2020/14. hét (március 30. – április 5.)

Népszava - 2020.03.30. (3. oldal)
Prés alatt tanár, diák, szülő
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói pedig már elkezdtek egy kérdőíves
felmérést, melynek előzetes adataiból kiderült: a kérdőívet kitöltő pedagógusok többsége
a Facebook-ot használja kapcsolattartásra, a digitális tanulás-tanításhoz pedig a Google
Classroom-ot tartják a legalkalmasabbnak.
További megjelenés:
-

-

szakszervezetek.hu - 2020.03.30.
Prés alatt tanár, diák, szülő
https://szakszervezetek.hu/hirek/21937-pres-alatt-tanar-diak-szulo
nepszava.hu - 2020.03.30.
Prés alatt tanár, diák, szülő
https://nepszava.hu/3072665_pres-alatt-tanar-diak-szulo

Vas Népe - 2020.03.30. (1,4. oldal)
Szuperhős felajánlók
A legmerészebb álmaiban sem gondolta Pintér Zsolt, az ELTE SEK projektmenedzsere, egy
vállalkozásfejlesztési cég tulajdonosa, hogy ilyen népszerű lesz Facebook-mozgalma, a
mostanra 800 csoporttagot számláló Digitális Batman.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.03.30.
Digitális Batman: sok szuperhős segít a szükség idején
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-batman-sok-szuperhos-segita-szukseg-idejen-3878040/

eduline.hu - 2020.03.30.
Jó hír az egyetemistáknak: halasztanak a szakdolgozatok leadási határidején is
Milyen kérdések merülhetnek fel az egyetemeken, főiskolákon az új távoktatási
rendszerben? Mire számíthatnak a végzős hallgatók? Megnéztük, néhány magyarországi
egyetem hogyan döntött a kérdésben. (...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói
is csak elektronikus úton adhatják le a szakdolgozatukat, a dátumról azonban még nem
született döntés.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200327_szakdolgozat_leadas_egyetemi_korkep
Reformátusok Lapja - 2020.03.29. (28. oldal)
Könyvajánló
Az ELTE Reader digitális gyűjteményes oldalon is elérhető könyvben a közel ötszáz
akadémikus felekezeti-művelődési alakzatok szerint rendezett ősfái közül a
protestánsokét is közlik.
hirlevel.egov.hu - 2020.03.29.
Adatok nélkül nehéz jól dönteni
Újonnan felbukkanó kórokozók sokoldalú előrejelzését és nyomon követését biztosító
virtuális figyelőrendszer létrehozására vállalkozott húsz nemzetközi kutatócsoport. (…) A
kiíráson sikeresen szereplő egyik tudóscsapatot Csabai István, az ELTE professzora vezeti.
https://hirlevel.egov.hu/2020/03/29/adatok-nelkul-nehez-jol-donteni/
index.hu - 2020.03.29.
Iskolatévé: Az első 5 óra egyben
Egy hete indult el az Index Iskolatévé Repárszky Ildikóval és Kovács Péterrel, a Budapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanáraival, valamint Csapodi
Csabával, az ELTE oktatójával.
https://index.hu/belfold/2020/03/29/iskolateve_heti_osszefoglalo_orak_matematika_mag
yar_nyelv_es_irodalom_tortenelem_erettsegi/
ingreen.hu - 2020.03.29.
A klímaszorongás valósága
Egyes előrelátó tudósok már a 20. század második felében felhívták a figyelmet a földi
ökoszférát érintő, az emberi tevékenységhez köthető súlyos negatív változásokra. A
klímaválság azonban csak a múlt évben érte el azt a látható mértéket, aminek
következtében sokan rádöbbentek, hogy a földkerekség talán legfontosabb problémájává
vált. Ennek hatására új pszichológiai jelenségek is megjelentek az ember életvilágában,

amelyek közül a klímaszorongás, az ökogyász és a klímaszkepticizmus-klímatagadás
kifejezésekkel találkozunk a leggyakrabban. (…) Szerző: Dr. Kőváry Zoltán klinikai
szakpszichológus | Egyetemi docens, ELTE PPK.
https://ingreen.hu/kornyezetkultura/a-klimaszorongas-valosaga/
mfor.hu - 2020.03.29.
„Megtalálni a gyerekeket ebben a káoszban is” - interjú
Már két hete zárva vannak az iskolák. A tanároknak, a diákoknak és a szülőknek rekordidő
alatt kellett alkalmazkodniuk a kialakult helyzethez. Az első tapasztalatokat foglalta össze
lapunknak Koren Balázs matematika tanár, a Telenor HiperSuli programjának szakmai
vezetője, az Oktatási Hivatal által ajánlott tanácsadók egyike, akit épp az ELTE
matematikaszakos hallgatóinak tartott online órája után értünk utol.
https://mfor.hu/cikkek/makro/megtalalni-a-gyerekeket-ebben-a-kaoszban-is-interju.html
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.29.
„Olyan ez, mintha átkerültünk volna levelezőre” - távoktatás az egyetemeken
Az ELTE Bölcsészkarán mind az oktatók, mind a tanulók viszonylag hamar fel tudták venni
a fonalat, tovább folytatva a kurzusok többségét a weben keresztül, a Skype, a Microsoft
Teams, illetve Canvas (szintén internetes kapcsolattartásra alkalmas felületek)
segítségével. A legtöbb órát a korábbi időpontjában, élő közvetítéssel tartják meg, de van
olyan is, ami a tanár által előre felvett podcast formájában működik tovább.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/olyan-ez-mintha-atkerultunk-volna-levelezoretavoktatas-az-egyetemeken/
Vas Népe - 2020.03.28. (3. oldal)
Fölajánlott kollégiumok
Egészségügyi dolgozóknak ajánlotta fel az ELTE Savaria Egyetemi Központ a szabad
kollégiumi férőhelyeit. (…) A két épület összesen mintegy hatszáz szabad férőhelyet jelent
– tudtuk meg dr. Németh István rektorhelyettestől, aki hozzátette, a megkeresés a kórház
igazgatójától érkezett, de konkrétumokat – így például, hogy pontosan mikor és hányan
veszik majd igénybe a felszabadult kollégiumi szobákat – várhatóan napokon belül tud
mondani.
További megjelenés:

-

vaol.hu - 2020.03.28.
Fölajánlott kollégiumok – Egészségügyi dolgozók életét könnyíti meg a
segítség
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/folajanlott-kollegiumok-egeszsegugyidolgozok-eletet-konnyiti-meg-a-segitseg-3875625/

24 óra - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Aki hazatért, egyelőre biztosan nem jöhet vissza. Mindenkire érvényes azonban, hogy
távoktatási formában változatlanul folytathatja a félévet. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem külföldön rekedt diákjai a fogadó intézményük szabályai mellett
továbbra is maradhatnak, ahol vannak.
További megjelenés:
-

Új Néplap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Somogyi Hírlap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Heves Megyei Hírlap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Békés Megyei Hírlap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Petőfi Népe - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Dunántúli Napló - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok
Tolnai Népújság - 2020.03.28. (7. oldal)
Tovább tanulhatnak a külföldi diákok

nepszava.hu - 2020.03.28.
"Túl gyakran kiáltottak farkast" - interjú Csányi Vilmossal
Válságban néha olyat is kell mondani, ami nem igaz, de célszerű. Csányi Vilmos szerint
ilyenkor természetes reakció a vezetés elfogadása, ám az irányítók teljesítménye végül
mérlegre kerül. (...) Csányi Vilmos 1935-ben született Széchenyi-díjas magyar biológus,
biokémikus, etológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az ELTE etológia tanszékének
professzor emeritusa, a Harvard Egyetem és a New York State Research Institute for
Neurochemistry volt vendégkutatója, a Magyar Etológiai Társaság tiszteletbeli elnöke.
https://nepszava.hu/3072477_tul-gyakran-kialtottak-farkast-interju-csanyi-vilmossal
További megjelenés:
-

civilhetes.net - 2020.03.30.
"Túl gyakran kiáltottak farkast" - interjú Csányi Vilmossal
https://www.civilhetes.net/tul-gyakran-kialtottak-farkast-interju-csanyi-vilmossal

nlc.hu - 2020.03.28.
Kiközösítés, megalázás, verés – bullyingban az egész közösség szenved
Az iskolai bullying nem azzal kezdődik, hogy egy gyereket társai egyszer csak minden
előzmény nélkül megvernek vagy kiközösítenek. Hanem már jóval korábban. Amíg erről
nem veszünk tudomást, nem is tehetünk semmit a kortársbántalmazás ellen. (...) Én most
erről kérdezem Várnai Dórát, az ELTE oktatóját, aki lassan egy évtizede kutatja e területet.
https://nlc.hu/ezvan/20200328/bullying-kortarsbanatlmazas-kamaszok/
rehabportal.hu - 2020.03.28.
Koronavírus: összefogás az autista gyermekek és felnőttek érdekében
Az Autisták Országos Szövetsége, az ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának
szakértői és hallgatói, az Autizmus Alapítvány szakértői, a Bethesda Gyermekkórház
szakápolói és további, autizmusban jártas szakértők, szakemberek és grafikusok
együttműködésével egy közel 30 fős stáb dolgozott együtt a www.aosz.hu/koronavirus/
weboldalon elérhető tájékoztató és letölthető, komplex szakmai, módszertani támogatást
nyújtó tartalmak fejlesztésén.
https://rehabportal.hu/aktualis/koronavirus-osszefogas-az-autista-gyermekek-esfelnottek-erdekeben/
További megjelenés:

