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Ericsson Magyarország Kft.
Ericsson—díj a pedagógusoknak program
Az „Ericsson-díj” a pedagógusoknak program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2011-es pályázatán a
MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategóriában került shortlistre.
A program kezdő időpontja: 1999.

A programra fordított támogatás:
 pénzben 10 000 000 Ft
 önkéntes munkában több kolléga folyamatos munkaideje.

Kapcsolattartó:
Jakab Roland
vezérigazgató-helyettes

A program célja:
Az Ericsson Magyarország 1999-ben alapított díjat azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a magyar természettudományos alapképzés magas színvonalának
fenntartásához, illetve emeléséhez, tudva azt, hogy az utóbbi években csökken a frissen végzett szakemberek tudásának színvonala. A vállalat fontos
célja, hogy nemcsak a reál pályát választók számát, hanem minőségét is fejlessze.
A program leírása:
Az Ericsson Magyarország minden esztendőben meghirdeti az Ericsson-díj való
pályázatot. A pályázatokat a MATFUND Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A
díjakat két kategóriában adják át: a népszerűsítésért és a tehetséggondozásért. Mindkét díjjal 250 000 Ft anyagi elismerés jár. Az Ericsson-díjat olyan matematikát és/vagy fizikát oktató pedagógusoknak ítéli oda a díj kuratóriuma,
akik elismerten sokat tesznek tantárgyuk megszerettetéséért és a tehetséggondozásért.
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A pedagógusokról készített kisfilmek, amelyekben a diákok mondják el a maguk időnként szókimondó módján azt, hogy miért találják méltónak a tanárukat erre a díjra,
éppen olyan fontos részét képezik a támogatásnak, mint maga a díj és az anyagi elismerés. A díjátadó előtt szervezett kerekasztal fórumon az ELTE, a BME és az Ericsson
képviselői a díjazott pedagógusokkal a középiskolai matematika és fizika oktatás fejlesztéséről, a kutatói, mérnöki életpálya népszerűsítéséről, a természettudományos
képzést adó egyetemek és a középiskolák közötti együttműködésről beszélgetnek.
A program eredményei:
12 év során 152 tanár kapott díjat.
A program hatása:
 MATFUND Alapítvány és a KÖMAL lapok fennmaradtak
 a magyar természettudományos alapképzés színvonala emelke-

dett
 párbeszéd alakult ki a középiskolai, az egyetemi oktatás képviselői, illetve a reál tudással rendelkező szakembereket alkalmazó
cég között
 a vállalat reputációja emelkedett.
A program során megvalósult együttműködések:
Az Ericsson-díj elbírálását a MATFUND Alapítvány végzi, mellettük a programban
részt vesznek az Eötvös Loránd Fizikai- és a Bolyai János Matematikai Társulat által
delegált díjbizottsági tagok, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara és az ELTE Informatikai Kara. A díjbizottságok és az
alapítvány munkája alapvető fontosságú a díj odaítélése, a jó döntések meghozatalában. Az MTA-val és az egyetemekkel való kapcsolattartás pedig a párbeszéd kialakításában, a vélemények minél szélesebb körben való kiterjesztésében és a visszajelzések szempontjából kritikus jelentőségű.
További információ a programról:
http://www.ericsson.com/hu/thecompany/events/Ericsson_Dij_2011_felhivas_1291329255_c

