
földrajza másképp" című oktatási segédletet, melyet ezúttal ajánlunk térítésmentesen a Nagyköveti
Hálózat földrajztanár tagjai részére. A kötet könnyen kiemelhető és fénymásolható, kreatív
munkáltató feladatokat tartalmaz általános és középiskolai tanulók számára, valamint tanári
segédleteket az ezeket felhasználó földrajztanár kollégák számára. A segédletet az alábbi videón
mutatta be Szilassi Péter a kutatócsoport tagja: https://www.youtube.com/watch?v=y0lX4Q7ZE8k
A segédanyagot ingyenesen át lehet venni Szegeden az Egyetem utca 2 szám alatt a
Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék irodáján aláírás fejében. Sajnos
postázásra nincs módunk.
Illetve szeretnénk a kollégák figyelmébe ajánlani a következő állandó programjainkat:
http://geosci.u-szeged.hu/hirek/szte-ffi-2018-oktober/programok

Szeged, 2022. február 13.
Tisztelettel:
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oktatási dékánhelyettes
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