
i
i

2019.2.11 – 17:03 – 103. oldal – 39. lap KöMaL, 2019. február i
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ERICSSON-DÍJ 2019

Felh́ıvás d́ıjazandó tanárok ajánlására

Beérkezési határidő: 2019. március 21. (éjfél)

Az Ericsson Magyarország 2019-ben ismét 8 kiváló pedagógust d́ıjaz
a korábbinál nagyobb összeggel, összesen 3 200 000 forinttal, ı́gy ebben
az esztendőben minden d́ıjjal 400 000 forint jutalom jár. Az elmúlt 20 év
során 218 tańıtó, matematika- vagy fizikatanár kapta meg az Ericsson-d́ıjat.

Az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igazgatósága által 1999-ben ala-
ṕıtott d́ıjat általános-, vagy középiskolákban fizikát vagy matematikát oktató pe-
dagógusok nyerhetik el. Az elismerés azért jött létre, hogy támogassa, méltassa és
erőśıtse a magyarországi, világviszonylatban is kiemelkedő matematikai és termé-
szettudományos alapképzést. Az Ericsson Magyarország elkötelezte magát a hazai
oktatás fejlesztése mellett; vállalásának fontos része ez a d́ıj. A közel kétezer fős
hazai vállalat nemcsak a telekommunikációs ipar egyik legnagyobb munkáltatója,
hanem 1300 fős Kutatás-Fejlesztési Központjával a legjelentősebb telekommuniká-
ciós és informatikai kutatással, szoftverfejlesztéssel foglalkozó szellemi centrum Ma-
gyarországon. A d́ıjra esélyes pedagógusok szakmai munkája és emberi hozzáállása
teszi lehetővé, hogy a hazai műszaki és természettudományi diplomával rendelke-
zők tudása megfelelő szellemi értéket képviseljen, és vonzóvá tegye a beruházást
infokommunikációs csúcstechnológiák kutatás-fejlesztésébe Magyarországon.

Az ERICSSON-DÍJAKAT 2019-ben is két kategóriában ı́télik oda:

1.
”
Ericsson a matematika és fizika népszerűśıtéséért” d́ıj

Két matematikát és két fizikát tańıtó pedagógus (általános vagy kö-
zépiskolai) részére egyenként 400 000 forinttal járó d́ıj.

Azok kaphatják, akik iskolájukban és azon túl is évek óta a legtöbbet teszik
a tantárgyuk iránti érdeklődés felkeltéséért és megszerettetéséért. Élen járnak az in-
novat́ıv módszerek kidolgozásában és népszerűśıtésében. A b́ırálók figyelembe ve-
szik, ha az ajánlott pedagógus tańıtványaival akt́ıvan bekapcsolódott a Középisko-
lai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az ABACUS folyóiratának pontversenyeibe,
egyéb országos matematika és fizika versenyekbe, lendületes, kezdeményező egyé-
niségével vagy új technológiák bevezetésével vonzóvá teszi szaktárgyát.

2.
”
Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért” d́ıj

Két matematikát és két fizikát tańıtó pedagógus (általános vagy kö-
zépiskolai) részére egyenként 400 000 forinttal járó d́ıj.

Azok kaphatják, akiknek tańıtványai 2010 óta szaktárgyuk legjelentősebb or-
szágos vagy nemzetközi versenyein (például: a Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok vagy az ABACUS versenyek; a Varga Tamás, Kalmár László, Zŕınyi Ilona,
Arany Dániel matematikaversenyek; matematika vagy fizika OKTV; Öveges József,
Jedlik Ányos, Mikola Sándor, Szilárd Leó fizikaversenyek, Kürschák József matema-
tikai tanulóversenyek vagy Eötvös Loránd fizikaversenyek valamelyikén) elnyerték
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az első öt d́ıj egyikét, illetve nemzetközi matematikai vagy fizikai diákolimpiákon
arany-, ezüst-, vagy bronzérmet, vagy dicséretet szereztek.

A d́ıjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alaṕıtvány ı́téli
oda, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat Ericsson-d́ıj bizottságainak ajánlása alapján. A d́ıjazandókra ı́rásos javaslatot
nyújthatnak be szakmai és társadalmi szervezetek, a javasolt tanár tevékenysé-
gét ismerő kollégák, tańıtványok. Az ajánlásnak ki kell emelnie a javasolt személy
szakmai és emberi jellemzését, különös tekintettel azokra a szempontokra, ame-
lyek alapján a d́ıjra érdemesnek tartják. Pályázatot csak a különböző kategóriák
elektronikus pályázati adatlapjain nyújthatnak be. Ha a korábbi években már java-
solt tanár nem kapott d́ıjat, a felterjesztést (aktualizálva) kérjük, ismételjék meg!

A Rátz Tanár Úr Életműd́ıj három Alaṕıtója, a Graphisoft SE, a Richter Gedeon
Nyrt. és az Ericsson Magyarország megállapodása szerint egy személynek három
éven belül az Alaṕıtók által meghirdetett d́ıjak közül csak egy adható, továbbá,
aki megkapta a Rátz Tanár Úr Életműd́ıjat, az Alaṕıtók egyéb d́ıjaira már nem
jelölhető. Ericsson-d́ıjas tanár 8 év elteltével terjeszthető fel újra az Ericsson-d́ıjra.

A pályázati adatlapok 2019. március 21-én éjfélig (23:59) lesznek elér-
hetőek a https://eth.org.hu/ericsson-dij-2019 weboldalon. A pályázatokat
kizárólag online lehet benyújtani. Kérdés esetén a következő e-mail ćımre ı́rhatnak:
matfund@komal.hu. A szakmai bizottságok a benyújtott ı́rásos javaslatok alapján
részletes indoklást mellékelve javaslatot tesznek a jelöltek sorrendjére, amelynek
alapján a MATFUND kuratóriuma 2019. április 18-ig dönt a d́ıjazandók szemé-
lyéről.

A d́ıjkiosztó ünnepségre 2019. május végén kerül sor az Ericsson Magyarország
székházában.

”
Egy álom megvalósul”

Tájékoztató az Ericsson megh́ıvásos pályázatáról

A 2019. évi Ericsson-d́ıjazott tanárok iskolái az eredmény kihirdetését köve-
tően ḱısérleti, informatikai eszközök beszerzésére megh́ıvásos pályázatot adhatnak
be. A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy milyen programot terveznek a követke-
ző tanévben az általuk szükségesnek tartott eszközökkel, és hogy ez a tevékenység
hogyan járul hozzá az iskolában a matematika, a természettudományok, vagy az in-
formatika népszerűśıtéséhez, oktatásához vagy tehetségeinek gondozásához.

A 2019-es Ericsson-d́ıjazottak iskoláinak igazgatói megkapják a részletes pályá-
zati felh́ıvást. A pályázói körbe tartozó iskolák közül egy nyertes kaphat legfeljebb
1 millió forintot. A pályázatokat az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igaz-
gatósága b́ırálja el a pályázati útmutatóban léırt szempontok alapján. Az Ericsson
fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályázatok esetén ne ı́télje oda
ezt az összeget.
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