-

-

behir.hu - 2020.03.27.
Az autista gyermekek és felnőttek érdekében fogtak össze koronavírus miatt
https://behir.hu/az-autista-gyermekek-es-felnottek-erdekeben-fogtak-osszekoronavirus-miatt
Heves Megyei Hírlap - 2020.03.31. (1,3. oldal)
Jobban kell vigyázni a betegekre

zaol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
Az ELTE Informatikai Karával együttműködésben a harmadik alkalommal hirdeti meg a
Nemes Tihamér Online Programozási Versenyt a Neumann Társaság.
https://www.zaol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-4006101/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

teol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.teol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-2290539/
sonline.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.sonline.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-2202399/
beol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.beol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-2588487/
vaol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.vaol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3875883/
szoljon.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.szoljon.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-2275908/
veol.hu - 2020.03.28.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.veol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3685797/
boon.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://boon.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-4153347/
kisalfold.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.kisalfold.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-6930642
heol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.heol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-2316336/
baon.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.baon.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-2573985/
delmagyar.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.delmagyar.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-5575932/
feol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.feol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3904863/
kisalfold.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.kisalfold.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-6930642/
duol.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.duol.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3526218/
szon.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság

-

-

-

-

-

https://szon.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3796521/
bama.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.bama.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-2369157/
kemma.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://www.kemma.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-aneumann-tarsasag-2183703/
haon.hu - 2020.03.28.
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság
https://haon.hu/digitalia/online-programozasversenyt-szervez-a-neumanntarsasag-3936147/
markamonitor.hu - 2020.03.28.
Online zajló programozásversenyt szervez a Neumann Társaság és az ELTE IK
https://markamonitor.hu/2020/03/28/online-zajlo-programozasversenyt-szerveza-neumann-tarsasag-es-az-elte-ik/
origo.hu - 2020.03.27.
Iskolásoknak indul online programozóverseny
https://www.origo.hu/techbazis/20200326-nemes-tihamer-programozasiverseny-elte-njszt.html

elteonline.hu - 2020.03.27.
„Most már vannak távcsöveink” – a fertőző betegségek előrejelzéséről Csabai István
professzorral beszélgettünk
Az ELTE TTK kutatói a fertőző betegségek előrejelezhetőségét vizsgálva napjaink
legaktuálisabb kérdéseire keresnek választ. A big data elemzési módszer segítségével
olyan, korábban nem ismert összefüggéseket derítenek fel, amelyek a további kutatásokat
és a döntéshozókat egyaránt segíthetik.
https://elteonline.hu/tudomany/2020/03/27/most-mar-vannak-tavcsoveink-a-fertozobetegsegek-elorejelzeserol-csabai-istvan-professzorral-beszelgettunk/

elteonline.hu - 2020.03.27.
Miért nem értjük egymást? Közös nevezőink nyomában
Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus keresi a válaszokat a „Miért nem értjük egymást?
Közös nevezőink nyomában” c. előadásában, az ELTE Karreierközpont „Hogyan tovább?”
előadássorozat keretén belül.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/27/miert-nem-ertjuk-egymast-kozos-nevezoinknyomaban/
elteonline.hu - 2020.03.27.
Olvassunk Dekameront. De tényleg! – Online mesterkurzus indul
A MűGond szerkesztői, Nagy Fruzsina (az SZTE doktorjelöltje, oktatója, magyartanár, a
Szónok Születik Retorikaiskola alapító tagja ) és Hoványi Márton (az ELTE adjunktusa,
irodalomtudós, teológus, a Szónok Születik Retorikaiskola alapító tagja ) a
járványhelyzetre reagálva ingyenesen, otthonról elérhető mesterkurzust indítottak az
interneten.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/27/olvassunk-dekameront-de-tenyleg-onlinemesterkurzus-indul/
gamestar.hu - 2020.03.27.
Te miért játszol? Segíts egy kutatásban, nyerhetsz is vele!
Az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatói ezúttal a játékmotivációkról szeretnének többet
tudni, és ebben csak ti segíthettek. Évek óta szívesen dolgozunk együtt az ELTE
Pszichológiai Intézetének kutatóival, akiknek cikkeit folyamatosan olvashatjátok nálunk az
Extra Life rovatban. Nem ez az első alkalom, hogy kérdőív segítségével vizsgálják a hazai
játékostársadalmat, és most is egy érdekes oldalát ragadták meg a videojátékos
szokásainknak.
https://www.gamestar.hu/extralife/elte-kutatas-2020-276376.html
index.hu - 2020.03.27.
Egy nehéz feladat az érettségin: a valószínűségszámítás
Csapodi Csaba, az ELTE oktatója a valószínűségszámításról és a mintavételről tart
rendhagyó órát, mert ez egy nehéz téma, ami gyakran szerepel az érettségi feladatai
között.
https://index.hu/belfold/2020/03/27/iskolateve_erettsegi_matematika_masodik_ora_face
book_premier/

index.hu - 2020.03.27.
Idősgondozás a járványügyi veszélyhelyzetben
Hogyan lehetséges ilyen elhúzódó izolációban az idősek kapcsolattartása a külvilággal, a
rokonaikkal? A bentlakókat elmagányosodás, rezignáltság és depresszió veszélyeztetheti,
mert számukra megtartó erő a szeretteik érzelmi támogatása és megerősítése, valamint
azok az információk, amiket a külvilággal kapcsolatban közvetítenek. Az aggódó
családtagok számára is nehezen lesz feldolgozható, hogy nem látogathatják a rokonaikat.
(...) A szerző szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociálpolitika Tanszékének
munkatársa.
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/03/27/idosgondozas_a_jarvanyugyi_veszelyhelyzet
ben/
kanizsaujsag.hu - 2020.03.27.
A születő gyermek nemét meghatározó tényezőkről készül felmérés az ELTE-n
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Viselkedésökológiai Csoportjának egyik
legújabb kutatása azt vizsgálja, hogy miért születik egy családban több lány, míg máshol
több fiú gyerek.
https://kanizsaujsag.hu/hir/202003/a-szuleto-gyermek-nemet-meghatarozotenyezokrol-keszul-felmeres-az-elte-n
pestpilis.hu - 2020.03.27.
Több évtizede várt fejlesztést kap egy fővárosi elitgimnázium
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumának patinás műemléképületét felújítják,
és összekötőszárnyat is kap. Hosszú ideje várták az ország első 10 középiskolája között
rendszeresen szereplő budapesti belvárosi Apáczai Csere János Gimnázium felújítását a
diákok és a tanárok is.
https://pestpilis.hu/helyi/2020/03/tobb-evtizede-vart-fejlesztest-kap-egy-fovarosielitgimnazium
További megjelenés:
-

-

magyarepitok.hu - 2020.03.27.
Több évtizede várt fejlesztést kap egy fővárosi elitgimnázium
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/03/tobb-evtizede-vart-fejlesztest-kapegy-fovarosi-elitgimnazium
5.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.03.27.
Felújítják az Apáczai épületét

https://5.kerulet.ittlakunk.hu/suli-ovi/200327/felujitjak-az-apaczai-epuletet
vasarnap.hu - 2020.03.27.
Ne mind fiszlikolj, ügyesen maradj otthon! Értetted-é?
A 101-szer magyarul címmel megjelent kis videóban Csernik Pál Szende székely
mesemondó által összegyűjtött, ízes akcentussal kiejtett régi magyar szavakkal így szóltak
hozzánk a színészek. (…) A Proscenion Drámaszínpad 2006-ban egyetemi színtársulatként
jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelékében. Manapság tagjainak nagyobb
részét civil pályájukat kezdő vagy épp azt építő fiatalok teszik ki, de több korcsoport és
még több foglalkozás, életszemlélet képviselői is megtalálhatók e színkörben.
https://vasarnap.hu/2020/03/27/ne-mind-fiszlikolj-ugyesen-maradj-otthon-ertetted-e/
168ora.hu - 2020.03.27.
Tesztelje magát, hogyan látja a koronavírus megfékezésének módját
Az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatói egy kérdőíves felmérésben igyekeznek
közelebbi képet kapni arról, az emberek milyen döntéseket hoznak ebben a helyzetben
és mi motiválja őket e döntéseknek a meghozatalában.
https://168ora.hu/itthon/tesztelje-magat-hogy-viselkedik-a-jarvany-miatt-183491
További megjelenés:
-

