TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES

SZTE TTIK NAGYKÖVETI HÁLÓZAT
1. hírlevél
Tisztelt Nagyköveti hálózati tagunk!
Kedves Kolléga!
Szeretettel köszöntöm az SZTE TTIK Nagyköveti hálózatának tagjai között!
A Hálózat kialakításának célja volt, hogy a beiskolázás elősegítése érdekében olyan
középiskolákban tanító pedagógusokkal kerüljünk kapcsolatba, akik munkájukkal támogatják a
matematika, informatika és természettudományok (biológia, fizika, kémia, földrajz) területén
tehetséges diákok fejlődését, továbbtanulását.
Reméljük, hogy az így kialakult hálózat elősegíti a középiskolák és egyetemünk közötti aktív
munkakapcsolatot, s az információ hatékonyabb áramlását. E célokat szolgálják majd negyedévente
az Önök számára megküldött hírleveleink, valamint a már elkészült és folyamatosan frissülő
honlapunk is:
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat
Honlapunkon talál híradást a Nagyköveti hálózatunkba belépett kollégákról, az egyes szakok
nagyköveti hálózatát gondozó kapcsolattartókról, a 2018 évi Nagyköveti díjazottakról és a
díjátadóról.
Nagyköveti hálózatunk tagjai kedvezményekkel vehetnek részt az SZTE TTIK által szervezett
szakmai képzéseken.
Jelenleg EFOP pályázati forrásból finanszírozzuk az akkreditált pedagógus továbbképzéseinket,
melyek ingyenesek, s melyeken túljelentkezés esetén a Nagyköveti Hálózatunk tagjai elsőbbséget
élveznek.
Az újonnan akkreditált képzéseinkről az alábbi oldalon olvashat:
http://www.sci.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/pedagogus-tovabbkepzes
Szintén EFOP pályázat támogatásával, így tanulóiknak részvételi díj megfizetése nélkül kerül
megrendezésre a Fizika felvételi előkészítő táborunk:
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/egyetemi-felveteli-elokeszito/fizika-felveteli
Szeretném felhívni a figyelműket az alábbi eseményekre, programokra:
Az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Program Természettudományi-Matematikai-Informatikai
Oktatási Munkacsoport beszámoló konferenciát rendez Debrecenben, melyen Karunkról több
kutatócsoport előadással szerepel.
Az előadások absztrakt kötete és a részletes program letölthető a DE TTK honlapjáról az alábbi
címen:
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https://ttk.unideb.hu/hu/mta-tantargy-pedagogiai-kutatasi-program-termeszettudomanyimatematikai-informatikai-oktatasi
Kérem kövessék figyelemmel Karunk Kutatóiskola Programjait, melyről az alábbi oldalon olvashat
friss információkat:
http://www.sci.u-szeged.hu/kozepiskolaknak/palyazat-szte-ttik-kutatoiskola
A Nagyköveti Hálózatot szeretnénk felhasználni oktatással kapcsolatos jó gyakorlatok hálózaton
belüli megosztására, valamint ezek véleményeztetésére. Az MTA-SZTE Földrajz szakmódszertani
kutatócsoport célja Magyarország földrajza tanításának hatékony elősegítése egy probléma orientált
oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszköz fejlesztésével. A csoport
tevékenységéről, eddigi eredményeiről a http://foldrajzmodszertan.hu oldalon olvashat. Itt találhatók
az eddig elkészült munkáltató lapok egyes részletei is. A kutatócsoport munkáját nagyban segítené
nagyköveti hálózatunk olyan földrajzot általános vagy középiskolában tanító kollégáinak
jelentkezése, akik részt vennének a munkáltató lapok kipróbálásában, véleményezésében, ötletek
hozzáadásával javításában. A munkáltató lapok kipróbálását Szőllőssy László (szollosy@gmail.com
Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium) kolléga koordinálja.
A nagyköveti hálózat tagjainak kínáljuk, hogy amennyiben tanítványaiknak kirándulást szerveznek
Szegedre, osztályaiknak vezetést szervezünk az Önök által érdeklődésre számot tartó Intézetekben,
laboratóriumokban. Örömömre szolgál, hogy már eddig is több megkeresés érkezett ezzel
kapcsolatban a Hálózatunk tagjai közül. Remélem tanulóik jól érezték magukat Karunkon, s értékes
tapasztalatokat szereztek pályaválasztásokkal kapcsolatban. Látogatási szándék esetén kérem
keressék az egyes szakokhoz kapcsolódó intézeti
kapcsolattartókat (elérhetőségük a
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat oldalon megtalálható), vagy
Szabó Szilviát, Karunk közkapcsolati ügyekkel megbízott oktatásszervezőjét: szabo.szilvia@sci.uszeged.hu.
Szeretnénk bővíteni Hálózati tagjaink körét.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy kollégáik között terjesszék törekvésünket, célkitűzéseinket, hogy
minél többen belépjenek Hálózatunkba. A belépési nyilatkozat a
http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti/dokumentumok
oldalról letölthető.
Nagyon köszönöm, hogy a Nagyköveti Hálózat tagjaként is segíti az országosan is igen mostoha
helyzetben levő természettudományos és informatikai szakjainkra történő beiskolázást. Kérem
szépen, hogy írják meg nekem ötleteiket ( oktdh@sci.u-szeged.hu ), melyekkel a Nagyköveti
Hálózatunk mind élőbbé, hasznosabbá tehető.

Szeged, 2018. november 14.

Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes
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