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59. Rátz László Vándorgyűlés (Gödöllő, 2019. július 3-6.)

ELSŐ KÖRLEVÉL
A Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztálya a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégiummal (továbbiakban Premontrei Iskolaközpont) közösen 2019. július 3. és 6.
(szerda-szombat) között Gödöllőn rendezi meg a matematikatanárok továbbképzését, a Rátz
László Vándorgyűlést, melyre minden érdeklődő matematikatanárt meghívunk. A
rendezvény akkreditált továbbképzés (alapítási / indítási engedély száma: 12-21/2019).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hagyományoktól eltérően a Vándorgyűlés szerdai napon
kezdődik és szombaton ér véget.
A Vándorgyűlésen a hagyományoknak megfelelően a 6-10 éves (általános iskola alsó
tagozata), 10-14 éves (általános iskola felső tagozata) és 14-18 éves (középiskola)
korosztályokat tanítók számára három szekcióban lesznek szakmai rendezvények. A
középiskolai szekció két részre oszlik, a speciális matematika tagozatos osztályok
matematikatanárainak továbbképzése idén is része a Vándorgyűlésnek. Előadásokat,
ankétokat és kötetlen beszélgetéseket szervezünk a matematika különböző fejezeteiből és
oktatásának problémaköreiből (tartalmi és módszertani kérdésekről, tanítási tapasztalatokról
és lehetőségekről). Interaktív feladatmegoldó szemináriumokat tartunk a tantervek
témaköreihez tartozó feladatokból, feladatsorozatokból, versenyfeladatokból. Az előadásokat
a Premontrei Iskolaközpont (Gödöllő, Takács Menyhért út 2.) termeiben tartjuk. A részletes
programról később informáljuk a jelentkezőket.
Július 5-én (pénteken) délután fakultatív kirándulásokat szervezünk. Ezekről bővebb
tájékoztatást a következő körlevélben adunk, jelentkezni is később kell.
Étkezés a szerdai ebéddel kezdődik, és szombati ebéddel fejeződik be.
Szállást a Szent István Egyetem Kollégiumában (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.), 2 ágyas
komfortos szobáiban (zuhanyzó, wc) tudunk biztosítani.
A határainkon túlról érkezők számára a Vándorgyűlés részvételi díja
25.000.- Ft, ami a szállás, az étkezés és a szerdai közös vacsora költségeit tartalmazza. A
részvételi díjat, és az esetleg még igénybevett szolgáltatások (nulladik éjszakai szállás,
fakultatív kirándulás) árát érkezéskor kérjük fizetni.
A Vándorgyűlésre jelentkezni 2019. március 25-ig, a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével és a Bolyai Társulat e-mail vagy levelezési címére való visszaküldésével lehet.
Online jelentkezési űrlap a http://www.bolyai.hu/ratzlaszlo.htm oldalon érhető el. Második
körlevelünket csak azokhoz juttatjuk el, akik erre a levélre határidőig válaszoltak!
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