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KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 

Iktatószám: TITK/28-36/2021. Tárgy: Kiváló Oktató-Nevelő Munkáért „Scherer Gyula” 
kitüntetés adományozása 

36/2021. (IV.12.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján Kapuvár Város Polgármestere – a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2009. (II. 27.) rendeletében megfogalmazott célok megvalósításában való kiemelkedő tevékenységéért – 

KOVÁCSNÉ TAKÁCS VALÉRIA MÁRIÁT 

 a Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakképző Iskola igazgatóhelyettesét  

Kiváló Oktató-Nevelő Munkáért „Scherer Gyula” kitüntetésben részesíti. 

Méltatás: 

Kovácsné Takács Valéria Mária 1957. szeptember 28-án született Ajkán.  

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1981-ben szerzett építészmérnöki végzettséget, majd tanulmányainak 
folytatásával ugyancsak a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles építész mérnök-tanárként diplomázott. 

1983 decemberében került az iskolába. A gyermekeket, mint okleveles építész mérnök-tanár, szakvizsgázott mesterpedagógus, 
szakmai tárgyakból oktatja. 

Iskolai munkája mellett okleveles építészmérnök tervezői munkájával sem hagyott fel, ezért valós, napi szintű kérdéseket és 
problémákat is hitelesen tudta a tanulóknak bemutatni. Szakmai kapcsolatai révén számos tapasztalatszerzési lehetőséget tudott 
építőipari tanulmányokat folytató tanulóival megismertetni. 

A tanítás mellett mérés-értékeléssel, minőségbiztosítással is foglalkozott. 

2009 óta az intézmény igazgatóhelyettese. 

Közel négy évtizedes munkája során az oktatás-nevelés mellett aktívan és innovatívan vett részt a szakképzés fejlesztésében. 

A rábízott feladatait kiemelkedő szakmai színvonalon látta el, mindig elkötelezetten és pontosan dolgozott. Magas szintű szakmai 
tudását számos esetben bizonyította. Több tanulója a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjének dobogós helyezettje 
volt. 

Folyamatosan vett részt továbbképzéseken, hogy szakmai és módszertani tudását minden téren még tovább bővítse, s az 
intézmény, valamint a tanulók érdekében a lehető legtökéletesebben dolgozhasson. Úttörőként vett részt új oktatási módszerek 
elsajátításában (pl. projektalapú oktatás, differenciált tanulásszervezés), s ebben való részvételre sarkallta kollégáit is. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központban 2014-ben szerzett tananyag és taneszköz innovátor 
szakirányon szakvizsgázott pedagógus végzettséget. 

Szerepel a Tankönyvszakértői névjegyzékben, több építőipari szakkönyvet bírált. 

2015. márciusától építőipari szakterületen vizsgaelnökként is tevékenykedik.  

Kovácsné Takács Valéria Mária határozott, erős akarattal, egyéniséggel és kitartással rendelkező pedagógus. Sikerorientált 
személyiség, aki többször saját ötlettel áll elő egy-egy kisebb munkafolyamat gyorsítása érdekében. Megbízhatósága és 
felelősségteljes munkavégzése alkalmassá tette arra, hogy bármely komoly szakmai elvárásnak megfeleljen. Munkájára mindig 
a megbízhatóság, precizitás és a pontosság jellemző. Munkatársai mindig számíthattak tárgyilagosságára és józan 
ítélőképességére. 

Kapuvár Város Polgármestere vállalja, hogy a kitüntetés átadásáról ünnepélyes keretek között gondoskodik. 

Felelős: Hámori György polgármester 
Határidő: 2021. május 31. 
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