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PÁLYÁZATOK
Kategória: AKI MEGÉRTETT
Kategória leírása: iskolapszichológus, gyermekpszichológus, családgondozó, akivel bizalmas kapcsolatban,
nehézségeiddel és problémáiddal mindig őszintén fordulhattál és aki humorával, kedvességével, nyitottságával
segített leküzdeni a nehézségeidet.
Kategóriában jelölt: 2 fő

Jelölő neve

Csiszár Tamás (17)

Jelölt neve

Gersei Viktória

Foglalkozás

gyógypedagógiai asszisztensként állandóan

Ajánlás

Tisztelt Alapítvány!
Nagy örömmel olvastam felhívásukat! Reménykedem, talán lenne módom így is kifejezni
hálámat és köszönetemet annak, aki immár 10 éve segít az iskolai munkám során: Gersei
Viktória gyógypedagógiai asszisztensem. Természetesen valamennyi tanáromnak ,
nevelőmnek ezer hálával tartozom, de Viki néni nélkül azt gondolom, nem értem volna el olyan
eredményeket, mint amiket eddig sikerült. Gyengénlátó és mozgássérült is vagyok,
kézrendellenességgel születtem. Mindezek ellenére sikerül viszonylag teljes életet élnem,
sikereket elérnem. Mivel az általános iskolában is kitűnő eredménnyel végeztem, így lehetőség
nyílt arra, hogy Viki néni a gimnáziumba is kísérhessen tovább. Mellettem ül égész nap, segít
mindenben, írja a vázlatokat. Általában szóban felelek. Viki néni úgy segít, hogy nem helyettem
dolgozik, hanem mindent elkövet hogy sikeres legyen az órákra való felkészülésem. Jelenlegi
átlagom 4,7 idén előrehozott érettségit szeretnék tenni németből, és érettségi után pedig
magyar tanári szakra pályáznék. Nagyon szeretem az irodalmat, nem csak olvasni hanem írni
is. Számos országos és helyi irodalmi pályázaton és versenyen szerepeltem már sikerrel
verseimmel és esszéimmel, novelláimmal. Viki néni őszinte kritikusom, támogatóm. De nem
csak a tanulásban és iskolai munkában támaszom, hisz a lelkemnek is kiváló orvosa. Ha néha
túl nehéz a puttony, amit az élet rám mért, megértésével, humorával és empátiájával segít át a
gondokon. Megértő a kamasz lélekkel, hisz otthon három hasonló korú gyermeket nevelnek
példásan. Nélküle nem tudnék részt venni a kirándulásokon, iskolai programokon. Társaim és
a tanáraim is nagyon szeretik, ő már az osztályunk része. Véleményem szerint nagyon
megérdemli az elismerést, kitűnő ember, nevelő és" pótanyuka" is. Az én aggódós anyukám a
legnagyobb bizalommal bíz rá, hisz az elmúlt hosszú évek során Viki néni már a családunk
része lett.
Bízom a kedvező elbírálásban, bár tudom, nagyon sok kitűnő ember vesz bennünk körül,
számomra mégis ő a csúcs: nélküle nem lennék az, aki most vagyok!
Nagy tisztelettel kívánok munkájukhoz minden jót:
Csiszár Tamás
Szombathely

Jelölt száma
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Jelölt lakhelye

Szombathely

Jelölő neve

Kós Károly Művészeti Szakgimnázuim
diákközössége (17)

Jelölt neve

Tihanyiné Iklódi Piroska

Foglalkozás

Iskolai könyvtár, közösségi szolgálat koordinátora

Ajánlás

Tihanyiné Iklódi Piroska hosszú évtizedek óta az iskolánk könyvtárosa. Fáradhatatlanul törődik
a könyvtái állománnyal, tankönyvrendeléssel, s úgy érezzük, hogy legfőképpen velünk,
diákokkal. A könyvtár ajtaja mindig, minden diák számára nyitott, ahol Piroska néni, aki
végzettsége szerint pszichológus is, vár bennünket. Apróbb, s nagyobb bajjal is fordulhatunk
hozzá, s azt ő meghallgatja, a hallottakból következtetést von le, majd tanácsot, segítséget ad
a megoldáshoz. E mellett fontos, hogy minden titkot hét pecsét alatt tart, őszintén
megbízhatunk benne. Senkit sem hagy szomorkodni, nyitott minden újításra. Szeret új dolgokat
kipróbálni, azokat véghezvinni. Az iskola 300 diákját név szerint ismeri, s támogatja, ha
szükséges.
E mellett, az utóbbi években a kötelező közösségi szolgálat koordinátora is, minden évben
tábor szervez a belépő 9.-évfolyamnak, és az idősebb diákoknak. Ahol nemcsak ismerkedés
történik, mint más verébtáborokban. Itt érzékenyítő foglalkozásokat tart a diákoknak különböző
témákban. Vakok és gyengénlátók otthonába, óvodákba, idősotthonokba visz bennünket, ahol
olyan helyzetekben lehet részünk, melyek tartósan formálják szemléletünket. Felkészít arra a
feladatra, melyet teljesíteni kell az érettségiig, ám ezt a legtöbben nem kötelező feladatnak
tekintik, hiszen a diákok nagy százaléka a kötelező óraszám többszörösét teljesíti, hiszen
kapott egy szemléletet a felkészülés során.
Ezt is Piroska néninek köszönhetjük.
Szeretnék, ha munkáját elismernék!
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Debrecen