444.hu - 2020.03.27.
Hogyan viselkedik ön a járvány alatt, honnan tájékozódik, és mit gondol erről
az egészről? Mondja el az ELTE kutatóinak!
https://444.hu/2020/03/27/hogyan-viselkedik-on-a-jarvany-alatt-honnantajekozodik-es-mit-gondol-errol-az-egeszrol-mondja-el-az-elte-kutatoinak

elteonline.hu - 2020.03.25.
„Az olvasás maga a tudás szeretete” – Elindult az ELTE BTK Bölcsészettudományi
Kari Könyvtár Facebook-oldal
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán működő könyvtárak régóta szükségesnek tartották
egy integrált közösségi oldal létrehozását. A 2020. március 1-től létrejött ELTE
Bölcsészettudományi Kari Könyvtár tudományterületi szakkönyvtárakból épül fel.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/25/az-olvasas-maga-a-tudas-szeretete-elindultaz-elte-btk-bolcseszettudomanyi-kari-konyvtar-facebook-oldal/

Magyar Hírlap - 2020.03.31. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. oldal)
Megerősített veszélyhelyzet
Hogy miként lehet az óvintézkedések és az otthon maradás ideje alatt is megőrizni
egészségünket, arról Csányi Tamás testnevelő tanárt, az ELTE oktatóját és a Magyar
Diáksport Szövetség szakértőjét kérdeztük.
További megjelenés:
-

magyarhirlap.hu - 2020.03.31.
Az eredményes tanulás feltétele a napi mozgás
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200331-az-eredmenyes-tanulasfeltetele-a-napi-mozgas

Magyar Nemzet - 2020.03.31. (5. oldal)
Netes feladatbankkal segítik az érettségire készülőket
Az ELTE Informatikai Kara is részt vett annak a honlapnak az elkészítésében, amelynek
adatbázisa a 2005 és 2017 közötti összes közismereti emelt és szakmai programozási
érettségi feladatát tartalmazza.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

civishir.hu - 2020.03.30.
Segítik az informatikaérettségire készülő diákokat
https://civishir.hu/hajdu-bihar/2020/03/segitik-az-informatikaerettsegire-keszulodiakokat
szabolcsihir.hu - 2020.03.30.
Az informatikaérettségire készülő diákokat segítik
https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2020/03/segitik-azinformatikaerettsegire-keszulo-diakokat
borsodihir.hu - 2020.03.30.
Informatikaérettségire készülsz? Van segítség!
https://borsodihir.hu/borsod-abauj-zemplen/2020/03/segitik-azinformatikaerettsegire-keszulo-diakokat
computerworld.hu - 2020.03.30.
Online feladatbank érettségizőknek
https://computerworld.hu/tech/online-feladatbank-erettsegizoknek-276559.html
itcafe.hu - 2020.03.30.

-

-

-

-

-

-

-

-

Segítség az informatika érettségire készülő diákoknak
https://itcafe.hu/hir/njszt_online_adatbank.html
dehir.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segítik az informatika érettségire készülő diákokat
https://www.dehir.hu/belfold/online-feladatbankkal-segitik-az-informatikaerettsegire-keszulo-diakokat/2020/03/30/
gondola.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segítik az informatika érettségire készülőket
https://gondola.hu/hirek/252938Online_feladatbankkal_segitik_az_informatika_erettsegire_keszuloket.html
kozszolgalat.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat
Neumann Társaság és az ELTE
https://kozszolgalat.hu/online-feladatbankkal-segiti-az-informatika-erettsegirekeszulo-diakokat-neumann-tarsasag-es-az-elte/
hir.ma - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat
Neumann Társaság és az ELTE
https://hir.ma/belfold/oktatas/online-feladatbankkal-segiti-az-informatikaerettsegire-keszulo-diakokat-a-neumann-tarsasag-es-az-elte/757070
magyarnemzet.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segítik az informatika érettségire készülőket
https://magyarnemzet.hu/belfold/online-feladatbankkal-segitik-az-informatikaerettsegire-keszuloket-7946111/
infoter.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat
Neumann Társaság és az ELTE
https://infoter.hu/cikk/online-feladatbankkal-segiti-az-informatika-erettsegirekeszulo-diakokat-a-neumann-tarsasag-es-az-elte
origo.hu - 2020.03.30.
Így segíti az informatika érettségire készülő diákokat a Neumann Társaság
https://www.origo.hu/techbazis/20200330-online-feladatbank-neumanntarsasag.html
hirek.prim.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat
Neumann Társaság

a

a

a

a

-

-

-

-

-

-

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/03/30/online_feladatbankkal_segiti_az_informatika
_erettsegire_keszulo_diakokat_a_neumann_tarsasag
mediapiac.com - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat a
Neumann Társaság
http://www.mediapiac.com/marketing/Online-feladatbankkal-segiti-azinformatika-erettsegire-keszulo-diakokat-a-Neumann-Tarsasag/29792
hirado.hu - 2020.03.30.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat a
Neumann Társaság és az ELTE
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/30/online-feladatbankkal-segitiaz-informatika-erettsegire-keszulo-diakokat-a-neumann-tarsasag-es-az-elte
profitline.hu - 2020.03.31.
Internetes feladatbankkal segítik az informatikai érettségire készülő diákokat
http://profitline.hu/Internetes-feladatbankkal-segitik-az-informatikai-erettsegirekeszulo-diakokat-405787
magyarnemzet.hu - 2020.03.31.
Netes feladatbankkal segítik az érettségire készülőket
https://magyarnemzet.hu/belfold/netes-feladatbankkal-segitik-az-erettsegirekeszuloket-7949621/
flagmagazin.hu - 2020.03.31.
Netes feladatbankkal segítik az érettségire készülőket
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/netes-feladatbankkal-segitik-az-erettsegirekeszuloket
markamonitor.hu - 2020.04.01.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat a
Neumann Társaság
https://markamonitor.hu/2020/04/01/online-feladatbankkal-segiti-azinformatika-erettsegire-keszulo-diakokat-a-neumann-tarsasag/

Vas Népe - 2020.03.31. (1,4. oldal)
Vizsga a monitornál
Németh Istvánt, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettesét kérdeztük. Németh
István úgy látja: az egyetemnek a digitális oktatásra való átállás könnyebben ment, mint
a közép- vagy általános iskoláknak, részben azért, mert a felsőoktatásban a hallgatók
jobbára felnőttek, akik a tanulás módszertanát már elsajátították, így képesek a tudás
önálló befogadására.

blikk.hu - 2020.03.30.
Összefogtak a magyarok: országszerte segítenek önkéntesek az idősek ellátásában
a koronavírus-járvány alatt
A Neumann Társaság és az ELTE Informatikai Kara internetes feladatbankkal segíti a
programozásérettségire készülő diákok és az őket felkészítő tanárok munkáját.
Tájékoztatásuk szerint a mester.inf.elte.hu honlap adatbázisa a 2005 és 2017 közti összes
közismereti emelt és szakmai programozás érettségi feladatot tartalmazza, a felületre a
diákok Google-fiókkal regisztrálhatnak.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/onkentesek-idosek-segitseg-orszagszerte/l17zb43
További megjelenés:
-

-

-

-

-

gondola.hu - 2020.03.30.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
https://gondola.hu/hirek/252953-Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato.html
papainapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
szekesfehervarinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
siofokinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét

-

-

-

-

-

-

-

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
budapestinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
gyorinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
bajainapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
mohacsinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
nyiregyhazinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
szombathelyinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
veszpreminapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/

-

-

-

-

-

-

-

-

bekescsabainapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
pecsinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
soproninapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
kaposvarinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
bonyhadinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
egrinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
kecskemetinapilap.hu - 2020.03.31.

