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Matematika6s Inf,qrmatika
Didaktikailfutat6sok(MIDrokonferencia
zajlottp6nteken,
szombatr tij helyszinen. AzEKE,et
Nasyton 6s vas6rnapVdradona Pl(E-sz6khiizban.
A rendezvlnyre
sz6mosvdrosboi6rkeztekel6adok. vdrad
- Biharezriton6rtesiti

Tdbb orsz6gb6l 6rkezett szak6rt6k r6szv6tel6vel zajlott az
elmirlt h6tv6g6n Nagyvdradon
a Matematika 6s Informatika
Didaktikai Kutatdsok (MIDK)
konferencia. A rendezvlnv

hdzigazddja a Partiumi Ke- megnyit6j6n Maksa Gyula, a
reszt6ny Egyetem (PKE) volt, .Debreceni Egyetem szakdgi
tirsszervez6 a DebreceniEgye- programj6nak vezet6je kotem.
szOntdtte az egybegyfllteket,
A p6nteken kezd6d6tt 6s majd Jdnos-SzatmdriSzabolcs.
tegnap v6get 6rt rendezv6ny \ a Partiurni Kereszt6ny Egyetem rektora sz6lt a jelenl6v6khtiz. El6rulta: kezdetben6 is
matematikus szeretett volna
lenni, de v6gril magyar-n6rnet
szakra ment. Ennek ellen6re
azt tapasztalhatt6k,hogy akik
6rtett6k a matematikdt, azok
a nyelvtani probl6m6kkal is
sokkal krinnyebbenmegbirk6ztak. A matematika egy6bk6nt
is sok mindenben jelen van,
rCszbental6n m6g a zen6ben
is. Tal6n 6pp emiatt volt, hogy
Kdnya Hajnalka, a PKE egyik
tansz6kvezet6j6nekbar6ti tidtdszl6ffy R6kazongoraj6t6kiival
gyiinydrkiidtettea r6sztvev6ket
viizl6seut6n fu. L6szl6ffy R6ka

. hegeszteni
tud6 lakatostalkalmazunk.
Te1.0741-L32-IL2.
563s0
. hobbida szakmed?Szeretn6'l
a vdros
legjobbszdps6gcsapatAnak
tagjatenni?
. 0742.128Jelentkezz a
418.as
telefonszdmon. ,
ffi8ffi

zangoraj 6t1k6val gydnyOrkddtette a r6sztvev6ket.

Soksziniirendezv6ny
Mindezek ut6n indult a konferrenciamaga. Nagyvdradon
kiviil Budapestrdl, Pozsonyb6l, Szarvasr6l, Kaposv6rr6l,
R6zsahegyr6l, Debrecenb6l,
Csikszered6b6l,Kqlozsv6rr6l,
Egerbdl, B6k6scsabdr6l,s6t,
Sv6dorsz6gb6l6rkezett el6ad6k tartottak prezent6ci6kat
a szekci6iil6seken.,
5z6 esett egyebek mellett
az a:l.gebr'aoktatdsdnak f6
k6rd6seir6l; az oktat6programok alkalinazdsdr6l, az iskolai feladatok megalkot6s6r6l,
a kiv6ncsis dgvez6relt tanul6si m6dszerr6l s m6g sz6mos
k6rd6srdl.
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a szimpatiz;insokat,
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zatlSfelutftAsi
munkiilatok
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a d6l-rog6riuszi
RMDSZ
sz6kh6zdban(Daciasugdrrit106.szdmalatt,a 9-es
postakdzel6ben)
tartjiik.
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