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Hazatért az amerikai Nemzetközi Tanári Űrtábor magyar résztvevője
Ebben az évben egy kecskeméti középiskolai tanár, Szijártó Sándor képviselte hazánkat az
amerikai Nemzetközi Űrtáborban. Az esemény július 23-28. között zajlott Huntsville-ben,
Alabama államban.
Szijártó Sándor a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 2009-ben kiírt tanári pályázatán nyerte
el az űrtábori részvétel lehetőségét, kiutazását azonban – idén támogatás híján – saját maga
szervezte meg. A tanári űrtáborban az USA minden államából az „Év Tanára” cím nyertesei, más
országokból is a legkiválóbb pedagógusok vesznek részt. Az egyhetes, intenzív űrkutatási
továbbképzésre utazó magyarországi tanárt a MANT immár másodszor választotta ki pályázat
útján. Az elbírálás során a fő szempont az volt, hogy az ott megszerzett élményekkel, módszertani
ismeretekkel felvértezve a kiutazó itthon még jobban be tudjon kapcsolódni az űrkutatással,
űrtevékenységgel kapcsolatos ismeretek átadásába.
A korábbi években a hazai tanári résztvevők a MANT minden évben kiírt diákpályázatának két
győztesét is elkísérték a huntsville-i űrtáborba, de 2011-től az amerikai fél már nem tudta vállalni a
nemzetközi diákvendégek fogadását.
Szijártó Sándor a kecskeméti Katedra Középiskola fizika–informatika szakos tanára, ahol
szaktárgyain kívül immár négy éve, tantárgyi keretek között tanít csillagászatot. Érdeklődését ezen
tudományterület iránt a Kecskeméti Planetárium szakkörei, tehetséggondozó táborai keltették fel,
még általános iskolás korában. Ezek olyan hatással voltak rá, hogy későbbi hivatását is
meghatározták. 2007-ben sikeresen akkreditáltatta hazánkban a csillagászatot, mint érettségi
vizsgatantárgyat, így már két éve lehet a Katedra Középiskolában – akár más iskolába járó
tanulóknak is – csillagászatból érettségi vizsgát tenni. Az elmúlt három vizsgaidőszakban összesen
69 tanuló érettségizett le sikeresen ebből a vizsgatárgyból.
További információ kérhető:
Bacsárdi László, MANT főtitkár
e-mail: bacsardi.laszlo@mant.hu, mobil: (30) 266-68-45
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A Magyar Asztronautikai Társaság
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) jogelődje 1956-ban alakult. Küldetése azóta is változatlan, legfontosabb célkitűzései az alábbiak: terjeszteni az űrhajózási-űrkutatási ismereteket; egységes magyar szaknyelv kialakítása az asztronautikában; foglalkozni az ifjúsággal, és erősíteni azt
az elvet, hogy az űrtan az nem csak az űrhajózást jelenti, hanem jelen van mindennapi életünkben: a
katasztrófa-előrejelzéstől kezdve a termésbecslésen és a műholdas helymeghatározáson át az orvosés jogtudományig egyaránt. A MANT az űrkutatás iránt érdeklődő és az űrtevékenységgel aktívan
foglalkozó hazai szakembereket tömöríti. A társaság szakmai programok (konferenciák, szemináriumok, találkozók) szervezése mellett minél szélesebb közönséghez szeretne szólni, a fiataloktól az
idősekig egyaránt. Az általános és középiskolás fiatalok számára pályázatokat és táborokat szervez;
a felsőoktatásban tanulók számára egy külön szakmai fórumot, a tanárok számára egynapos munkaműhelyeket. Rendszeres kiadványokat jelentet meg (Űrtan évkönyv, Űrkaleidoszkóp, Körlevél).
További információk a Társaságról: www.mant.hu

