Dr. Simonics Zsoltné a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola
pedagógusának szakmai életútja a Pedagógus Szolgálati Emlékéremig (2020)
"A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a
tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc )
Dr Simonics Zsoltné utazó gyógypedagógus kolléganő 2017. óta aktív, megbecsült tagja
nevelőtestületünknek, aki idén 40 éve végzi hivatástudattal, szakmai alapossággal, követendő
minőségben nevelő-oktató munkáját. Alkalmazott gyógypedagógiai módszerei változatosak,
mindig új ötletet varázsol elő tarsolyából.
Minden tevékenységét a gyermekekért, az iskoláért, a közösség formálásáért végzi
intézményünkben.
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példaértékű. Pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte 1977-ben, majd 1985-ben
végezte el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakát. Pszichopedagógusként több éven át, egyéni fejlesztő órákon segítette
óvodáskorú, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatását, majd dolgozott
kisegítő iskolában is, napközis nevelőként.
1991-től az Éltes Mátyás Általános Iskolában dolgozott Nagyatádon - napközis nevelőként,
tanárként és értelmileg akadályozottak felső évfolyamán összevont csoportban, majd
osztályfőnökként is. 2011- től a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon, Éltes Mátyás
Intézmény átszervezési folyamataiban aktívan segítette az intézményben zajló belső
folyamatokat, a Minőségirányítási csoport tagjaként, illetve a Belsőgondozói rendszer
felelőseként.
Szakmai eredményességét tükrözik alábbi munkái is:


„Activinspire alkalmazása az iskolai tanórán” című pályázaton A nagyravágyó kisegér
című (holland népmese) pályaművét kiemelt elismerésben részesítették 2013. 01. 23.



Bemutató a munkaközösségnek: „Activinspire alkalmazása az iskolai tanórán” című
pályázatom- Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Összefoglalás) 2012.12.15.



„Activinspire alkalmazása az iskolai tanórán” című pályázaton Gárdonyi Géza: Egri
csillagok (Összefoglalás) című pályaművemet kiemelt elismerésben részesítették 2012.
06. 13.



Megyei tanulmányi verseny egyéni- magyar nyelv 1. és 2. helyezés (felkészítés) 2012.



2008-ban a megyei tanulmányi verseny 1. helyezettjeként, az általa felkészített 4fős
csapata képviselte az országos komplex tanulmányi versenyen Somogy megyét.(2008.
06. 16-18.)



A Somogyvári Regionális kulturális találkozón dráma kategóriában 1. helyezést szerzett
középsúlyos értelmi fogyatékosok csoportjával



Városi rajzpályázatokon rendszeresen eredményeket ért el diákjaival



Megyei verses-dalos találkozón 1. és 2. helyezés próza kategóriában(diák felkészítése)

Munkaközösségi értekezleteken szakmai előadások tartásával, rendszeresen segítette előző
munkahelyein pedagógustársait és a főiskolai hallgatók mentorálását is több éven át vállalta.
2011-ben kiváló eredménnyel pedagógus és közoktatás vezetői szakvizsgát tett. A Kaposvári
Egyetem Pedagógiai Karán folyó gyógypedagógus-képzésben gyakorlatvezetőként több évig
tevékenykedett.
A nevelés-oktatás széles területén szerezte meg tapasztalatait, osztotta meg tudását.
Gyógypedagógusként az óvodai nevelésben, mint fejlesztőpedagógus, Down-szindrómás
gyermekek óvodai nevelésében, tanulásban akadályozottak előkészítő osztályában, 1-2.
osztályában napközis nevelő, értelmileg akadályozottak felső évfolyamán valamennyi
tantárgyat tanító pedagógusként, valamint osztályfőnökként is felelős, humánus szemlélettel
irányította a rábízott tanítványokat.
Intézményünk és diákjaink sikeres jövőjéért felelősen gondolkodva, mindig aktív szerepet
vállalt a minőségi oktatás színvonalának biztosításában. Szakmai tudását megosztva a
kollégákkal, részt vesz az adaptív szemlélet kialakításában, az egyéni bánásmód
megvalósításában. Az intézményi Belső Ellenőrzési Csoportban, Mesterpedagógusként,
folyamatosan segítette pedagógustársait az intézményi önértékelési és tanfelügyeleti
látogatásokra való felkészülésben.
Mai napig fontosak tartja az új módszertani technikák beépítését a pedagógiai munkába, hogy
minden tanuló sikerélményhez juthasson. Rendszeresen maga is készített egyedi interaktív
tananyagokat, gyakorlatait a tanulók nagyon kedvelték. Az egyéni képességekhez
alkalmazkodó differenciált tanóraszervezés, rendszeres eleme tanítási gyakorlatának.
Tapasztalatai megosztásával gyógypedagógusként rengeteg hasznos ötlettel, belső képzések
tartásával, tudásmegosztással segítette pedagógusaink munkáját az intézményben. Aktívan vett
részt versenyek, rendezvények lebonyolításában is, ahol a tanulók összemérhetik
képességeiket. Intézményünkben megalapítója volt az SNI szépíró verseny hagyománnyá
válásának, mert fontosnak tartotta és tartja mai napig is, hogy sajátos nevelési igényű diákok is

részt vehessenek képességeikhez mért versenyen. Nagy örömet okozva veszik át tanítványaink
a rendszeresen Adventkor, az iskola közössége előtt átadott jutalmakat.
Kolléganőnk a szó legnemesebb értelmében elkötelezett pedagógus, akinek hivatása a
gyerekek nevelése, oktatása, képességeik kibontakoztatása. Gyerekekhez való viszonya
követendő. Szigorú és egyben következetes, de mindig a gyerekek érdekeit helyezte előtérbe.
Mindig nagy öröm volt számára, mikor az ő segítségével, az általa vezetett gyakorlásokkal jobb
értékelést kaptak a tanulók. Számára fontos, hogy a tanulók, ha kis lépésekben is, de
önmagukhoz képest mindig fejlődjenek és megállják helyüket a középfokú oktatási
intézményekben is. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzá diákok, szülők és pedagógus
kollégák egyaránt, megfontolt tanácsaival, óriási tapasztalatával, gazdag módszertani
eszköztárával a megoldás-központúságot és a személyiségfejlesztést helyezi középpontba.
Pedagógusi munkájával kolléganőnk, már sokszáz diák fejlődési útját nagymértékben,
maradandóan segítette, de úgy gondolom, hogy szakmai munkásságáért az egész intézmény, a
felnevelt- oktatott generációk és mi mindannyian köszönettel tartozunk.