-

-

-

-

-

-

Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
debreceninapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
szolnokinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
tatabanyainapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
komloinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
miskolcinapilap.hu - 2020.03.31.
Koronavírus - Önkéntesek is segítik az önkormányzatok idősellátó
tevékenységét
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus__Onkentesek_is_segitik_az_onkormanyzatok_idosellato_tevekenyseget/229973/
minuszos.hu - 2020.04.02.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat az
NJSZT
http://www.minuszos.hu/online-feladatbankkal-segiti-az-informatika-erettsegirekeszulo-diakokat-az-njszt

eduline.hu - 2020.03.30.
Milyen oldalakat, appokat használnak a tanárok?
Az iskolák első körben a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldást választották. A
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
Pedagógiai
és
Pszichológiai
Karának
Neveléstudományi Intézete összegezte a pedagógusok tapasztalatait a távoktatással
kapcsolatosan.
http://eduline.hu/kozoktatas/20200330_mit_hasznalnak_a_tanarok_felmeres
famiily.hu - 2020.03.30.
Az informatikai világ nagyágyúi voltak, de apaként Bill Gates és Steve Jobs is tiltotta
a kütyüzést a gyerekeinek
Az ELTE Pszichológiai Tanszéke nemrégiben végzett kutatást egy hazai pszichológiai
szaklappal karöltve arra vonatkozóan, hogy milyen médiafogyasztási szokások figyelhetők
meg az egészen kicsi, három év alatti gyerekeknél. (…) A kérdéssorban arra voltak
kíváncsiak, hogy miként vélekednek a szülők a legkisebbek médiahasználati szokásairól,
mennyi időt töltenek a kisgyermekek a televízió előtt és mennyit gondolnak a szülők
ideális időtartamnak.
https://famiily.hu/az-informatikai-vilag-nagyagyui-voltak-de-apakent-bill-gates-essteve-jobs-is-tiltotta-a-kutyuzest-a-gyerekeinek/
feol.hu - 2020.03.30.
Van tétje annak, hogy eltörlik-e a tavaszi nyelvvizsgákat
Van tétje tehát annak, hogy idén tavasszal nyelvvizsgázhatnak-e a diákok vagy sem.
Amennyiben a vizsgaközpontok eltörlik az eddig kitűzött dátumokat, úgy többeknek
ugrott a plusz pontszám, amely akár még a felvételi eredményüket is befolyásolhatja. (…)
Ugyanígy igazodott a kialakult veszélyhelyzethez a Telc és az ELTE Origó
nyelvvizsgaközpont is. A nyári vizsgák sorsa egyelőre nem ismert.
https://www.feol.hu/vezeto-hirek/van-tetje-annak-hogy-eltorlik-e-a-tavaszinyelvvizsgakat-3907146/
index.hu - 2020.03.30.
Egy papír ötvenes alatt rejtőztek Komárom római kori kincsei
Szerszámokat, ásatási dokumentációt, leleteket tároltak benne, itt kávéztak vagy
nyitogatták a hűtőajtót azok a nemegyszer negyven fokos hőségben dolgozó régészek,
akik 1992 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem jelenlegi rektora, Borhy László
régészprofesszor vezetésével dolgoznak a római limes, vagyis az egykori dunai határvonal
menti ókori város, Brigetio feltárásán.

https://index.hu/kultur/2020/03/30/brigetio_asatasok_borhy_laszlo/
infostart.hu - 2020.03.30.
"Ha a további eredmények is jók, egy kész gyógyszer van a kezünkben"
A koronavírus, de a tudás is gyorsan terjed a globalizációnak köszönhetően – véli Müller
Viktor, az ELTE TTK Diagnosztika és Terápia Kiválósági Program elméleti biológusa, a
koronavírus elleni harcra létrejött magyar gyógyszerfejlesztési konzorcium egyik kutatója.
https://infostart.hu/tudomany/2020/03/30/ha-a-tovabbi-eredmenyek-is-jok-egy-keszgyogyszer-van-a-kezunkben-biologus
További megjelenés:
-

portfolio.hu - 2020.03.30.
Máris kész a magyar gyógyszer a koronavírus ellen? – Ígéretes eredményekről
beszélt egy vezető kutató
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200330/maris-kesz-a-magyar-gyogyszer-akoronavirus-ellen-igeretes-eredmenyekrol-beszelt-egy-vezeto-kutato-423100

mandiner.hu - 2020.03.30.
A járvány társadalmi hatásait vizsgálják az ELTÉ-n – ön is kitöltheti a kérdőívet!
Az ELTE Szociálpszichológia tanszékének kutatói kérdőívet indítottak útjára abból a célból,
hogy az emberek mostani, rendkívüli helyzetben tanúsított viselkedését kutassák.
https://mandiner.hu/cikk/20200330_a_jarvany_tarsadalmi_hatasait_vizsgaljak_az_elte_n_o
n_is_kitoltheti_a_kerdoivet
nlc.hu - 2020.03.30.
"Kivel élek én együtt?" – A krízis alatt ki fog derülni, hogy mennyire van meg az
összetartozás érzése
Limpár Imre tanácsadó szakpszichológussal beszélgettünk arról, hogyan lehetne a
pároknak jobban megérteniük egymást, különös tekintettel a jelen helyzetre: „Kivel is
vagyok tulajdonképpen együtt több éve? Ezt a kérdés fog felmerülni, erre fognak sokan
rácsodálkozni és az erre való választ hozza meg az összezártság. (…) Limpár Imre
pszichológia előadásai az ELTE Karrierközpont szervezésében a nagyközönség számára
nyitva, teltházzal mentek az ELTE Gólyavár épületében. A vírushelyzetre való tekintettel az
elkövetkező hónapok előadásait online fogják közvetíteni.
https://nlc.hu/csalad/20200330/krizis-parkapcsolat-osszetartozas/

patikamagazin.hu - 2020.03.30.
A kutyák agya hatékonyan elemzi a beszélő kilétét
A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott
beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint
az emberek, a kutyák esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés
során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel az MTA-ELTE Lendület
Neuroetológiai Kutatócsoport, a TKI és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai. “ A kutyákat
folyamatosan beszéd veszi körül, és köztudott, hogy érzékenyek az ember kommunikációs
jelzéseire.
https://www.patikamagazin.hu/a-kutyak-agya-hatekonyan-elemzi-a-beszelo-kiletet/
precedens.mandiner.hu - 2020.03.30.
„Az aláírásgyűjtés a listázásnak egy formája is lehet” - beszélgetés Menyhárd
Attilával
Az egyetem nevelői szerepéről, az eltérő vélemények meghallgatásának fontosságáról, a
köz- és polgári jog közötti határ mozgásáról, illetve a CEU-s és egyéb aláírásgyűjtések
káros hatásairól beszélgetett Menyhárd Attilával, az ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszékének
vezetőjével Orbán Balázs rovatvezető, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai
államtitkára.
https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200330_az_alairasgyujtes_a_listazasnak_egy_form
aja_is_lehet_beszelgetes_menyhard_attilaval
Magyar Mezőgazdaság - 2020.04.01. (48. oldal)
A Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságot támogató felhőkondenzációs
magszámláló állomást hoz létre az MTA ATK és az ELTE a Széchenyi 2020 program
keretében
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja és az ELTE Természettudományi Kara több
tudományterület nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésében új stratégiai
K+F+I műhelyt hozott létre a GINOP-2.3.2-15-2016-00028 projekt keretében.
Elle - 2020.04.01. (82,83,84,86. oldal)
Lelkes, alapos, túlterhelt
Napjaink egyik legnépszerűbb tanácsa: kövessük a szenvedélyünket! De lehetséges, hogy
a lelkesedés vakvágányra viszi a karrierünket? (…) „Ha a munkára, mint szenvedélyre
tekintünk, az, hasonlóan más szenvedélyekhez, veszélyeztetheti az élet egyéb területeit.
Felborulhat a munka és a magánélet egyensúlya, illetve a workaholizmus és a kiégés

veszélye is megnő" - mutat rá dr. Kádi Anna, az ELTE PPK Szervezet- és
Környezetpszichológia Tanszékének egyetemi adjunktusa.
Pesti műsor - 2020.04.01. (36. oldal)
A történelem a próféták kezében: szembenézés a jelennel
Komoróczy Géza hebraista, asszíriológus, történész, az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai
Tanszék professor emeritusa. Műveinek sora hosszú, több munkájában foglalkozott a
sumer irodalommal, a héber mítoszokkal és Mezopotámia vallásaival is. A Történelem a
próféták kezében című kötetben Komoróczy professzor mintegy 30 írása olvasható. A
lenyűgöző ismeretanyaggal rendelkező tudós annak a meggyőződésének ad hangot,
hogy a magyar nemzet sorsa számos hasonlóságot mutat a zsidó történelemmel, ahogyan
ezt a Biblia be mutatja.
Kismama - 2020.04.01. (1,54,55. oldal)
A kisfiam lánynak öltözik. Aggódnom kellene?
„A nemi kategóriák hozzátartoznak a társadalom megértéséhez, ugyanakkor ezek rá is
erősítenek azokra a sztereotípiákra, amelyek megkülönböztetéshez, szexizmushoz,
diszkriminációhoz vezethetnek” – ezt már dr. F. Lassú Zsuzsa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének docense mondja.
Vas Népe - 2020.04.01. (4. oldal)
A termek üresek, a gépek dolgoznak
Aki nem tud, aktívan részt venni a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, az
számítógépét állíthatja csatasorba. Így tett a szombathelyi ELTE is Savaria Műszaki
Intézete, negyven géppel csatlakoztak be a nemzetközi kezdeményezésbe.
További megjelenés:
-

-

ugytudjuk.hu - 2020.03.31.
Az ELTE szombathelyi Savaria Műszaki Intézete negyven számítógéppel vette
fel a harcot a koronavírussal szemben
https://ugytudjuk.hu/cikk/az-elte-szombathelyi-savaria-muszaki-intezetenegyven-szamitogeppel-vette-fel-a-harcot-a-koronavirussal-szemben
vaol.hu - 2020.03.31.
Üres az ELTE épülete, de a számítógépek részt vesznek a járvány elleni
küzdelemben

