Kettős Tímea szakmailag elkötelezett, értékes munkát végez osztályszinten és iskolai
szinten egyaránt. Rendkívül kreatív és ötletgazdag. Célja a gyermekek életre
nevelése, melyet sok területen valósít meg. Jó szervező és irányító. Feladatát
lelkesen, jó kedvvel, humorral, pontosan végzi. A gyermekekkel és kollégákkal nagyon
jó a kapcsolata. Az iskolai programok kitalálásának, szervezésének és
megvalósításának aktív részese. Évek óta szakszervezeti titkár, megbízható,
együttműködő. Az erdei iskolák szervezésének és lebonyolításának úttörője.
Kettős Tímea közel két évtizedes gyógypedagógusi munkájának elismeréséül 2018.
júniusában a Pedagógus Napon Zugló Önkormányzatától Zuglói Gyermekekért Díjat
vehette át.
Konkoly Melinda 2008-ban kezdte meg tanulmányait a Pető András Nevelőképző és
Nevelőintézetben (mai nevén Pető András Főiskola) konduktor-tanító szakirányon. A négy
éves nappali képzéssel párhuzamosan 2009-től végezte az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karának tanulásban akadályozott szakirányát. Diplomáit 2012-ben, ill.
2013-ban kapta meg.
A két képzés alapos, átfogó és korszerű szaktudományos tudást nyújtott, melynek birtokában
2013-ban került a Zuglói Benedek Elek EGYMI-be, mint utazó gyógypedagógus. Fiatal
pályakezdőként kiváló kommunikációs készségével, lelkiismeretes munkájával hamar
meggyőzte a többségi intézmények vezetőit és pedagógusait, hogy szakmai hozzáértése,
problémamegoldó készsége, kreativitása, együttműködési készsége figyelemre méltó
eredményeket hoz az integráltan nevelt/oktatott gyermekek/tanulók számára.
2017. januárban kiváló eredménnyel fejezte be az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karának gyógypedagógus mesterképzését.
2015. novemberében sor került a minősítő vizsgára, melynek során 100%-os eredménnyel
került pedagógus 1. besorolásba.
Konkoly Melindában egy olyan kiváló gyógypedagógusra leltünk, akinek lelkes
elkötelezettsége mintául szolgál fiataljaink számára. 2018. júniusában Pedagógus Napon
Zugló Önkormányzatától a Fiatal Gyógypedagógusok Elismerő Oklevelet vehette át.
Kiss Zsuzsanna 1979-ben került intézményünkbe. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát
1982-ben végezte el az oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakot. A kezdeti időszakban
alsó tagozatos tanulókat tanított, később felső tagozaton a vizuális nevelés területén végzett
kimagasló munkát.
1987-ben intézményvezető helyettesi megbízást kapott az akkori igazgatónőtől, amelyet 1996ig rendkívül nagy szakmai hozzáértéssel végzett. Feladatai közé tartozott az intézmény
mindennapjainak megszervezése, a szakmai munka felügyelete. A tanulók
tehetséggondozását a művészeti nevelés terén ebben az időszakban is szívügyének
tekintette. Kiállítások szervezésében tevékeny részt vállalt.
Tíz év után 2006-ban tért vissza intézményünkbe, azóta az EGYMI szakmai napjainak
színvonalát bemutató foglalkozások megtartásával emeli. Tanácsaival, beszámolóival a reál
munkaközösség munkáját támogatja. Mentortanárként tevékeny részt vállal a
gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében. Osztályfőnökként az oktatás mellett a
nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. A családokkal való kapcsolattartás és a gyermekvédelem
területén is példamutató munkát végez. Saját szakmai fejlődését folyamatosan, tanfolyamok

elvégzésén keresztül biztosítja. Az idei tanévtől egyéni fejlesztőként rehabilitációs órákat tart.
A matematika fejlesztés terén kimagasló munkát végez. Szakmai tanácsaival,
példamutatásával támogatja a pályakezdő kollégák mindennapi munkáját. Kiss Zsuzsanna
gyógypedagógusi pályáját az elhivatottság, a szakmai alázat és önzetlen szeretet jellemezte.
Nyugdíjba vonulása alkalmából többéves odaadó munkájának elismeréséül 2018-ban,
Pedagógus napon a Közép-Pesti Tankerületi Központ ünnepségén a miniszter által
adományozott Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet vehette át.

Varga Sándor kollégánk egész életét a gyermekek nevelésének, oktatásának szentelte.
Pályáját a Mozgássérültek Állami Nevelőintézetében kezdte. Ekkor végezte el a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-pszichopedagógia
szakát.
Intézményünkben először 1990 és 1995 között dolgozott gyógypedagógusként,
osztálytanítóként a felső tagozaton. Mindig is szívügyének tekintette a mozgássérült emberek
segítését, így szíve visszahúzta a Mozgásjavító Általános Iskolába. 2000-ben végzett az
Eszterházi Károly Egyetem számítástechnika szakán. E mellett nagyon sok informatikai
képzésen gyarapította tudását. 2002 és 2010 között informatika tantárgyat tanított két,
többségi intézményben. 2010-ben érezte úgy, hogy szeretne visszatérni a sajátos nevelési
igényű tanulók közé. Immár nyolcadik éve ismét intézményünk gyógypedagógusa egyetlen
férfi kollégaként. Felső tagozatos szaktanárként végzi munkáját.
A napi tornaórákon kívül az ő feladata a sportversenyekre való felkészítés, kisérés, ő vezeti a
sportkörök egy részét is. Rendben tartja a szertárat, felügyeli a sporteszközöket, és sok, ehhez
kapcsolódó pályázat megírásában is részt vesz. A színes kotta módszer alkalmazója, betanítja
és fellépésékre viszi a gyerekeket. Délutánonként zenélni tanítja tehetségesebb tanulóinkat:
gitárórákat ad.
Számítástechnikai tanári végzettségét az iskolai honlap készítésénél kamatoztatja. Az évek
során többször szervezett ingyenes továbbképzést a kollégák számára. Azon ritka emberek
közé tartozik, akik személyes példamutatással nevelnek.
Nyugdíjba vonulása alkalmából többéves odaadó munkájának elismeréséül 2018-ban,
Pedagógus napon a Közép-Pesti Tankerületi Központ ünnepségén a miniszter által
adományozott Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet vehette át.

Stein Tiborné gyógypedagógiai asszisztensként segítette több csoportunk mindennapi
munkáját. A fogyatékkal élő gyermekekkel nagyon jó kapcsolatot épített ki, empatikus
személyiségével nagy szeretettel fordul feléjük. Precíz, megbízható, aki bármilyen kérést
azonnal teljesített. Részt vett a tanulók külső programokra történő kísérésében, feladatlapokat
készített és fénymásolt, laminált.
A sokéves tapasztalatának és áldozatkész munkájának köszönhetően nélkülözhetetlen tagja
lett tantestületünknek, aki bármilyen képességfejlesztő munkát a legmagasabb szakmai
szinten látott el.

Nyugdíjba vonulása alkalmából többéves odaadó munkájának elismeréséül 2018-ban,
Pedagógus napon a Közép-Pesti Tankerületi Központ ünnepségén a miniszter által
adományozott Elismerő Oklevelet vehette át.

