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Egyiitthalad6k negyedszer
adott esetben magyar iskola ban tovabbtanulni.
-A negyedik projekt iselindulhat jov6re. Mi a sikertitka?
- Fontos, hogy konkret segftseg a gyereknek
az iskolaban, olyan eszkoz,
amit azonnal lehet hasznalni. Ezek a konyvek soki~ kal illusztraltabbak,
mint
~ a hagyomanyos tankony~ vek, nyelvezetUk egyszerubb, mindamellett, hogy
A programot a Kutat6k Ejszakajan is bemutattak teljesen ugyanazt a tudasfelveteliinkon KecskesJudit egy ifju erdeklodovel.
anyagot kozvetftik, amit az
iskola. A gyakorlati eletben vizsgaz- A migrans gyerekeken kiviil kinek
- Miben es hogyan segiti az
nak az anyagok, es a hasznalatukhoz
lehet meg hasznos a m6dszer?
Egyiitthalad6 a hazankban el6 kiilfolnem kell nyelvtanari vegzettseg sem,
- Sikerrel alkalmaztuk olyan tanudieket?
egy irodalmarvagy tortenelemtanar
16csoportokban, ahol a kUlf6ldi gye- A programmal azoknak a Maissikerrel veheti hasznat. A szakmai sirekek mellett hatranyos helyzetugyarorszagon tanul6 kUlfoldi migkerekneka masik mer6pontja nalunk,
ek is voltak. Az i1yen vegyes csoporrans kisdiakoknak szeretnenk segfhogy lehet6segunk volt felkerulni az
tok azert is bizonyultak hatekonyteni, akik nem az Eur6pai Uni6b61 erEur6pai Uni6 azon honlapjara, ami a
nak, mert a magyar hatranyos helykeztek hazankba. Legyen torok, ame, migransoknaksz616 projekteket murikai,vagy afrikai a gyermek, nagy si- zet(! gyermek nem tudta megoldatatja be Eur6paban. Step Togetherni a matekpeldat, de segitett a kinaikerelmenyt adhatnak neki konyveMigrant Children dmen az angol, neink. Ugyanis a magyar oktatasi tornak a kiejtesben, mfg a nem magyar
met holland stb. j6peldak mellett mi
venyek szerint ezeknek a kisiskolaajku nebul6 a matematikatudasat adMagyarorszagot kepvis~ljuk: http://
soknak ugyanazt a tananyagot kell ta at a magyar diaknak. Ezen kfvUl a
ec.eu ropa.eu/ewsi/en/practice/i nelvegezniuk, s az 6 tamogatasukkUlf6ldon el6 magyarok leszarmadex.cfm?ID_ITEMS. Ezegy rendkfvul
ra keszitettuk el az altalanos iskozottai szamara is nagyon hatekony a
nagy.elismeresnek szamit, mert erre a
las tananyagokra epUl6 konyveket
program, hiszen 6k a legtobb esetmagyar nyelvb61, irodalomb61, maweboldalra csak meghfvasos alapon
ben csak a "konyhanyelvet" ismerik.
tematikab61 es kornyezetismeretkerulhetnek fel olyan programok,
Az iskolaban pedig nem ezt kerikszab61.Az Egyutthalad6 program celja,
amelyek mar lezarultak, de folyamamon, ott tudni kell peldaul, hogy mi
hogy ezeka gyerekek isugyanabban
tosan mutatjak a hatasukat.
az a metsz6 egyenes. Egy olyan sz6az utemben' tudjanak egyutt haladT6thOrsi
kincsreteget ad tehat a kulfoldi gyeni es tanulni a magyar gyerekekkel.
JEJ (B6vebben a MERtneten.)
rekeknek, amivel lehet6sege van

A Bolcseszettudomanyi
Kar nagyszeru projektjevel, az Egyutthalad6val
mar tobbszor is foglalkoztunk. Negyedik stadiumaba erkezett a projekt, szeptembertolS iskolaban 50 gyerek tanul, es meg 16 gyermek
varja, hogy bekeriilhessen a programba. Ennek
kapcsan talalkoztunk Dr.
Kecskes Judit projektvezetovel.
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Szakmai het
Az AIE5EC diakszervezet iden is
var minden erdeklodo

hallga-

tot a szakmai hetre oktober 1516-an, melynek kereteben ceges
prezentaciokon es kerekasztalbeszelgeteseken vehetnekreszt
adiakok.
A Professional Week dmu rendezvenyen vilaghiru cegek altai tartott
treningeken vehetsz reszt, me Iyeken informaci6kat szerezhetsz a cegek mukadeserol,

