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Szociális Munkáért Díj 2017. 

Gáspárné Boácz Margit 

Bemutatás 

 

Gáspárné Boácz Margit iskolánk Sajátos Nevelési Igényű tagozatán 1999 őszétől pedagógiai 

asszisztensként kezdett foglalkozni a hátrányos helyzetű tanulókkal. Tevékenysége mindig a 

gyermekekre irányult. Az évek során folyamatosan képezte magát. Végzettségei közül 

kiemelkedő a gyermek – és ifjúsági felügyelői szakképesítése, szociálpedagógus főiskolai 

végzettsége, valamint szociális munka mesterképzési szakon szerzett diplomája. 

A fogyatékos emberek és családjaik élete iránt mindig érdeklődve fordult. 

Napközis nevelőként kreatív ötleteivel tette változatossá a tanulók tanórán kívüli foglalkozását. 

Kézműves foglalkozásokat, életvitel és gyakorlati ismeretek órákat tartott az SNI tanulóknak. 

A műszaki, technikai eszközöket kiválóan kezelte, karbantartotta, sokszor szabadidejében is. A 

pedagógiai munkája során gyakran készített videofelvételeket a tagozat életéről. Azokat 

archiválta.  

A tagozati programok, rendezvények, műsorok szervezésében aktívan vett részt. Az 

osztálykirándulások során, önzetlenül segített abban, hogy a gyermekek hátrányait 

kompenzáljuk, és hogy jól érezzék magukat.  

Szociálpedagógus jelöltként nyitott volt az autista gyermekek oktatása, nevelése iránt. 

Új módszereket ismert meg és alkalmazta azokat az autista specifikus tevékenységek során.  

Munkájával a tanulók esélyegyenlőségi esélyeit növelte. 

Önerejéből végezte el a szociálpedagógia szakot. Szakdolgozatának kutatási eredményeit 

előadásban ismertette az ENE konferencián a konferencia résztvevőivel. 

Az iskolában, mint szociálpedagógus számtalan feladatot lát el. Gyermekvédelem terén nagy 

hangsúlyt fektet a prevencióra. Törekszik megnyugtatóan megoldani, elhárítani azokat a 

helyzeteket, körülményeket, amelyek a tanulók érzelmi, testi, erkölcsi fejlődésére negatívan 

hatnak. Hatékonyan együttműködik az osztályfőnökökkel, szülőkkel, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal s amennyiben szükséges a Rendőrséggel is ennek érdekében. Prevenciós 

munkájának szép példája évek óta bevált program iskolánkban: a Chicoca fája a családon belüli 

erőszak témáját vezeti be tanulóink körébe. Pályázatot ír, előadást szervez a káros, 

személyiséget romboló, veszélyeztető eszközök megismertetésére a tanulók, s a szülők részére. 

Legutóbbi sikeres pályázatát (2014) az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési 

Alap írta ki: „Figyeljünk jobban rájuk”. A támogatás konkrét célkitűzése gyermekek és szüleik 

azon képességeinek a fejlesztése, mely révén az információs társadalomban jelentkező 

modernizációs veszélyekkel szemben minél inkább felkészültebbek, védettebbek lehetnek. A 

programot az elmúlt tanévben vezették végig és sikerrel teljesítették munkatársaival. 
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Az információátadás az egyik erőssége, a tagozatokon folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a 

szociális szférában történő változásokról.  

Rendszeresen továbbképzésekre jár, az új módszerekkel - mediáció- közvetlenül segíti a 

diákokat és pedagógusokat és a szülőket. Mediátorként segíti tisztázni a konfliktus természetét 

és olyan megoldást találni, amely az érintettek számára kielégítő, sőt nem ritkán kifejezetten 

örömteli. A konfliktusmegelőző, -kezelő módszerei példaértékűek. Nagyon hasznosak és szinte 

heti rendszerességgel alkalmazza - főleg a felső tagozatban - nemcsak a diákok problémáinak 

megoldásánál, hanem a felnőttek világában is. Diákjaink bizalommal fordulnak hozzá 

problémáikkal. Iskolánkban nincs pszichológus, a gyerekek szinte, mint pszichológushoz 

fordulnak „Margit néni” felé 

Tanulószobát vezet kiemelkedő precizitással, odafigyeléssel, következetességgel. Mentora volt 

ebben pályakezdő gyakornoktanárunknak. 

A gimnáziumi tanulók közösségi szolgálatát szervezi. Közel 70 szervezettel tartja a kapcsolatot, 

adminisztrálja, koordinálja 300 gimnáziumi tanuló 50 órás szolgálati tevékenységét annak 

érdekében, hogy diákjaink a törvénynek megfelelően megkezdhessék érettségi vizsgáikat. 

Pályaválasztással kapcsolatos továbbképzésen vett részt, amelynek segítő gyakorlatát szülői 

értekezleten, osztályszinten és egyéni foglalkozások kapcsán is kamatoztatja.  

A Sajátos Nevelési Igényű diákjaink dokumentumainak adminisztrációs rendezése és a 

hiányzások követése iskolai szinten állandó munkája. 

Kiemelkedő figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, segíti a családokat.  

Az Aranykapu Alapítvány Kuratóriumának tagjaként még nagyobb rálátása van a diákok 

nehézségeire, ebbel a pozíciójában is a gyerekek segítése a legfőbb célja. 

Megbízhatósága, precizitása miatt választotta a tantestület az Intézményi Tanács Elnökének. 

Együttműködik a partnerintézményekkel. Képviseli iskolánkat a gyermekvédelmi ügyekben. 

 

Százhalombatta, 2016. január 20. 
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