Pogáts Ferenc Tanár Úr emlékére

Az
ELTE
matematika-ábrázoló
geometria tanári szakán végzett 1962-ben. Az
ELTE Geometria Tanszékén kezdett dolgozni.
Egyetemi oktatói évei alatt a Berzsenyi Dániel
Gimnázium speciális matematika tagozatán
óraadó tanárként dolgozott.
1975-ben egyetemi adjunktusi állását
az egri Ho Si Minh (későbbi Eszterházy
Károly) Tanárképző Főiskola Budapesti
Kihelyezett
Tagozatának
matematika
tanszékvezetői megbízására cserélte és 1985ben főiskolai docens lett. Nyugdíjba vonulása
után is tanított itt.
Három évtizeden át az OKTV
bizottságának tagja, a nem speciális
matematika
tantervű
gimnazisták
kategóriájában. Kezdettől fogva a Varga
Tamás Matematika Verseny bizottságának
elnöke. A versenyfeladatsorok összeállítása
során nagy biztonsággal támaszkodott a
különböző korosztályok gondolkodásmódjának ismeretére, mindenkor helyet adva az önálló
gondolkodásnak, a tanulói kreativitásnak. A Rátz László Vándorgyűléseken sokszor tartott
érdekes és élvezetes szakmai és módszertani előadást. Cikkei, tankönyvei,
feladatgyűjteményei nagyon értékes és sokat forgatott darabjai a matekos könyvespolcoknak.
1996 óta a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tanáraként dolgozott. A Fazekas mostani matematika munkaközössége több tagjának
évfolyam- illetve csoportfelelőse, gyakorlatvezetője, geometria tanára, elemi matematika
tanára, szakdolgozati témavezetője volt.
Pogáts Ferenc szakmai és módszertani tudásának, a pedagógus pálya iránti
elkötelezettségének és a pedagógusokkal szembeni rendkívüli igényességének köszönheti sok
száz tanár, hogy megtalálta az örömöt hivatásában és megmaradt a pályán, kiválóan helyt
állva a katedrán. Gyors gondolkodásának, kiemelkedő szakmai tudásának, módszertani
eszköztárának, szigorú precizitásának és a matematika iránti tiszteletének köszönhetően
példaképévé vált a tanárszakos hallgatóknak. Régi tanítványai életútját figyelemmel kísérte,
évtizedek múlva is tartva velük a kapcsolatot, számon tartva szakmai sikereiket. Soha nem
mulasztotta el, hogy hangot adjon elismerésének.
Rendkívüli népszerűségnek örvendett középiskolás tanítványai körében. A gyengébb
képességű diákokkal éppúgy, mint a kiemelkedő képességűekkel személyre szabottan
foglalkozott. Segítségével amellett, hogy valamennyien sikeres érettségi vizsgát tettek,
elsajátíthatták azt a gondolkodási formát, amely életük más területén is hasznukra válik.
Sajátos humora, egyéni stílusa oldotta a feszültséget, diákjai számára feledhetetlen óráinak
hangulata.
Kiváló oktatói és népszerűsítő munkájáért Beke Manó Emlékdíjban és Trefort-díjban
részesült. Életművével maradandó értéket hozott létre a magyar matematika tanítás
történetében, méltán kapta meg a Rátz Tanár Úr díjat.
Emlékét hálás szívvel őrizzük.