szervezeterol es

a velGk val6 kozos munka elonyeirol. Az AIESECpartnerei kaze tartoznak olyan vallalatok, mint a PWC, a
Deloitte, a KPMG Magyarorszag, az
Unilever, Reckitt Benckiser, a Magyar
Telekom es a Procter &Gamble. A treningek mellett, a.panelbeszelgetesek
kereteben hallhatsza tanaraid; illetve
hallgat6tarsaid kGlfOldi utazasai soran szerzett tapasztalatair61, elmenyeirol es termeszetesen arr61, hogy
miert erdemes a diakevek alatt kGlfOldremenni.
A program egyik kozponti temaja a kGlfOldi utazas, melyre az AIESEC
igen kedvezo lehetosegeket

kinal

tagjai szamara. A vilag legnagyobb
diakszervezetekent tobb mint 110
orszagban vagyunk jelen, igy biztositani tudjuk tagjaink szamara a kG1fOldi diakokkal val6 kapcsolattartast.
AzAIESECtagjakent lehetoseged van
az idegen nyelv gyakorlasara, uj em-

Bemutatkozik a MIDRA
Egy adattar, amelyet minden miskolci egyetemi
polgarnak ismernie kell: a MIDRA (Miskolci Digitalis Raktar es Adattar). Haromreszes cikksorozatunkkal egyre bovUlo repozit6riumunkat ajanljuk
az oktat6k, kutat6k es hallgat6k figyelmebe.
Bevezet6 frasunk a tudomanyos kommunikaci6 legid6szerubb formajar61, az Open Access Initiative (Nyflt
Hozzaferes Kezdemenyezes) programjar61 ad rovid attekintest..amely megalapozta a MIDRA letrejottet.
Az OAllenyege a tudomanyos dokumentumokhoz
torten6 nyilt hozzaferes biztosftasa a kereskedelmi kiad6k monop6liumaval szemben. Celja, hogy a tudomanyos kutatasok eredmenyei, a tudomanyos publikaci6k az internet segftsegevel barki szamara szabadon hozzaferhet6ek legyenek, els6sorban ketformaban: nynt hozzaferesu foly6iratokon keresztUl es un.
repozit6riumokban (dokumentumtarak, archivumok).
A nyflt hozzaferesu intezmenyi repozit6riumok mellett sz6161egfontosabb erv, hogy a dokumentumok lat-

hat6saga esa rajukval6 hivatkozasok
szama megnovekszik. A nyfltan eler- MISKOlCI EGYETEM
het6 szovegek konnyebb hozzaferhet6sege, a globalis rendelkezesre alias er6teljesebb
felhasznalashoz vezet, amely tObb tudomanyos hivatkozast eredmenyez.
Egyetemunko:l a Konyvtar, Leveltar, Muzeum altai mukodtetett repozit6rium, a MIDRA gyujti, tarolja, es nyflt hozzaferessel terjeszti az intezmeny digitalis tudasvagyonat. Biztositja ezaltal az egyetemi kutatasi eredmenyek hosszu tavu elerhet6seget, hazai es
nemzetkozi lathat6sagat, s nem utols6sorban a tudomanyos szakterUieteken beluli es azok kozotti szelesebb kommunikaci6t.
Cikksorozatunk kovetkez6 reszeiben bemutatjuk a
MIDRAgyujtemenyeinek sokszinuseget, shasznosinformaci6katadunkazokszamara, akiktudomanyos eredmenyeiket minel szelesebb korben lathat6va kfvanjak tenni.
JEJ Addig is16togassanak el a http.l/midro.uni-miskolc.
hu/olda/ro, ismerkedjenek az adatt6rrall

berek megismeresere es keszsegeid fejlesztesere. Egy osszetart6 kozosseg reszeve valhatsz, igy megtanulsz csapatjatekoskent

mukodni,

de lehetoseget kapsz a vezetoi kepessegeid kibontakoztatasara is. Az
AIESECelonyei koze tartozik, hogy a
vezetoi pozici6k eves forgasban cserelodnek, igy fen nail a gyors elorelepes lehetosege mindenki szamara. Jelenleg peldaul ket szabad alelnoki pozici6 is van az AIESECmiskolci szervezeteben, amire barmelytag
palyazhat. Minden osszel es tavaszszal van tagfelveteli

idoszak, azon-

ban a jelentkezes onmagaban nem
jar semmilyen kotelezettseggel, igy
arra isvan lehetoseged, hogy megismerd az AIESECtevekenyseget, mielott meg tagga valnal.

JeJ

Tovdbbi informdciot a www.
aiesec.hu/miskolc oldalon taldlsz.

K.L.N.
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