Továbbképzési feltételek a CERN‐ben 2016‐ban

A CERN 10 évvel ezelőtt hirdette meg a nemzeti tanárképzési programokat, amelyre az ELFT
elsőként reagált. 2015 augusztusában volt a tizedik, jubileumi cerni tanártovábbképzés magyar
fizikatanárok számára. Ezeken eddig több mint 350 magyar fizikatanár vett részt. A tíz év
tapasztalatai azt mutatták, hogy a továbbképzés hatékonyságát növelni kellene, ezért a továbbképzés
szervezői úgy döntöttek, hogy 2016‐tól új szervezésben, új feltételekkel hirdetik meg a programot.
A 2016. évi cerni tanártovábbképzés 2016. augusztus 15‐től augusztus 21‐ig lesz a CERN‐ben. A
továbbképzésen ‐ a hatékonyság növelése érdekében ‐ maximum 20 fő vehet részt. Csak olyan
gyakorló tanárok vehetnek részt, akik még nem vettek részt a korábbi évek továbbképzésein. Az idén
megnyitjuk a lehetőséget a mérnök‐tanárok előtt is, és különösen bátorítjuk őket a jelentkezésre.
A résztvevő 20 főnek a repülőjegyét és cerni szállását szponzori támogatásból fedezzük, ám
nekik a saját étkezésüket mindenképpen fizetni kell, az idén biztosan nem lesz cerni hozzájárulás.
(Hozzávetőleges becslés: a CERN‐ben napi háromszori étkezés – étvágytól függően ‐ kb. 25‐30
CHF/nap, összesen kb. 40000‐50000 Ft.)
A jelentkezőktől elvárjuk, hogy előzetesen készüljenek fel a továbbképzésre a korábbi évek
Interneten található anyagának átnézésével.
(lásd: http://education.web.cern.ch/education/Chapter1/Page3_HU.html).
Erről a linkről elindulva nemcsak a korábbi évek előadásainak anyaga, de sok esetben az
előadások videói is megtalálhatók. A 20 fő résztvevőt egy írásbeli teszt alapján fogjuk kiválasztani a
jelentkezők közül a jelentkezések lezárása után.
A jelentkezést ‐ a korábbi évekhez hasonlóan ‐ az Országos Fizikatanári Ankéton nyitjuk meg
(Nyíregyháza, márc. 11‐14), azonban a jelentkezést véglegesíteni idén is egy Internetes felületen
lehet. Ezen a felületen lehet még az Ankét után is jelentkezni április 15‐ig.
A 20 fős csoport résztvevőit kiválasztó írásbeli teszt helyszínét és időpontját később határozzuk
meg, és közöljük a jelentkezettekkel.
Kérünk mindenkit, hogy ezt az információt továbbítsa a potenciálisan érdekelt kollégáknak,
ismerősöknek. Különös tekintettel gondoljanak a mérnök‐tanárokra is!
Mindenkinek sikeres pályázást kívánnak
a Szervezők.

