PEDAGÓGUSNAPI
KITÜNTETETTJEINK
A KLIK elismerő emléklapját kapta:

Ácsné Balázs Anikó
szakmai igazgató-helyettes
A KLIK a TÁMOP 2.1.6. projektben való közreműködéséért kapta. A
kolléganő már harmadik éve koordinálja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző
Iskola és iskolánk között a szakmai képzést. A társiskola igazgatója és igazgatóhelyettese mindig elismerően nyilatkozott munkájáról. Köszönöm a
lelkiismeretes munkáját.

A KLIK elismerő emléklapját kapta:

Császár Tamás
testnevelő, az ISK szakmai vezetője
Tanítványaival évek óta a budapesti, a területi és az országos diákolimpiai
versenyeken dobogós helyezéseket érnek el. Idén is kiválóan szereplő diákjaival
budapesti 2 db első 1 db 3; területin 1db első, 1 db második; az országoson
hatodik helyezést ért el kézilabda sportágban. Köszönöm neki a felkészítő és
szervező munkát!

Az Emberi erőforrások Minisztérium által adományozott Miniszteri
Elismerő Oklevélben részesült:

Pappné Somogyi Ildikó
általános igazgató-helyettes
Pályakezdőként is kiemelten foglalkozott a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű fiatalokkal,
először osztályfőnökként, majd ifjúságvédelmi felelősként. Fegyelmi bizottsági tagként fontos
szempont volt számára, hogy a diákokat visszaterelje a helyes útra, nem a büntetés, hanem a
helyreállítás volt a célja. Ezért szorgalmazta, hogy iskolánkban honosodjanak meg az alternatív
konfliktuskezelő technikák, melynek következményeként, például az egyeztető eljárás, a resztoratív
facilitáláson alapul.
Állandóan képes a megújulásra, nem elégszik meg a megszerzett tudással, rendszeresen vesz
részt, továbbképzéseken. Rendkívüli a teherbírása, és az időmenedzsmentje. Mindig magas színvonalú
órákat tart, és ezt tökéletesen összeegyezteti a vezető feladataival. Feladatait pontosan és
maradéktalanul ellátja, mely a vezetői létszámunk lefeleződése után jelentős terhekkel emelkedett.
Mind a kollégáival, mind a szülőkkel és a diákokkal korrekt, következetesen megbízható kapcsolatot
tart, véleményét respektálják. Jó érzékkel, részrehajlás nélkül értékeli a kollégák munkáját, ezért is
hiteles ember. Az iskola külső kapcsolatai közül a hozzá beosztottak csak pozitívan nyilatkoznak róla,
kiemelve azt a sok törődést és segítséget, melyet munkájukhoz kapnak. Mindannyian elismeréssel
szóltak azokról a munkafeltételekről, melyet az iskolában teremtett számukra.

Az Emberi erőforrások Minisztérium által adományozott Miniszteri
Elismerő Oklevélben részesült:

Nagy Éva
munkaközösség-vezető, resztoratív
munkacsoport vezetője
Pályakezdőként is kiemelten foglalkozott a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű fiatalokkal,
először osztályfőnökként, majd a resztoratív kör vezetőjeként. Az igazgató-váltáskor elsőként
szorgalmazta, hogy iskolánkban meghonosodjanak az alternatív konfliktuskezelő technikák, melynek
következményeként, például az egyeztető eljárás, a resztoratív facilitáláson alapul. Előadást tartott a
20112. évi „A tanév itt kezdődik” konferencián is, ahol a szakmai tapasztalatairól számolt be.
Mindig magas színvonalú órákat tart, módszertani tárháza rendkívüli, tudatosan variálja az egyes
megoldásokat, ezzel is folyamatosan ébren tartja a tanulók érdeklődését, mely a műszaki
szakközépiskolai osztályokban komoly kihívás. Mind a kollégáival, mind a szülőkkel és a diákokkal
korrekt, következetesen megbízható kapcsolatot tart.
Értékeléseiben mindig a jó szándék, a segítőkészség és a megfontoltság tapasztalható, ezért kérik
ki többen is véleményét.
Munkaközösség-vezetőként a fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégákat mentorálja, segítve őket a
jogszabályok útvesztőiben. Közösségi emberként is aktív tagja a nevelőtestületnek, minden
kezdeményezésben szívesen részt vesz, illetve ő maga is kezdeményező.
Tanítványai számára állandóan keresi azokat a szabadidős tevékenységeket (például múzeumi,
színházi, stb. órák), melyek nem tantermi körülmények között, játszva tanítanak. Az erre benyújtott
pályázatai mindig sikeresek voltak.