-

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ures-az-elte-epulete-de-aszamitogepek-reszt-vesznek-a-jarvany-elleni-kuzdelemben-3881457/
sztv.hu - 2020.04.01.
Saját számítógépeinkkel is segíthetünk a koronavírus kutatásában
http://www.sztv.hu/hirek/sajat-szamitogepeinkkel-is-segithetunk-a-koronaviruskutatasaban-20200401

feol.hu - 2020.03.31.
Fiataloknak és szüleiknek segít a járványügyi helyzet kezelésében az ELTE
A jelenlegi járványügyi helyzetre reagálva, az ELTE Fejlődés és Klinikai
Gyermekpszichológia tanszékének, a fiatalok mentális egészségével foglalkozó
kutatócsoportja elindított egy gyermekeknek és fiataloknak szóló projektet.
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fiataloknak-es-szuleiknek-segit-a-jarvanyugyihelyzet-kezeleseben-az-elte-3904230/
forbes.hu - 2020.03.31.
Elszigeteltség, alvászavar, párkapcsolati konfliktusok – krízisvonalat és távterápiát
indítottak pszichológusok és pszichiáterek
Krízisvonalat és online távkonzultációt indított az ELTE PPK és a Doktor24 – tudatta
szerkesztőségünkkel a magánegészségügyi intézmény. Az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar (ELTE PPK) krízis specializációjának szakemberei és a Doktor24
pszichológusai, pszichiáterei március 31-étől fogadják a koronavírus-járvány okozta
lelki/mentális megterhelések miatt segítségre szorulók hívásait.
https://forbes.hu/legyel-jobb/elszigeteltseg-alvaszavar-parkapcsolati-konfliktusokkrizisvonalat-es-tavterapiat-inditottak-pszichologusok-es-pszichiaterek/
További megjelenés:
-

-

-

hvg.hu - 2020.03.31.
Online kérhetnek segítséget, akik úgy érzik, nem bírják a világjárvány terheit
https://hvg.hu/elet/20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_
birjak_a_vilagjarvany_terheit
portfolio.hu - 2020.03.31.
Koronavírus: krízisvonal és online távkonzultáció a rászorulóknak
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200331/koronavirus-krizisvonal-es-onlinetavkonzultacio-a-raszoruloknak-423316
webbeteg.hu - 2020.03.31.

-

-

Koronavírus: krízisvonal és online távkonzultáció
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/24841/koronavirus-onlinetavkonzultacio
hajraegeszseg.hu - 2020.03.31.
Krízisvonal és online távkonzultáció az ELTE PPK és a Doktor24
összefogásával
https://hajraegeszseg.hu/cikk/2020-03-31/krizisvonal-es-online-tavkonzultacioaz-elte-ppk-es-a-doktor24-osszefogasaval
weborvos.hu - 2020.04.01.
Krízisvonal a járvány mentális sérültjeinek
https://weborvos.hu/hirek/krizisvonala-jarvany-mentalis-serultjeinek-258426

greenfo.hu - 2020.03.31.
Látogatói emlékeket vár a jövőre 250 éves Füvészkert
A legszebb emlékekből „Látogatóink legszebb emlékei” címmel kültéri információs táblát
készítünk, és online emlékalbumot állítunk össze. A kültéri tábla a jubileumi évben, 2021ben lesz kiállítva az ELTE Füvészkertben. (…) A pályázaton részt vehet bárki, aki járt az ELTE
Füvészkertben és azt megörökítette, de a családi fotóalbumban talált, az ELTE
Füvészkertben készült régi képeket is örömmel fogadjuk.
https://greenfo.hu/hir/latogatoi-emlekeket-var-a-jovore-250-eves-fuveszkert/
kozepsuli.hu - 2020.03.31.
A problémákat próbáljuk meg kiindulópontként használni
Múlt héten már beszélgettünk Szabó Roland dal, aki a budapesti Szent István Gimnázium
magyar és történelem szakos vezetőtanára, az ELTE Történelem Segédtudományai
Tanszékének egyetemi oktatója és a 2019-es Év tanára . A tanár úr egyebek mellett
személyes tapasztalatait és a távoktatással kapcsolatos véleményét is megosztotta velünk.
Interjúnk második részében pedig elárulja, hogyan vonható össze a jelenlegi járvány az
irodalommal és ötleteket is ad arra vonatkozólag, hogyan lehet hatékonyabb a tanulás és
tanítás a jelenlegi helyzetben.
https://kozepsuli.hu/valos-eletbol-vett-problemakat-probaljuk-meg-kiindulopontkenthasznalni-es-arra-keresni-megfelelo-szoftvereket-es-applikaciokat-interju-szaborolanddal-2019-es-ev-tanaraval/

nlc.hu - 2020.03.31.
A 16 leggyakoribb tévhit a koronavírusról és cáfolatuk
Meddig marad életképes a koronavírus a tárgyakon? Itt vannak a leggyakoribb tévhitek
és cáfolatuk. Összesen 16, az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatban közszájon forgó
állítást ellenőriztetett Müller Viktorral, az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos
munkatársával a valaszonline.hu.
https://nlc.hu/ezvan/20200331/koronavirus-tevhit-covid-19/
További megjelenés:
-

-

valaszonline.hu - 2020.03.31.
Kétszer fertőz? Hetekig lappang? 16 tévhit a koronavírusról – a biológus
válaszol
https://www.valaszonline.hu/2020/03/31/koronavirus-tevhitek-muller-viktor/
kuruc.info - 2020.03.31.
"A természet a legnagyobb terrorista" - 16 tévhit a koronavírusról
https://kuruc.info/r/64/210310/

origo.hu - 2020.03.31.
Önállóbbak a segítő munkára képzett kutyák
Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak legújabb tanulmánya szerint a segítő- és terápiás
kutyák sikeresebben oldják meg a feladatokat, mint a képzetlen és a más feladatokra
képzett családi kutyák, de bármilyen kiképzés kedvezően hat az önállóságra: a kutatók
által adott feladatban a képzetlen kutyák egyáltalán nem tudtak jutalmat szerezni, a
képzettek viszont hozzájutottak néhány falathoz.
https://www.origo.hu/tudomany/20200331-elte-onallobbak-a-segito-munkara-kepzettkutyak.html
További megjelenés:
-

-

bumm.sk - 2020.03.31.
Önállóbbak a segítő munkára képzett kutyák
https://www.bumm.sk/turmix/2020/03/31/onallobbak-a-segito-munkara-kepzettkutyak
hir.ma - 2020.03.31.
Önállóbbak a segítő munkára képzett kutyák

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/onallobbak-a-segito-munkarakepzett-kutyak/757123
Magyar Nemzet - 2020.04.02. (16. oldal)
Sokkal önállóbbak a kiképzett kutyák
sonline.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.sonline.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2220021/
kemma.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.kemma.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2199321/
boon.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://boon.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-minden-feladatota-segitokutyak-4160256/
delmagyar.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.delmagyar.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-5717196/
zaol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.zaol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-4020195/
szoljon.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.szoljon.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2282436/
bama.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.bama.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2377563/
kisalfold.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.kisalfold.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-6943134
beol.hu - 2020.04.01.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.beol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2596281/
vaol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.vaol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-3883767/
veol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.veol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-3692505/
szon.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://szon.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-minden-feladatot-asegitokutyak-3804435/
heol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.heol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2325336/
feol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.feol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-3912342/
teol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.teol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2300967/
duol.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.duol.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-3531219/
kisalfold.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://www.kisalfold.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-6943134/
baon.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák

-

-

-

-

https://www.baon.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-mindenfeladatot-a-segitokutyak-2582145/
haon.hu - 2020.04.01.
Könnyebben oldanak meg szinte minden feladatot a segítőkutyák
https://haon.hu/egyperces/konnyebben-oldanak-meg-szinte-minden-feladatota-segitokutyak-3943896/
Vas Népe - 2020.04.03. (10. oldal)
Önállóbbak a segítő munkára képzett ebek
magyarnemzet.hu - 2020.04.02.
Sokkal önállóbbak a kiképzett kutyák
https://magyarnemzet.hu/belfold/sokkal-onallobbak-a-kikepzett-kutyak7959806/
hvg.hu - 2020.04.02.
A képzettebb kutyák több jutalomfalathoz jutottak az ELTE kísérletében
https://hvg.hu/tudomany/20200402_elte_kutya_kutatas_segito_terapias_kutyak
flagmagazin.hu - 2020.04.02.
Sokkal önállóbbak a kiképzett kutyák
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/sokkal-onallobbak-a-kikepzett-kutyak

szakszervezetek.hu - 2020.03.31.
Hiába hosszabbítják meg a szakdolgozatok leadási határidejét, ha a diákok nem
férnek hozzá a könyvtárakhoz
Hiába hosszabbítják meg a szakdolgozatok leadási határidejét, ha a diákok nem férnek
hozzá a könyvtárakhoz Pontosan két hete lépett életbe az oktatási intézmények látogatási
tilalma a koronavírus-járvány miatt, így a kisiskolásoktól az egyetemistákig mindenki
online oktatásra váltott egyik napról a másikra. (...) A Szegedi Tudományegyetemen, a
Budapesti Corvinus Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen már döntöttek a leadási határidő meghosszabbításáról. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem április 1-éig közli, hogy született-e ilyen döntés.
https://szakszervezetek.hu/hirek/21956-hiaba-hosszabbitjak-meg-a-szakdolgozatokleadasi-hataridejet-ha-a-diakok-nem-fernek-hozza-a-konyvtarakhoz
vaol.hu - 2020.03.31.
A szombathelyi ELTE is átállt a digitális oktatásra: megnéztük, hogyan
Az egyetem már meglévő, fejlett távoktatást segítő eszközeivel nemcsak az előadások
megtartása, de a vizsgáztatás is megoldott. A rendszer használatára leginkább az
oktatókat kellett kiképezni. (…) Kíváncsiak voltunk, mennyire volt zökkenőmentes az

