A MOL ismét díjjal ismerte el a kiemelkedő középiskolai tanárok munkáját
Harmadik alkalommal adta át a MOL az egykori diákjaik által jelölt kiváló
természettudományos középiskolai tanároknak járó MesterM - díjakat pénteken a
Szépművészeti Múzeumban, Budapesten.
A 2010-ben alapított MesterM - díj jelenleg az egyik legrangosabb hazai elismerés, amelyet a
középiskolai matematika, fizika és kémiatanárok kaphatnak.
A MOL kiemelt figyelmet fordít a műszaki szakember-utánpótlás biztosítására, és azért hozta
létre ezt a díjat, mert ennek alapját azok az elkötelezett tanárok teremtik meg, akik a
középiskolában példaadó munkájuk során megszerettetik tanítványaikkal a
természettudományos tárgyakat.
Ezért kérte fel a főiskolai és egyetemi hallgatókat a MOL, hogy jelöljék kedves tanárukat a
díjra, akik megismertették őket e tantárgyak szépségeivel, és a természettudományi-mérnöki
pályára irányították őket.
„A magas színvonalú természettudományos oktatás alapvető pillére az erős hazai gazdaság
megteremtésének, ami mindannyiunk érdeke. A díjazott tanárok lelkiismeretes munkájukkal
rengeteget tettek azért, hogy minél több leendő szakember kerüljön ki a hazai iskolapadokból.
Bízunk benne, hogy az általuk a pályán elindított kiváló szakemberek közül sokan a MOLcsoportot választják majd munkahelyüknek.” – mondta Somlyai Dóra a MOL-csoport
kommunikációs igazgatója.
Április végén zárult le a jelölés, melynek során idén közel 300 jelölés érkezett közel 190
tanárra, akik közül a MOL szakembereiből álló zsűri választja ki a legjobbakat. Egykori
tanítványaik jelölése alapján 2012-ben a következő tanárok vehették át a MOL MesterM-díjat
és az azzal járó pénzjutalmat.
Matematika:
Demény Magdolna, Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
Dobos Sándor, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Kubatov Antal, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár
Kémia:
Hancsák Károly, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
Stefanik Klára, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba
Szórád Endre, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta
Fizika:
Kis Tamás, Eötvös József Középiskola, Heves
Pécsi István, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok
Dr. Seres István, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon, Gödöllő
Dr. Tóth Eszter, Boronkay György Műszaki Középiskola, Vác
Különdíj:
Szendrei János, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda

