LAUDÁCIÓ
A Pannon Egyetem tehetséggondozó munkája évtizedekre visszanyúlóan számos területen
kiemelkedő. Felismerve azt a tényt, hogy a műszaki és természettudományok iránti
érdeklődés csökkenése erősen veszélyezteti a kutatók, a jól képzett mérnökök és magasan
képzett oktatók utánpótlását, a Műszaki Informatikai Kar akkori dékánja, Friedler Ferenc
professzor Magyarország legelismertebb matematika tanáraival 2001-ben kezdeményezte az
Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola létrehozását.
A 13 éve sikeresen működő tehetséggondozó fenntartását és szakmai felügyeletét a Pannon
Egyetem Műszaki Informatikai Kara látja el Piglerné Lakner Rozália dékán, valamint Tuza
Zsolt professzor és Pintér Ferenc tanár úr irányításával.
A matematikában kiemelkedően tehetséges középiskolások fejlesztését végző, akkreditált
kiváló tehetségpont címmel rendelkező iskola országos hatáskörű, emellett diákjainak egy
része a határon túlról (például Kassáról, Érsekújvárról, Zentáról, Beregszászról) érkezik,
amely az iskola egyre növekvő súlyát mutatja. Hálózatszerűen épült fel, jelenleg 68
középiskolával van kapcsolata, és 264 olyan diákkal foglalkozik, akik az iskolai, helyi,
megyei tehetséggondozást „kinőtték” és magasabb szintre javasolta őket szaktanáruk. Az
iskola két képzési helyen, Veszprémben és Szolnokon működik, ahol 5-5 hétvégén a diákok
évfolyamonként különböző matematikai foglalkozásokon, akadémikusok által tartott
előadásokon, szakmai műhelymunkákban vesznek részt. A kiemelkedő képességű diákokat
évfolyamtól függetlenül külön csoportban fejlesztik. A foglalkozások nagyban segítik a hazai
és nemzetközi matematikaversenyekre történő felkészülést is, ezen versenyek helyezettjei
nagyrészt az Erdős iskolások közül kerülnek ki.
Az iskola sikerének kulcsa a tehetséggondozásban évtizedes tapasztalattal rendelkező, kiváló
felkészültségű „tantestület”. Sikerült olyan tanárokat megnyerni a tehetséggondozás ügyének,
akik szakmailag kiválóak és emberileg is példaként állnak diákjaik előtt, akik elkötelezettek a
szakmájuk iránt, nagy tapasztalattal rendelkeznek a matematikai tehetséggondozásban és
élményt jelent nekik a legtehetségesebbekkel való foglalkozás. A matematikai
tehetséggondozást egy 20 fős szakmai közösség végzi, mindannyian több országos szakmai
díjjal rendelkeznek, közülük négyen Rátz Tanár Úr Életmű Díjjal, ketten a Tehetség
Szolgálatáért életmű díjjal, hogy csak a legmagasabb kitüntetéseket említsük.
Az Erdős iskola tehetséggondozó tanárai feladatuknak tekintik a saját utánpótlásuk
kinevelését is, ismerve a jelenlegi matematika tanárképzés nehézségeit, hogy a fiatalabb
generáció nehezen motiválható a kiemelt tehetségek gondozására. Ezért 8 éve az iskola
kidolgozott egy tehetséggondozásra felkészítő akkreditált továbbképzési programot, amelynek
indokoltságát és sikerességét az elmúlt években végzettek száma igazol.
A matematikai tehetséggondozásban kiemelkedő középiskolai tanárok munkájának
elismerésére a Műszaki Informatikai Kar 2005-ben Pólya György-díjat alapított. A díjat
minden évben azok az Erdős iskolában nem tanító tanárok kaphatják, akik kimagasló munkát
végeznek iskolájukban a matematikai tehetséggondozás területén, és tevékenységükkel
elősegítik az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola munkáját.
Az iskola tanárai a 2013/2014. tanévben: Ábrahám Gábor, Bíró Bálint, Csorba Ferenc, Dobos
Sándor, Erdős Gábor, Fonyó Lajos, Katz Sándor, Keszegh István, Kiss Géza, Kiss Sándor,
Kubatov Antal, Laczkó László, Marczis György, Pécsi István, Pintér Ferenc, Róka Sándor,
Schultz János, Szoldatics József, Varga József és Veres Pál.

