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Ötvenéves a Ságvári matektagozata, a képzés kidolgozásában segítő tanárt is díjaztak

Először 1969-ben kezdtek matematika tagozaton tanulni a Ságváriban, ezt ünnepelték szerdán Szegeden. Tanárokat is köszöntöttek az ünnepi alkalomból.

A Ságvári matek tagozata egyike annak a hét műhelynek, ahol így képeznek diákokat. A Matematikus Napot a már Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában ünnepelték. 

Dobi János, az iskola igazgatója a Szeged Televíziónak azt mondta: az ide járók életpályájukban meghatározó képzést kapnak, amit orvosként, jogászként, közgazdászként, informatikusként és mérnökként is biztonsággal
használhatnak.

Az évforduló alkalmából kitüntették az iskola korábbi tanárait.

„Annak a felismeréséből indult ki, hogy az élet minden területén szükség van gondolkodásra, és gondolkodó embereket kell nevelnünk. És erre,
hogy gondolkodó embereket neveljünk, a matematika nagyon alkalmas”

– mondta Pintér Lajosné, aki sokat tett az ötvenéves képzés kialakításáért.

Huszadik alkalommal átadták a Hun András díjakat, amit az iskola legeredményesebb diákjai kapnak évről évre.

Nézze meg a Szeged Televízió híradós anyagát!

* * *

Szeged.hu – Minden, ami Szeged! Tartson velünk a Facebookon is!
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