átállás – és hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, minderről dr. Németh Istvánt, az
ELTE Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettesét kérdeztük.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szombathelyi-elte-is-atallt-a-digitalisoktatasra-megneztuk-hogyan-3880401/
weborvos.hu - 2020.03.31.
Egy kész gyógyszer van a kezünkben, ha...
A koronavírus, de a tudás is gyorsan terjed a globalizációnak köszönhetően – véli Müller
Viktor, az ELTE TTK Diagnosztika és Terápia Kiválósági Program elméleti biológusa, a
koronavírus elleni harcra létrejött magyar gyógyszerfejlesztési konzorcium egyik kutatója.
https://weborvos.hu/lapszemle/egy-kesz-gyogyszer-van-a-kezunkben-ha-258399
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.03.31.
Idén is elkészült Magyarország Boldogságtérképe, Székesfehérvár a legboldogabb
magyar város
Megszólaló: Oláh Attila, az ELTE PPK professzora
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-31_09-1500&enddate=2020-03-31_11-10-00&ch=mr1
További megjelenés:
-

hirado.hu - 2020.04.01.
Jót tesz az egészségnek, ha növeljük a pszichológiai tőkénket
https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/03/31/jot-tesz-azegeszsegnek-ha-noveljuk-a-pszichologiai-tokenket/

index.hu - 2020.03.24.
Kombinatorika – Iskolatévé, érettségi felkészítő: matematika 1/10
Binominális együtthatók és a témakör követelményei: ha ezekről úgy érzed, keveset tudsz,
akkor most érthetően elmagyarázzuk! Ha pedig úgy érzed, mindent tudsz, hidd el, tudunk
újat mondani neked is! Az első matematikaóra Csapodi Csabával, az ELTE oktatójával az
Iskolatévén.
https://index.hu/video/2020/03/24/iskolateve_erettsegi_matematika_elso_ora/

Bors - 2020.04.02. (16. oldal)
Ovisok, rajzra fel!
3–12 éves gyerekektől, ovis csoportoktól várja az ELTE Füvészkert az alkotásokat e-mailben a „Mesélő kertésznaptár” rajzpályázatra 2020. június 15-ig. A rajzoknak a 12 hónaphoz
kell kapcsolódnia.
Figyelő - 2020.04.02. (28,29,30. oldal)
Gyógyszer vagy vakcina?
A gyógyítás mind több területén erősödik a hagyományos megoldásokkal szemben a
biotechnológia. A világ vezető gyógyszergyártói sorra fordulnak e szegmens felé, és nem
kizárt, hogy a koronavírusok elleni küzdelem egyik megoldása is a fehérje típusú
készítményekben, az úgynevezett biologikumokban van elrejtve. (...) A fejlesztés az ELTE
Természettudományi Kar Biológiai Intézetében, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kar
Biológiai Intézetében és a Szentágothai János Kutatóközpontban zajlik. A konzorcium
tagja a Richter Gedeon Nyrt. és az ImmunoGenes Kft.
Magyar Narancs - 2020.04.02. (32,33,34. oldal)
„Napi öt-hat pohár tej”
Réthelyi Orsolya, az ELTE néderlandisztika tanszékének vezetője a hollandiai
gyerekvonatokról (…) Száz éve indultak el az első gyermekvonatok – egyebek mellett –
Hollandiába, ahol több hónapra fogadtak be családok háborús borzalmakat átélt,
segítségre szoruló gyerekeket. Egy évtizedig jártak a vonatok oda-vissza, a programról
azonban csak most kezdi kideríteni a kutatás a részleteket.
168 óra - 2020.04.02. (4,8,9,10,11,12. oldal)
Iskola a kanapén
Közösségi oldalakon folyamatos az ötletcsere, próbálják átsegíteni egymást a váratlanul
ránk tört veszélyhelyzeten. – Jóval egyszerűbb lenne persze, ha kettő kattintással elérhető
lenne többféle digitális módszer és tananyag, abból válogatnék, és átdolgoznám úgy,
ahogy nekem szükségem van rá – mondja Dancz Péter, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium vezető tanára. Merthogy így megy ez azokban az
országokban, ahol nem egyik napról a másikra kényszerültek bevezetni a digitális oktatást.
168 óra - 2020.04.02. (4,13. oldal)
Nyáron lesz a tavaszi félév vége
A koronavírus-krízis nemcsak a távoktatást hozta magával, hanem az idei tanév
meghosszabbítását is. A helyzet az ELTE-n és szükség esetén a Károlin is ez lesz. (…) Az

Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) – az intézmény külön a tájékoztatásra
létrehozott honlapja szerint – az oktatás mellett már a vizsgáztatás is online zajlik, az
előadásokat is az eredetileg meghirdetett időpontban tartják a hallgatóknak.
Nők Lapja Egészség - 2020.04.02. (77. oldal)
A káprázatos cseresznyevirág
Csodás látvány, amikor tavasszal a fák rózsaszín virágba borulnak. Nem véletlen, hogy a
cseresznyevirágzás Japán egyik legkedveltebb ünnepe. (...) Illata nagyon jellegzetes,
számos kozmetikum és parfüm összetevői között megtalálható. Ha szeretnénk átélni az
élményt, Budapesten, az ELTE Füvészkertjében évente megrendezik a sakuraünnepet. A
cseresznyevirág – japánul sakura – nemcsak a japánok nemzeti jelképe, hanem identitásuk
része is.
24 óra - 2020.04.02. (4. oldal)
Nap mint nap érdekes írásokkal örvendeztetik meg a közönséget
Bár látogatókat nem fogad a Komáromi Klapka György Múzeum, az élet nem állt meg
az intézményben. Számadó Emesét, a múzeum igazgatóját kérdeztük arról, mivel töltik
napjaikat az átmeneti időszakban. (...) A művész képmása egy tetőfedő téglán maradt
fenn. Erről a világraszóló jelentőségű leletről még mindig kevesen tudnak hazánkban,
pedig Borhy László régész, az ELTE rektora, a brigetioi ásatások vezetője már Kínában,
Sanghajban is tartott róla előadást.
elteonline.hu - 2020.04.01. 10:00:39
Pszichológia PhD-képzés, nem csak pszichósoknak
Március 24-én tartotta az ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskolája a tájékoztató nyílt napját,
amihez a válság- és járványhelyzetre tekintettel online csatlakoztak az érdeklődők. Az élő
közvetítésről mi is tudósítunk.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/01/pszichologia-phd-kepzes-nem-csakpszichosoknak-elte-ppk-doktori-iskola-nyilt-nap/
heol.hu - 2020.04.01.
Koronavírus: a krónikus betegeknek jobban kell vigyázniuk
Az autista személyek teljesen, vagy különböző mértékben, de képesek megérteni a
megváltozott élethelyzeteket és tudnak aktívan együttműködni a betegség
megelőzésében és kezelésében. Az Autisták Országos Szövetsége, az ELTE Autizmus
Szakmódszertani Kutatócsoportjának szakértői és hallgatói, az Autizmus Alapítvány
szakértői, a Bethesda Gyermekkórház szakápolói és további autizmusban jártas szakértői

létrehozták az aosz.hu/koronavírus weboldalt, ahol elérhetőek tájékoztató és szakmai,
módszertani támogatást nyújtó tartalmak.
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/koronavirus-a-kronikus-betegeknek-jobbankell-vigyazniuk-2321469/
index.hu - 2020.04.01.
A mértani sorozat, a logaritmus és az exponenciális függvény
Csapodi Csaba ezúttal csupa ijesztően hangzó, de az ő tolmácsolásában könnyen
megérthető dologról beszél majd. Az előadásban szó lesz: a mértani sorozatokról, hogyan
lehet megtalálni egy sorozat elemeit, arról, hogyan működnek a logaritmusok, és hogyan
lehet őket kiszámolni, az exponenciális függvényekről, és arról, hogyan lehet a függvények
értékeit kiszámolni, olyan praktikus tanácsokról is, hogy hogyan kell beállítani a
számológépeket ahhoz, hogy ne essünk számítási hibákba!
https://index.hu/video/2020/04/01/iskolateve_erettsegi_matematika_harmadik_ora_expo
nencialis_fuggveny_logaritmus_mertani_sorozat/
További megjelenés:
-

