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Ajánlás ”Az év Iskolai Szakoktatója” kamarai díjra
Győriné Egresi Adrienn iskolánk jogelődjében, a Kállai Éva Egészségügyi
szakközépiskolában érettségizett, majd a POTE Eü. Főiskola védőnői szakán szerzett
diplomát 1994-ben.
Ezt követően a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház sebészeti osztályán
helyezkedett el szakoktatóként.
A középiskolás évek meghatározóak voltak számára, ezért az időközben egyházi
fenntartásba került alma matere meghívására 1995 szeptemberétől visszatért
egészségügyi szaktanárként.
Már az első tanévben egészségügyi szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak
oktatása mellett szervezte, irányította az évközi és nyári szakmai gyakorlatokat, valamint
tanfolyamvezetői megbízást is kapott.
Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek példaértékűek kollégái előtt is,
így szakmai felkészültsége, kommunikációs és szervezőkészsége, szociális érzékenysége
empatikus, közösségformáló tevékenysége.
Szociális érzékenységét mutatja, hogy évek óta jó kapcsolatot ápol a VM
Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének
Fenyveserdő telephelyével. Tanítványaival (és általuk gyűjtött adományokkal) évente
keresi fel az otthon lakóit, ezáltal is érzékenyíti diákjait a másság elfogadására.
Oktató - nevelő munkájával kapcsolatban komoly elvárásokat támaszt önmagával
szemben, ennek eredményeként rendszeresen él továbbképzési lehetőségekkel, valamint
2001-ben elvégezte a Vitéz János Római Katolikus Főiskolát, szociálpedagógiai
végzettséget szerzett.
Az elmúlt évtizedekben iskolánk szakmai képzésének (csecsemő és
kisgyermekápoló, fizioterápiás asszisztens, szociális gondozó, ápoló, gyógyszertári
asszisztens, gyógymasszőr, egészségügyi szakgimnázium) oszlopos tagja volt, mind a
diákok felkészítésében, mind pedig a vizsgáztatás során.
Évek óta egészségügyi alapismeretek tantárgyból sikeresen készíti fel tanítványait
közép és emelt szintű érettségire.
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Szakmai munkájára igényes, motivált, innovatív, amit sikeres pályázatok,
távoktatási tananyag fejlesztése, osztályfőnöki tevékenysége, pedagógiai, módszertani
sokrétűsége támaszt alá.
Osztályfőnöki tevékenységével kapcsolatosan szeretném kiemelni és idézni a
Csolnoky Ferenc Kórház ápolási vezetésének levelét: „Hálás szívvel mondunk köszönetet
a 12.E végzős osztály tanulóinak, hogy 2017. évi évzáró főnővéri értekezleten a nyugdíjas
búcsúztató és karácsonyi műsor összeállításukkal emelték az ünnepünk színvonalát.
Nagy meglepetés volt és hatalmas szeretetről adott tanúságot, hogy a tanulók a saját
kezűleg készített és EKG görbével díszített mézes süteménnyel leptek meg minket.
Külön szeretnénk köszönetet mondani Győriné Egresi Adrienn tanárnőnek a
lelkiismeretes, szeretetteljes felkészítésért.”
Az előző tanév őszén tanítványaival eredményesen szerepelt Győrben a
Szentgyörgyi Albert Szakképző iskolában rendezett Regionális Egészségügyi és Szociális
versenyen.
Nagy alapossággal készítette fel tanítványát a 2018.03.26-27-én, Vácott megtartott
XXI. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferenciára, amelyre az
általuk készített pályamunkát a nevezett 79-ből a zsűri beválasztotta a legjobb 29 közé, és
tartott méltónak a bemutatásra.
Az idei tanévben volt tanítványainak bevonásával együttműködést
kezdeményezett a bécsi Hauser zum Leben idősotthonnal diákjaink nyári gyakorlatának
érdekében. Egészségügyi szakgimnazista tanulóink számára ez a kezdeményezés jó
lehetőséget biztosít szakmai- és nyelvismeretük bővítésére.
Az elmúlt több mint 20 év során a rábízott és önként vállalt feladatokat
megbízhatóan, nagy lelkesedéssel ellátja, szakmai tudását bizonyítja.
Mindezek mellett kiemelném példaértékű szakmai alázatát, hivatásszeretetét, ami
miatt szívből ajánlom „Az év iskolai szakoktatója” kamarai díjra.
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