
BESZÁMOLÓK
BESZÁMOLÓJAH T P  2 0 1 6 .  A U G U S Z T U S  1 5 - 2 1 .



Dezső, Csaba, Bea
Ericsson, MOL…
10 nap
Busz, „világlátás”
40 fő
Mick Storr

Dezső, Balázs, Éva
Wigner FK (L.

Péter)
6 nap
Repülő, „suhanás”
20 fő
Jeff Wiener

HAGYOMÁNYOK ÉS VÁLTOZÁSOK



Betöltés…

ELŐADÓINK VOLTAK:

Fotó: Dr. Seres István



FŐBB PROGRAMJAINK

• Előadások
• Látogatások
• Kamraépítések
• Kincsvadászat
• Vacsora
• Esti beszélgetések

 

Fotó:Haman Ágnes



Betöltés…

PIROS PONTOK
• Részletes, körültekintő előzetes tájékoztatás
• Tökéletes szervezés
• Meghatározó, életre szóló élmény, motiváció → fontos amit csinálunk
• Harmonikus, nyugodt, barátságos légkör
• Kedvenc program: ködkamra építés, forrasztás, Müon-detektor építés

   (egyben csapatépítés is)
• Szinte gyermeki örömmel „bütyköltünk”

    „Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem,
    engedd, hogy csináljam és megértem.”

• Esti, kötetlen, szakmai, baráti beszélgetések az előadókkal
• Nagyon jó csapat jött össze
• Vezető, magyar kutatók színvonalas, de „emészthető” előadásai
• Tanítás során hasznosítható kockák
• Indico-n lévő anyagok nagyon nagy segítséget nyújtottak
• Nagy köszönet az anyagi támogatásért
• „elkötelezettséggel, emberséggel, közvetlenséggel, nyitottsággal,

   természetességgel, intellektuális humorral, kedvességgel”
 
 



ÉN ÉS EGY NOBEL-DÍJAS?



ZÖLD PONTOK
(INKÁBB JAVASLATOK)• Feszített tempójú továbbképzés (előzetes riogatás)

• Mikrokozmosz bevezető előadásként, vezetővel
• Spórolásként szombat este visszautazás (EasyJet nem utaztat)
• Minden előadás végén 5-10 perces beszélgetés a témáról
• Müon-detektor nagyon érdekes, de hogyan tovább?
• Kincsvadászat: barátunk a Google
• Első este bemutatkozó beszélgetés
• Kevés volt a „holt” idő az egy hét alatt,

   de szerintem ez így volt jó,
 
 
 
 
 

Fotó:Haman Ágnes



FEKETE PONTOK

NINCSENEK 
A program így volt jó,
               nem volt olyan helyzet, előadás, amin változtatnék!
                                                                               (R. Gabi)

…elvárásaim mindegyike teljesült, sőt még több is!
          Köszönet a fantasztikus egy hétért a szervezőknek,
                         előadóknak, mindenkinek, akinek ebben része volt
                                                                                        (K.K. Piroska)



AZ IDEI PROGRAM EDDIGI HOZADÉKA
• Részecskefizika előadások (saját, és meghívott előadókkal)

• Élménybeszámolók kollégáknak, diákoknak
• Pószterek kihelyezése, virtuális látogatások szervezése
• Cern Open Days részvétel
• Kvark-kockák legyártása
• Cern-i utak szervezése 2017-ben (MIG, BMÁKI)

 
 



KÖSZÖNJÜK

JÖVŐRE VELETEK

UGYANITT…


