Kedves Kollégák!
Az idén is megrendezzük az évenkénti hagyományos immáron 26. Varga Tamás Módszertani
Napokat.
Ideje: 2014. nov. 7. péntek 15-19 óra és nov.8. szombat 9-17 óra.
Helyszíne: ELTE TTK Lágymányosi kampusz Déli épület 1117 Budapest Pázmány Péter
sétány 1/C
A hagyományoknak megfelelően a matematikatanítás hazai és külföldi szaktekintélyei
tartanak előadásokat. Külföldről látogat hozzánk Dieter Wickmann német professzor
emeritus, aki arról fog beszélni, hogy statisztikai módszerekkel hogyan lehet egy szöveg
szerzőjét kideríteni. Hosszabb előadással tiszteli meg a konferenciánkat Deák Ervin, akinek
előadásához szombaton csatlakozó szekció előadás is lesz a tanítóknak. További előadónkat
és a pontos programot később küldjük.
Egy szomorú részprogramra is sor kerül Szeredi (Loparits) Éva váratlan és tragikus halála
miatt. Terveink szerint szombaton délután lesz a Szeredi Éva plenáris emlékülés. A méltó
megemlékezésre kellő időt szeretnénk fordítani ezért nem minden előadásra jelentkezőnek
tudunk időt biztosítani. Az idén is lesz angol nyelvű szekció, valamint ezúttal is átadjuk
a Varga Tamás Emlékdíjakat. A múlt évhez hasonlóan lesz "Matematikát tanítók klubja" is
Zsinkó Erzsébet (ELTE TÓK) vezetésével.
A sorra kerülő témák közül kiemeljük a jövő évben 2015 induló matematika didaktika PhD
alprogramot, valamint a mentortanárok műhelyét, amelyre várjuk azokat a kollégákat, akik
már mentor tanárok, illetve azokat, akik szeretnének azzá válni a közeli jövőben. Ők külön
listán is jelentkeznek majd. Előadásra jelentkezés határideje október 10., kérem, hogy
tartsák be a határidőt, ezzel is segítsék a program mielőbbi összeállítását
A konferencia egyik szekciója a „Játéktól a kutatásig” című diákprogram. Kérem, hogy
ösztönözzék érdeklődő diákjaikat a részvételre. Válaszukban jelezzék, hogy hány diákot
hoznak.
A konferencián a részvétel még mindig ingyenes és a TÁMOP mentortanári programjának
támogatása miatt még enni és innivaló is lesz.
Kérem, hogy válaszlevélben jelezzék részvételüket. (Név, munkahely, esetleges speciális
érdeklődési kör, e-mail cím). Regisztrálni a következő helyen lehet legkésőbb október 18.ig: http://kobak.eu/vtn2014. Információért írni lehet: vargatamasnapok@gmail.com címre,
míg mentortanároknak a vargatamasnapok+mentor@gmail.com címre.
Nézzék meg a http://mathdid.elte.hu/html/vtn.html honlapon a
korábbi Varga Tamás Napokról szóló anyagokat!
Kedvező válaszukat várom a Varga Tamás Emlékalapítvány, az ELTE TTK
Matematikatanítási és Módszertani Központ
és a Varga Tamás Módszertani Napok Szervező Bizottsága nevében üdvözlettel:
Vancsó Ödön (vancso.odon@gmail.com)
ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C

