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ÜNNEPI MŰSOR
Iskolánk tanulóinak produkciója
Köszöntő
Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere
Balázs József, Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatója
Megemlékezés Varga Tamásról
Pálfalvi Józsefné dr., nyugalmazott főiskolai docens
Emlékfal avatás

SZAKMAI KONFERENCIA
13.00 – 13.15 Köszöntő
13.15 – 13.35 Varga Tamás élete és munkássága
Pálfalvi Józsefné dr., nyugalmazott főiskolai docens
13.35 – 14.10 Korszerű komplex matematikaoktatás
dr. Vancsó Ödön, habilitált egyetemi docens
ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ
és az MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatási
Kutatócsoport vezetője
14.10 – 14.45 Hagyományok és újszerűségek az alsó tagozat
munkájában
dr. Szitányi Judit, adjunktus
ELTE TÓK Matematika Tanszék
14.45 – 15.15 Kávészünet
15.15 – 15.50 Matematikai játékok a „kukából”
dr. Pintér Klára, főiskolai docens
SZTE JGYPK Tanító-és Óvóképző Intézet
15.50 – 16.25 A számfogalom fejlődése a nyelvi identitástól a
globális fogalomig
dr. Szalay István, címzetes egyetemi tanár
16.25 – 16.30 Zárszó

Iskolánk 2007. december 15-én, 10 éve vette fel Varga Tamás nevét, aki
matematikatanárként és a matematika oktatásának megreformálójaként,
egyben Binét Ágnes pszichológus férjeként volt ismert.
„Varga Tamás a világban meg jelenő új irányzatok tanulmányozását követően
kezdeményezte és irányította azt a komplex matematikatanítási kísérletet, amely két
és fél évtized alatt eg y eg ységes, hatékony pedagógiai rendszerré vált. Az óvodától az
eg yetemig valamennyi szinten átformálta a mag yar matematikatanulás, matematikai
nevelés és általában a pedagógiai munka kultúráját.
Elismertette, hog y a tanulás, tanítás módszereinek a tanulók életkorához, adottságaihoz,
fejlettségéhez, igényeihez, érdeklődéséhez kell igazodniuk, továbbá azt is, hog y minden
tanuló számára biztosítani kell a tanuláshoz szükséges feltételeket, időt, eszközöket.
Bizonyította, hog y ehhez eg yebek mellett jó tankönyvek és munkafüzetek is kellenek.
Elfogadtatta, hog y igen nag y szerepe van a hiteles ismeretszerzésben a tévedés és a vita
szabadságának, s azt is, hog y a pedagógus számára lehetővé kell tenni a tanítási módszer
szabad megválasztásának jogát.”
Idézet a Magyar Tudományos Akadémián Dr. Gazda István tolmácsolásában
elhangzott laudációból.
2015-ben Magyar Örökség Díjban részesült a Varga testvérek – Varga Tamás
matematikatanár, Vargha Balázs irodalomtörténész és Varga Domokos író
– szellemisége.
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