A MI VILÁGUNK IRÁNYTŰ

Iránytű
Rendhagyó Pilinszky-órák
2022-ben is
2022-ben is folytatódnak a rendhagyó
Pilinszky-irodalomórák a Kertész Imre Intézetben. A foglalkozásokon drámapedagógiai
módszerekkel dolgozták fel Pilinszky János
költészetének egyes részeit. A 9. osztályosok
óráinak fókuszában a magány, az elszigetelődés, a hazatalálás és az otthonkeresés témája
állt, míg a 11–12.-eseknek ajánlott foglalkozásokon a háború, a holokauszt és a kiszolgáltatottság művészi kifejezésével, valamint a hit
keresésével és a szeretet megélésének problémáival foglalkoztak a diákok. A visszajelzések
alapján a diákok élvezték a szokásostól eltérő,
interaktív óratípust, a szituációs gyakorlatokat
és az önismeretet is igénylő feladatokat, amelyek segítették őket abban, hogy elmélyüljenek
Pilinszky költészetében. Az ingyenes foglalkozásokra a rendezveny@kerteszintezet.hu
címen várják a középiskolás osztályok jelentkezését. (MTI)

Összeállította: Karkó Ádám

meghívást nyert a február 19–20-án megrendezett versenyre – melyet a covidhelyzettől
függően online vagy jelenléti módon tartanak
meg.
A december 11-én tartott, második versenyen
a tíz magyar versenyzőből végül öten részt vehetnek a februári versenyen: Németh Márton,
Czanik Pál, Máté Lőrinc, Nádor Benedek és
Viczián András. Közülük Németh Márton maximális 500 ponttal abszolút első helyezést
ért el, holtversenyben egy moszkvai diákkal.
Ilyen magyar eredményre még nem volt példa
az orosz szervezésű – a világ minden nemzete
számára nyitott, de azért dominánsan orosz
mezőnyű – versenyen. (https://njszt.hu/hu/
news/2022-01-03/magyar-elso-az-orosznemzetkozi-valogatoversenyen)

Első helyezést ért el egy orosz
nemzetközi válogatóversenyen
A Neumann Társaság tehetséggondozási
programjában részt vevő magyar diákok
is lehetőséget kapnak rá, hogy szerepeljenek az Oroszország high-tech városában és
egyetemén, Innopolisban tartandó, februári
versenyen. Az Innopolis Open online válogatóversenyein meglepően jó eredmény született – írja honlapján a Neumann Társaság.
Az első fordulóban három magyar diák vett
részt, akik közül Czanik Pál a 251. helyen végzett a több ezer diákból álló mezőnyben, ezzel

Még lehet jelentkezni a felsőoktatási
képzésekre
December 23-ától lehet jelentkezni a 2022
szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. A felvételizők az E-felvételi rendszerben jelentkezhetnek alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre,
és legfeljebb hat helyet (hármat díjmentesen)
jelölhetnek meg 2022. február 15-ig. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és
az érvényes jelentkezéshez szükséges minden
további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Tájékoztató)
tartalmazza. A Tájékoztató várhatóan 2022.
január végéig frissül a megjelenése utáni változásokat felsoroló hivatalos kiegészítéssel,
ezért a jelentkezés benyújtása előtt érdemes
újra átolvasni.
További információ: https://www.oktatas.
hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/jelentkezes_
felsooktatasi_kepzes_2022/
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