„Az Év Tanulója”
Segesdi Cintia 13.Kgn
A Veszprém Megyei Kereskedelmi
és

Iparkamara

hagyományosan

már

évek

június

óta

elején

rendezi meg szakképzési tanévzáró
ünnepségét. A rendezvényen olyan
tanulókat díjaztak, akik tanulmányi
eredményükkel,

szorgalmukkal

kiérdemelték iskolájuk elismerését,
valamint a gyakorlóterületen is
kiváló

teljesítményt

nyújtottak.

Megyénkből 21-en vehették át a
rangos kitüntetést, köztük Segesdi
Cintia Kisgyermekgondozó,-nevelő
végzős diákunk.
Gratulálunk az elismeréséhez!
Nagyné Kovács Erika
szalmai igazgatóhelyettes
Év tanulója ajánlás
A Padányi Katolikus Iskola képviseletében a 2016-2018-as kisgyermekgondozó,nevelő évfolyam tanfolyamvezetőjeként az idei tanévben Segesdi Cintiát
javaslom „Az év tanulója” díjra.
Cintia a szakmai elméleti tantárgyakban szorgalmas tanulással, lelkes munkával
kimagasló eredményt ért el.
Munkájának eredményét mutatja a 13. év végi 4,93-as átlaga és ezt tükrözik a
tantárgyi dicséretei is a következő tantárgyakból:
- Gondozási, ápolási ismeretek – ápolási ismeretek
- Társadalomismereti, szociálpolitikai, jogi és etikai
szervezetszociológia
- Szakmai készségfejlesztés és kommunikáció gyakorlat
- Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

ismeretek

–

Tehetségével, szorgalmával nem csak saját eredményeit tartotta magas szinten,
de mindig szívesen segített osztálytársainak, ezzel a csoport eredményességét is
növelve. Kedves, szerény egyénisége, kevés hiányzása példamutató.
A közösségért felelősséget mutató magatartása, a különféle intézményekkel és
tanárokkal való kapcsolattartása példaértékű.
A képzés során nyújtott teljesítménye alapján jó szívvel ajánlom Cintiát „Az év
tanulója” díjra, mind elméleti, mind gyakorlati munkáját, hozzáállását
figyelembe véve érdemesnek tartom erre a címre.
Joóné Novák Mónika
tanfolyamvezető
JAVASLAT „AZ ÉV TANULÓJA” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
képviseletében a 2018. év „Az év tanulója” díjra Segesdi Cintiát javaslom.
A tanuló a Padányi Bíró Márton Katolikus Iskola 54 761 02 kisgyermekgondozó,
-nevelő képzésben vesz részt. Gyakorlatát a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény Hóvirág Bölcsőde – 8200 Veszprém Ördögárok
u. 5. tölti.
A gyakorlóhely jelzése és saját megfigyeléseim alapján munkája megbízható,
pontos. A gyerekekkel igen hamar és nagyon jól kiépítette a kapcsolatot,
kommunikációja hiteles a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel egyaránt. A
gyakorlati időszak alatt mindvégig együttműködő, újdonságokra nyitott,
érdeklődő attitűddel és nagy szorgalommal végezi feladatait. Érdeklődése és
motiváltsága, valamint az elméleti ismeretei hozzájárul ahhoz, hogy a
gyermekcsoportban teljes önállósággal végzi a gyermekek gondozását, nevelését.
A fentiek alapján Segesdi Cintiát érdemesnek tartjuk „Az év tanulója” díjra.
Veszprém, 2018. április 12.
Barbainé Bérci Klára
intézményvezető