-

-

index.hu - 2020.04.01. 11:28:53
Fontos bejelentést tesz a szakálláról az Iskolatévé mai adásában Csapodi
Csaba
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/04/01/fontos_bejelentes_tesz_a_szakal
larol_az_iskolateve_mai_adasaban_csapodi_csaba/
index.hu - 2020.04.01.
Tudta? Járvány idején nem jó szakállasnak lenni!
https://index.hu/belfold/2020/04/01/tudta_jarvany_idejen_nem_jo_szakallasnak_le
nni/
index.hu - 2020.04.01.
Iskolatévé 13 órakor: Az exponenciális függvény, ami járvány idején is fontos
https://index.hu/belfold/2020/04/01/iskolateve_matematika_csapodi_csaba_expo
nencialis_fuggveny_mertani_sorozat_logaritmus_erettsegi/

index.hu - 2020.04.01.
Nem vagyok szakember, de...
Minden adandó alkalommal el kell mondanunk, hogy minden egyéni döntés, felelős vagy
felelőtlen viselkedés befolyásolni fogja, hogy hányan betegszenek és halnak meg a
járványban - mondta az Indexnek Müller Viktor, az ELTE Biológiai Intézetének tudományos

munkatársa, aki kutatóként a HIV-fertőzéssel, darwini medicinával és az immunrendszer
evolúciójával foglalkozik, és aki nem rég az Index élő adásának is a vendége volt.
https://index.hu/techtud/2020/04/01/koronavirus_influenszer_kozossegi_media_alhir
magyarhang.org - 2020.04.01.
Ha kibontok egy csomagot, elkapom a fertőzést? Meddig él valójában a vírus a
különféle felületeken?
Az, hogy a kísérletben alkalmazott kiindulási vírusmennyiség mellett, laborkörülmények
között 72 óra után még ki lehetett mutatni a vírus fertőzőképességét, nem azt jelenti,
hogy egy fertőzött ember látogatása nyomán éppen ennyi ideig áll fenn a felületekről
való megfertőződés kockázata – hangsúlyozta a Válaszonline-nak adott interjújában
Müller Viktor biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének vírusok kutatásával foglalkozó
tudományos munkatársa.
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/01/ha-kibontok-egy-csomagot-elkapom-afertozest-meddig-el-valojaban-a-virus-a-kulonfele-feluleteken/
raketa.hu - 2020.04.01.
Változatos akciókkal reagáltak a magyar cégek a koronavírus-járványra
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az ELTE IK-val összefogva online
adatbankkal segíti a programozás érettségire készülő diákok, illetve az őket felkészítő
tanárok munkáját, ami a Mester.inf.elte.hu honlapon érhető el.
https://raketa.hu/valtozatos-akciokkal-reagaltak-a-magyar-cegek-a-koronavirusjarvanyra
vaol.hu - 2020.04.01.
A szombathelyi egyetem a zárt ajtók mögött is szépül
A kormány március 11-én kihirdette a veszélyhelyzet, amiért az ELTE SEK hallgatói sem
látogathatják a szombathelyi egyetemet, a félév távolléti oktatás formájában folytatódik
tovább. (...) Addig is tovább korszerűsödik és szépül az épület. Most éppen a végéhez
közeledik a C–épületi nagyelőadó felújítása, amelyben a padló sem maradhatott a helyén.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szombathelyi-egyetem-a-zart-ajtokmogott-is-szepul-3883953/
RTL Klub - Fókusz - 2020.04.01.
Magyarországon a napokban gyorsulhat fel a koronavírus-járvány teljesítése
Megszólaló: Müller Viktor, az ELTE TTK tudományos munkatársa
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-01-c_12605433

RTL Klub - Fókusz - 2020.04.01.
Türkmenisztánban betiltották a koronavírus szót
Megszólaló: Szálkai Kinga, az ELTE TáTK adjunktusa
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-01-c_12605433
Magyar Hírlap - 2020.04.03. (3. oldal)
Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz, a java most következik
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavíruskutatócsoportok munkájáról tájékozódott csütörtökön videokonferencia keretében
Orbán Viktor miniszterelnök és Palkovics László miniszter (képünkön), a megbeszélésen a
kormányfő a hazai gyógyszergyártás és -raktározás fejlesztésének szükségességéről
beszélt. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár
tájékoztatása szerint az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense,
a virológiai kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi
Karának dékánja, Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense,
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky
Péter biofizikus, az MTA és a Professzorok Batthyányi Köre tagja, Bogsch Erik, a Richter
Gedeon Nyrt. elnöke, Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor
ortopéd-traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt.
További megjelenés:
-

-

-

duol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.duol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3532944/
feol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.feol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3914634/
veol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.veol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3694683/

-

-

-

-

-

-

-

-

szon.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://szon.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3806934/
beol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.beol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2599104/
kemma.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2203176/
heol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.heol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2327826/
vaol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3886449/
zaol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-4024338/
biztositomagazin.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://biztositomagazin.hu/2020/04/02/orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol/
origo.hu - 2020.04.02.

-

-

-

-

-

-

-

Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.origo.hu/itthon/20200402-orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartas.html
szoljon.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2284443/
teol.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.teol.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2303937/
boon.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://boon.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-4162701/
baon.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.baon.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2584554/
bama.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.bama.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2380758/
kisalfold.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-6946704/
delmagyar.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-5798781/
sonline.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2225187/
hirtv.hu - 2020.04.02.
A hazai gyógyszergyártásról egyeztetett a kutatócsoportok vezetőivel Orbán
Viktor
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-2498318
orientpress.hu - 2020.04.02.
A hazai gyógyszergyártásról egyeztetett Orbán Viktor
https://orientpress.hu/cikk/2020-04-02_a-hazai-gyogyszergyartasrol-egyeztetettorban-viktor
demokrata.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a hazai gyógyszergyártásról egyeztetett
https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-viktor-a-hazai-gyogyszergyartasrolegyeztetett-225661/
magyarhirlap.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a hazai gyógyszergyártásról egyeztetett
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200402-orban-viktor-a-a-hazaigyogyszergyartasrol-egyeztetett
pecsiujsag.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a gyógyszergyártásról
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/belfold/orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-gyogyszergyartasrol
pecsma.hu - 2020.04.02.
A kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett Orbán a hazai gyógyszergyártásról
https://www.pecsma.hu/hirzona/a-kutatocsoportok-vezetoivel-egyeztetettorban-a-hazai-gyogyszergyartasrol/
ma.hu - 2020.04.02
Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
http://www.ma.hu/belfold/343104/Koronavirus__Orban_Viktor_a_kutatocsoportok
_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol

- egerhirek.hu - 2020.04.02.
Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.egerhirek.hu/2020/04/02/koronavirus-orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol/koronavirus/egerhirek
- kozszolgalat.hu - 2020.04.02.
Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://kozszolgalat.hu/koronavirus-orban-viktor-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-hazai-gyogyszergyartasrol/
- magyarnemzet.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz, a java most következik
https://magyarnemzet.hu/belfold/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-7961009/
- atv.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: a járvány hosszú lesz, a java most következik
http://www.atv.hu/belfold/20200402-orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz-a-javamost-kovetkezik
- pecsaktual.hu - 2020.04.02.
Több ígéretes gyógyszert is tudna gyártani Magyarország
https://pecsaktual.hu/egeszseg/tobb-igeretes-gyogyszert-is-tudna-gyartanimagyarorszag/
- novekedes.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: a járvány java most következik, vakcina sokáig nem lesz
https://novekedes.hu/hirek/orban-viktor-a-jarvany-java-most-kovetkezikvakcina-sokaig-nem-lesz
- szegedma.hu - 2020.04.02.
Orbán: A járvány hosszú lesz, a java most következik
https://szegedma.hu/2020/04/orban-a-jarvany-hosszu-lesz-a-java-mostkovetkezik
- ripost.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: Huszonkettedik nap. Egyeztetés a professzorokkal
https://ripost.hu/politik/orban-viktor-huszonkettedik-nap-egyeztetes-aprofesszorokkal-2357455/
- lokal.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: Mindannyian ugyanarra a kérdésre keressük a választ. Meddig
tart még a járvány?
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-

