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Polgármesteri Dicséret kitüntetés 

 

Szeitz Mónika Andrea 

 

Méltatás: 

 

Szeitz Mónika 1995-től, 26 éve dolgozik Józsefvárosban. 2004-ig a Deák Diák Általános 

Iskola tanítójaként, 2005-től intézményükben, a Józsefvárosi EGYMI és Általános 

Iskolában gyógypedagógusként. 

 

Mónika igazi pedagógus. Mindig tudja kinek, mit, hogyan kell megtanítania, átadnia, 

mindig érzi, hogy melyik nevelési helyzetben hogyan kell a tanulókat szeretettel, 

gondoskodással, ugyanakkor következetesen irányítani. Nagyon gyermekközpontú, 

mindent ennek rendel alá. Ez nem csak a tanulókkal folytatott munkájában, hanem abban 

is megnyilvánul, ahogy felkészíti a hallgatókat, mentorálja a gyakornokokat, 

tapasztalatával, példaértékű hozzáállásával hat kollégáira. Számos volt hallgatója ma már 

intézményünk munkatársa. 

Pedagógiai munkája mindig tudatos, gondosan tervezett, maximálisan az egyes tanulók 

igényeihez igazodó. Szakmai tudása mély, szerteágazó. 

 

Pontos, lelkiismeretes, munkája példaértékű. Évek óta a Szakmai, módszertani 

munkaközösség vezetője. Munkaközössége ügyeit a legnagyobb figyelemmel kezeli. 

Tagjai minden kérdésükkel, problémájukkal, bármikor fordulhatnak hozzá. Személyes, és 

munkát érintő ügyekben egyaránt készséges. Dokumentumok, adminisztrációs feladatok 

elkészítésében átgondolt, széles látókörű, rendkívül precíz. 

Tudását szívesen osztja meg a kollégáival, hallgatóival. Bármikor lehet hozzá szakmai 

tanácsért fordulni, mindig szívesen segít.  

Vezetése alatt dolgoztuk ki, és dolgoztuk át már több alkalommal is az iskola helyi 

tantervét, mérési rendszerét. 

 

Mónika évek óta vállalja egyetemi gyógypedagógus hallgatók terepgyakorlatának 

vezetését. A gyakorlat ideje alatt részletesen bemutatja intézményünk hagyományait, 

sajátosságait. Megismerteti a hallgatókat a különböző módszerekkel, munkaformákkal és 

mindent megtesz, hogy felkészítse őket az önálló munkavégzésre. A hallgatók 

visszajelzései mindig nagyon pozitívak munkáját, személyiségét és hozzáállását tekintve. 

 

Aktív szerepet vállal intézményünk pályakezdő kollégáinak mentorálásában is. Innovatív 

pedagógus, nyitott az új eszközök és módszerek kipróbálására. Kimagasló osztályfőnöki 

munkát végez, megértően, odaadóan foglalkozik a rá bízott tanulókkal. Pedagógiai 
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munkáját elhivatottság, lendületesség és következetesség jellemzi. Mónika alapos, 

minden területre kiterjedő, gondos, felelősségteljes odafigyelése, szemlélete 

intézményünk nevelőtestülete számára példaértékű.  
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