ED 2020 – 00092 pályázat eseményei
A pályázat az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó országos program tanévenkénti 6 – 6
hétvégi programjának megvalósítását teszi lehetővé. Célul tűztük ki, hogy minél több –
elsősorban vidéki – középiskolás diák számára legyen elérhető a magas szintű matematikai
tehetséggondozás, mely által kiteljesedhet a diák tehetsége.
A pályázat időtartama: 2021. november 1 – 2021. december 31.
Szakmai események időrendben:
2020. november 06 – 08.
A tanév 2. hétvégéjével indult a pályázat. Az eredetileg két egyetemi helyszínen (Veszprém és
Miskolc) bonyolódott volna a program, se a járványhelyzet közbeszólt és online módon kellett
megszervezni és megrendezni a foglalkozásokat. Az online formának előnye is volt:
bekapcsolódhattak a munkába határainkon túl élő magyar diákok is, Kárpátaljáról 11-en,
Felvidékről 13-an, Erdélyből 10-en.
58 középiskolából 247 diák regisztrált (82 leány, 165 fiú) és 200 résztvevő folytatta a munkát
10 csoportban. A 140 órát 20 pedagógus látta el.
2020. december 04 – 06.
Továbbra is 10 csoportban folyt a munka 157 tanulóval 18 tanár irányításával.
2021. január 8 – 10.
8 csoportban voltak a foglalkozások 165 diák részvételével, 18 tanár vezetésével.
2021. február 5 – 7.
9 csoportban 144 tanuló vett részt, 19 kolléga tartotta a foglalkozásokat.
2021. március 5 – 7.
9 csoportban, 166 diák részvételével fejeződött be a 2020/21-es tanév programja. A
foglalkozásokat 16 pedagógus látta el.

2020/21-es tanév versenyeredményei:
A foglalkozásokat vezető tanár kollégák is nagyon kíváncsiak voltak a versenyeredményekre,
hogy milyen hatékonysága volt az online oktatásnak. Végül elmondható, hogy az eredmények
nem romlottak az elmúlt évekhez képest sem.
Arany Dániel Matematika Verseny (9-10. évfolyamosok versenye)
6 díjazott tanuló, 1-5. helyezettek.
Országos Középiskolai Tanulóverseny (11-12. évfolyamosok versenye)
A II. kategóriában (normál gimnáziumi tanterv) 50 fős döntőből 23 Erdős programos.
Helyezéseik: 3 db 1. hely, 1-10. hely között 7 fő, 1-20 hely között: 12.
I. kategória (szakgimnáziumok): 1 db. 1. helyezés.

2021/22-es tanév
Végre jelenléti formában tervezhettük a programot. Hosszas előkészítő munkát követően a
Pannon Egyetem és a Miskolci Egyetem befogadta a programot, együttműködés jött létre. Az
egyetemek a hely biztosítása mellett lehetőségeket mutatnak a középiskolás diákoknak a
továbbtanulási lehetőségekről, az egyes képzések nyújtotta lehetőségekről és elvárásokról.
2021. szeptember 24 – 26.
A tanévre 37 iskolából 174 diák regisztrált a veszprémi helyszínre. Gondot jelentett a
szálláshelyek száma, mert a Veszprémi Tankerületi Központ nem adott szállást a programnak,
a Veszprémi Szakképzési Centrum segített 80 fő elhelyezési lehetőségével, továbbá a Pannon
Egyetem 30 fő elszállásolásával, így ha nem is a teljes létszámmal, de elkezdhettük a munkát
122 diákkal, 8 csoportban. A foglalkozásokat 12 kolléga vezette.
A hétvége részeként a diákok részt vettek a Pannon Egyetem „Kutatók éjszakája” programján.
2021. október 8 – 10.
15 középiskolából, melyek közül 2 határon túli, 42 diák regisztrált. Az 1. foglalkozásra 33
jelentkezett, ennek ellenére megtartottuk a hétvégét, bízva abban, hogy további szervezéssel
felfuttathatjuk a létszámot. A hétvégére végül 29 diák érkezett meg. A foglalkozások 4
csoportban 8 kolléga vezetésével történt. A résztvevő diákokat, tanárokat is kértük a program
reklámozására. Több felületen hirdettünk, toboroztunk a további alkalomra – sikertelenül,
mivel a létszám nem érte el a 40 főt sem. A miskolci csoportot 2021. november 18-aval
költséghatékonyság miatt megszüntettük, a diákoknak lehetővé tettük a veszprémi csoportba
történő bekapcsolódást.
2021. november 12 – 14.
Bizakodással töltött el, hogy a Veszprémi Tankerületi Központ felajánlotta a szálláslehetőséget,
így nem tűnt lehetetlennek a megnövekedett létszám fogadása. Hidegzuhanyként ért bennünket,
hogy 2 nappal a program megkezdése előtt lemondták a szállást. Az idő rövidsége miatt más
lehetőség nem maradt, mint online módra átszervezni a hétvégét. Ezzel együtt lehetővé vált a
kárpátaljai diákok részvétele a programon.
A kialakított csoportok száma: 8, résztevevő diákok száma: 133, az órákat ellátó tanárok száma:
12.
2021. december 3 – 5.
Online oktatás maradt erre a hétvégére is.