-

-

-

-

-

-

https://www.lokal.hu/2020-04-orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol/
haon.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://haon.hu/orszag-vilag/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivelegyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol-3946158/
marketingpirula.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://www.marketingpirula.hu/hirek/orban-viktor-a-kutatocsoportokvezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol/
pestisracok.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://pestisracok.hu/orban-viktor-a-kutatocsoportok-vezetoivel-egyeztetett-ahazai-gyogyszergyartasrol/
hirpress.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
http://hirpress.hu/index.php?pg=cikk&id=74147
alfoldiregiomagazin.hu - 2020.04.02.
Koronavírus – Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai
gyógyszergyártásról
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/koronavirus-orban-viktor-akutatocsoportok-vezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol/
hirado.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a hazai gyógyszergyártásról egyeztetett a kutatókkal
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/04/02/orban-viktor-akutatocsoportok-vezetoivel-egyeztetett-a-hazai-gyogyszergyartasrol
infostart.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: a járvány hosszú lesz, a java most következik
https://infostart.hu/belfold/2020/04/02/orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz-ajava-most-kovetkezik
iranytv.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a hazai gyógyszergyártásról egyeztetett a kutatókkal
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-

-

https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-viktor-hazai-gyogyszergyartasrolegyeztetett-kutatokkal-24574
medicalonline.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor a koronavírus-kutatócsoportokkal egyeztetett
http://medicalonline.hu/cikk/orban_viktor_a_koronavirus_kutatocsoportokkal_egy
eztetett
gondola.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz, a java most következik
https://gondola.hu/hirek/253127Orban_Viktor__A_jarvany_hosszu_lesz__a_java_most_kovetkezik.html
vg.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz, a java most következik
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz-ajava-most-kovetkezik-2160705/
borsodihir.hu -2020.04.02.
Orbán: a járvány hosszú lesz, a java most következik
https://borsodihir.hu/kozelet/2020/04/orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz
propeller.hu - 2020.04.02.
Orbán: a java most következik
http://propeller.hu/itthon/3520145-orban-java-most-kovetkezik
civishir.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: a járvány hosszú lesz
https://civishir.hu/belfold/2020/04/orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz
penzcentrum.hu - 2020.04.02.
Ismét videón jelentkezett Orbán Viktor: A járvány hosszú lesz és a java csak
most következik
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/ismet-videon-jelentkezett-orban-viktora-jarvany-hosszu-lesz-es-a-java-csak-most-kovetkezik.1091958.html
civilhetes.net - 2020.04.02.
Orbán Viktor elhúzódó járványra számít
https://www.civilhetes.net/orban-viktor-elhuzodo-jarvanyra-szamit
hvg.hu - 2020.04.02.
Orbán a járványról: A java most következik
https://hvg.hu/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vak
cina
24.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor elhúzódó járványra számít
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-
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-

https://24.hu/belfold/2020/04/02/koronavirus-gyogyszer-orban-viktor/
szabolcsihir.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: több gyógyszer tesztelése is zajlik
https://szabolcsihir.hu/kozelet/2020/04/orban-viktor-a-jarvany-hosszu-lesz
borsonline.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: Mindannyian ugyanarra a kérdésre keressük a választ. Meddig
tart még a járvány?
http://www.borsonline.hu/aktualis/orban-viktor-mindannyian-ugyanarra-akerdesre-keressuk-a-valaszt-meddig-tart-meg-a-jarvany/196378
portfolio.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor videón jelentkezett be: a koronavírus java csak most jön
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200402/orban-viktor-videon-jelentkezettbe-a-koronavirus-java-csak-most-jon-423802
888.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: Mindannyian ugyanarra a kérdésre keressük a választ
https://888.hu/ketharmad/orban-viktor-mindannyian-ugyanarra-a-kerdesrekeressuk-a-valaszt-4239940/
penzcentrum.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: minden lehetséges gyógyszerre szükség van, indul a
készlethalmozás
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/orban-viktor-minden-lehetsegesgyogyszerre-szukseg-van-indul-a-keszlethalmozas.1091950.html
magyarhang.org - 2020.04.02.
Gyógyszerfelhalmozásra készül Orbán Viktor miniszterelnök
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/02/gyogyszerfelhalmozasra-keszulorban-viktor-miniszterelnok/
infostart.hu - 2020.04.02.
Orbán Viktor: szükség van minden gyógyszerre, ami enyhíti a tüneteket
https://infostart.hu/belfold/2020/04/02/orban-viktor-szukseg-van-mindengyogyszerre-ami-enyhiti-a-tuneteket-a-nap-hirei

infostart.hu - 2020.04.03.
A koronavírus-fertőzés eltérésének miértjét a gének rejthetik
Nagy genetikai adatbankokban olyan emberek adatait is őrzik, akik most megbetegedtek
a vírussal, az ő genetikájukat így könnyű vizsgálni, de akár olyan betegek genomját is
könnyű feltérképezni, akiktől csak most vesznek mintát – mondta az InfoRádiónak
Vértessy Beáta, az Enzimológiai Intézet kutatócsoport vezetője, az ELTE és a BME tanára.

https://infostart.hu/tudomany/2020/04/03/a-koronavirus-fertozes-eltero-lefolyasamiertjet-a-genek-rejthetik
civilhetes.net - 2020.04.02.
Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott Zsakó László
Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat kapott Zsakó László, az ELTE Informatikai Karának
tanszékvezető egyetemi docense, a Neumann Társaság Tehetséggondozási
Szakosztályának elnöke.
https://www.civilhetes.net/tehetsegek-szolgalataert-eletmudijat-kapott-zsako-laszlo
További megjelenés:
-

hirek.prim.hu - 2020.04.02.
Életműdíjat kapott dr. Zsakó László, a Neumann Társaság Tehetséggondozási
Szakosztályának elnöke
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/04/02/eletmudijat_kapott_dr_zsako_laszlo_a_neum
ann_tarsasag_tehetseggondozasi_szakosztalyanak_elnoke

contextus.hu - 2020.04.02.
Kultúra a karanténban
A Maradj otthon! kampány margóján elismert és inspiráló kulturális személyiségeket
kérdeztünk arról, miképpen dolgozzák fel a koronavírus-járvány kirobbanása óta jeletősen
megváltozott, kihívásokkal teli és lelkileg megerőltető hétköznapokat. (…) Kérdéseinkre
Seres Lili Hanna , költő, szerkesztő, az ELTE BTK doktori hallgatója válaszol, akinek első
kötete Várunk címmel 2019 tavaszán jelent meg a FISZ gondozásában.
https://contextus.hu/seres-lili-hanna-karanten-contextus-koronavirus/
nyugat.hu - 2020.04.02.
A matek tűnik a legzűrösebbnek - Szombathelyi szülők és diákok a digitális oktatás
valóságáról
Akkor Németh István ELTE-SEK rektorhelyettes úgy gondolta, szeptembertől
megkezdődhet a leendő tanárok oktatása az új technikával, és a “SEK-módszer” néhány
év múlva már megjelenik a közép- és általános iskolákban. (…) Az ELTE-SEK által
kidolgozott módszernek nem sok köze van ahhoz, ami most történik az országban, mert
a digitális oktatás némileg mást takar, minthogy a tanulók nem járnak iskolába, és az
iskolákra és a tanárokra bízzák, hogy csináljanak valamit az interneten.

https://www.nyugat.hu/cikk/matek_tunik_a_legzurosebbnek_szombathely_digitalis_oktat
asszulok
origo.hu - 2020.04.02.
Schanda Tamás: A magyarok ellátása nincs veszélyben
Azt is látjuk – például az ELTE által vezetett, a koronavírussal kapcsolatos kutatást végző
konzorcium esetében is –, hogy igenis szükség van a tudományos és az üzleti világ, a
kutatók és a pénzügyi lehetőségek, piaci elvárások összekapcsolására. Most sajnos egy
olyan helyzettel szembesülünk mindannyian, amelyet ugyan nem lesz könnyű megoldani,
de sikerülni fog. Továbbra is valljuk: a jövő magyar, high-tech és zöld" – zárta a
beszélgetést Schanda Tamás.
További megjelenés:
-

vasarnap.hu - 2020.04.02.
Schanda: A magyarok ellátása nincs veszélyben!
https://www.origo.hu/itthon/20200401-schanda-tamas-interju.html

InfoRádió - Aréna - 2020.04.02.
Mit tud elmondani Magyarics Tamás a koronavírus terjedéséről az Egyesült
Államokban?
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
oktatója
1. rész: https://infostart.hu/video/RUvxoYqGjrk
2. rész: https://infostart.hu/video/4k_IHTvq9p0
Patika magazin - 2020.03.31. (15. oldal)
„Nem engedünk útjára hallgatót az ELTE TÓK-ról diabéteszismeretek nélkül”
A Belevalók program segítségével eddig már országszerte csaknem 4000 pedagógus
szerzett ismereteket a cukorbeteg kicsik gondozásáról. A programot emellett már az ELTE
hivatalos képzési programjába is sikerült beépíteni. Dr. Darvay Sarolta, az ELTE TÓK
Természettudományi Tanszékének vezetője szívügyének tartja a képzést: „Nagyon örülök,
hogy ilyen szoros az együttműködés az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal, gyakorlatilag
évek óta nem engedünk útjára hallgatót az ELTE Tanító- és Óvóképző Karáról anélkül,
hogy tanulna a cukorbetegségről.

