
3. tájékoztató diákoknak 
 

Kedves diákok! 

Az elmúlt hétvégével a feléhez érkezett az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó 2020/21-es tanév 
programja. Vegyes érzelmekkel írom ezeket a sorokat. Örültem, hogy az idei programra sokan 
jelentkeztetek, de sajnos többen lemorzsolódtak, vagy csak nagyon rendszertelenül léptek be a 
foglalkozásokra. Sajnos ez jellemezte az utolsó hétvégét is. Természetese voltak páran, akik 
tisztelettudóan jelezték, hogy melyik órán miért nem tudnak részt venni, ezeket a jelzéseket 
köszönöm, úgy gondolom ez a helyes eljárás. A félreértések elkerülése végett bárkinek a jelenlétéről 
a tanári kar le tud mondani, ha Őt nem érdekli a program. Sajnos ennek anyagi vonzata van, mert 
bizonyára tudjátok, hogy a tanárok óradíjat kapnak a foglalkozások vezetéséért, az alapítványunk 
viszont nem olyan tehetős, hogy ne számítana minden forint, hogy egyáltalán működtethessük a 
programot. Ezért nem mindegy, hogy melyik évfolyamon hány csoportot működtetünk. Igyekeztem 
úgy tervezni, hogy Nektek a lehető legjobb legyen. De áttanulmányozva a 3 hétvége jelenléti íveit, 
ideiglenesen megszorításokat kell bevezetnem. Megszüntetem a 10/3-as és 11/3-as csoportokat, mert 
az órák zömén egyszámjegyű volt a részvétel. Az eddig ezekbe a csoportokba sorolt diákok a 2-es 
csoportokba mehetnek. Ehhez kapcsolódóan jelzem, hogy akik a januári hétvégén nem vesznek 
részt – és azt előzetesen nem jelzik nekem – akkor törlöm a névsorból és többet nem tudnak 
belépni a foglalkozásokba!   

A következők betartására kéri a tanári kar a továbbiakban minden résztvevőt: 

 Rendszeres óralátogatás, nem csak véletlenszerűen! 
 Az órakezdés időpontja előtt legalább 3-5 perccel kezdeményezzétek a csatlakozást! 
 Mindazoknak, akiknek az internetkapcsolata lehetővé teszi kötelező bekapcsolni a kamerát! 

Iskolai tapasztalat alapján tudjuk, hogy ez 80%-nak nem lehet akadály! 
 Aki mégsem tud kamerát kapcsolni, akkor saját fényképe legyen látható a tanároknak (nem 

cica, betűjel stb.!) 
 Lényegen nagyobb aktivitást kérünk! 
 A januári hétvégén (a Bolyai csapatverseny miatt) más időbeosztással kell dolgoznunk: 

péntek délután csak 1 foglalkozás lesz 16.30-18.00-ig.  
szombat délelőtt változatlan, délután 14.30 – 16.00 és 16.30-18.00 között lesz a két óra, a 
vasárnapi program változatlan időrend szerit történik. 

 

A közelgő téli szünetben úgy gondolom mindenki fel tud készülni ezekre a változásokra és nem lesz 
semmi probléma későbbiek folyamán. 

Bizonyára a címlistánk nem teljes, mert voltak a programba később bekapcsolódó diákok. Kérlek 
Benneteket, hogy tájékoztassátok egymást. 

Végül kellemes karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok 
mindenkinek. Viszont látásra a 4. hétvégén! 

Nagykanizsa, 2020. december 14. 
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