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NAPRAKÉSZ

" Kémia Oktatásért" díj 2009
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat alapított
általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és
erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. "A Richter Gedeon
Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért" kuratóriuma a díjazottakat azok
közül a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet
teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére,
továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a
hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A "Kémia
Oktatásért" díjat 1999. óta eddig összesen 43 tanár nyerte el.
Az Alapítvány a díjat a 2009. évre újra kiírja.
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek írásos
javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egy
oldalas írásos ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy
munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi kémia
tanárok elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, magyar nyelven
tanító kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy magyarországi
és még egy helyi ajánlás is szükséges). Az írásos ajánlásokat legkésőbb
2009. szeptember 10.-ig kell eljuttatni az Alapítvány címére (Richter
Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27).
A díjak ünnepélyes átadására 2009. őszén, később megjelölendő
időpontban kerül sor.
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Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári
Szakosztálya

A VARÁZSLATOS KÉMIA
címmel, nyári tábort szervez
érdekes előadásokkal, kísérletekkel, tartalmas
programokkal
a kémia iránt érdeklődő
8 – 9. osztályt végzett tanulók számára
2009. június 29.-július 03.
Helye:
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
Költség: 25 000 Ft/ fő
Korlátozott számban jelentkezni lehet 2009. június 10.-ig
A tábor ideje alatt a résztvevőknek teljes ellátást biztosítunk.
Jelentkezési lap letölthető a honlapunkról: www.mke.org.hu (Hírek,
aktualitások rovat első sorára kattintva)
További információk egyesületünk honlapján: www.mke.org.hu
valamint a Titkárságon: telefon: 201-6883, e-mail: mail@mke.org.hu

Szponzorok: MKE, Pannon Pharma, TEVA, Richter Gedeon
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Tervezett programok

Kémiai kísérletek
Érdekes kémia előadások, gyakorlati foglalkozások
Intézmény látogatások:
• Pannon Pharna gyógyszergyár
•

Pécsi Tudományegyetem

•

Zsolnai gyár

Beszélgetés professzorokkal: Hogyan lettem kémikus?
• Dr. Mátyus Péter, MKE elnöke, Semmelweis Egyetem,
Szerves Vegytani Intézet Igazgatója
• Dr. Hannus István, Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott
és Környezeti Kémiai Tanszék
• Dr. Kilár Ferenc, Pécsi Tudományegyetem, Bioanalitika Intézet
Beszélgetés fiatal kutatókkal
Játékos vetélkedők, városismereti verseny
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Kedves Diákok, Kedves Tanárok!
A 2009/2010-es tanévben is várjuk az érdeklődő diákokat, tanárokat és
szülőket az ELTE Kémiai Intézet
„ALKÍMIA MA,
az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával”
című előadássorozatára. Az előadásokat csütörtökönként, 17 órai kezdettel
tartjuk az ELTE Pázmány Péter sétány 1/A épületében, a 0.83-as számú
Eötvös előadóban.
A 2009/2010-es tanév tervezett programja:
2009. október 1.

Nagy Sándor: Völgylakók (Lowlanders) – A βstabilitás völgyének természetrajza

2009. október 15.

Túri László: Hogyan lehet feloldani az elektront?
Töltött részecskék szerepe a kémiában

2009. november 5.

Eke Zsuzsanna: Élelmiszerek mikroszennyezőinek
nyomában

2009. november 19. Baranyai András: A víz: egy kis molekula
hihetetlen változatossága a természetben
2009. december 3.

Záray Gyula: Gyógyszerek sorsa a természetben

2009. december 17.

Tarczay György: Balkezes aminosavak: a
homokiralitás kialakulásának elméletei

2010. január 7.

Majer Zsuzsa: A molekulák szaga

2010. január 21.

Szalay Roland: A Szilíciumvölgytől a
szilikonhölgyig

2010. február 4.

Gásbári Zoltán: Élő molekulák – az élet molekulái

2010. február 18.

Rohonczy János: Hogyan muzsikálnak az
atommagok mágneses térben? Kémiai
szerkezetfelderítés NMR spektroszkópiával
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2010. március 4.

Jalsovszky István: Platóni ideális testek szerves
kémiája

2010. március 18.

Kucsman Árpád és Perczel András: A kémia nem
történelem az ELTÉ-n – Ünnepi előadás Eötvös
Loránd neve felvételének hatvanadik évfordulóján

2010. április 15.

Kiss Éva: Bioanyagok – idegenek az élő
szervezetben

Az előadásokat egyéb programok is kísérik, pl. kvíz, látványos és ritkán
látott kísérletek. Ezekről, illetve az esetleges programváltozásokról a
http://www.chem.elte.hu/pr/ honlapon adunk folyamatos tájékoztatást.
Ugyanitt elérhető a az előző két tanév előadásainak ábraanyaga, valamint
az előadások videófelvétele.
Minden második csütörtökön ugyanebben a teremben és időben
hallgatható
a
népszerű
„Az
atomoktól
a
csillagokig”
(http://www.atomcsill.elte.hu/) című fizika tárgyú előadássorozat, az
ELTE Fizikai Intézet szervezésében.
Reméljük, minél többen találkozunk jövő ősszel!
A szervezők

