A leendő 1.a osztály tanítói
Bebesiné Mukli Emese vagyok, két iskolás korú kisgyerek anyukája.
2004-ben végeztem a győri Tanítóképző Főiskolán, 2014. óta tanítok
egykori iskolámban, a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Jelenleg tanító párommal a 4.b osztályt vezetjük, magyar irodalmat és
nyelvtant, etikát, környezetismeretet és ének-zenét tanítok. Lehetőségem
van a 3-4. évfolyamos kisdiákokat bevezetni a gasztronómia világába
egy Kiskukta szakkör keretében.
Iskolánk angol tagozata jelentős múltra tekint vissza, nagy hangsúlyt
fektetünk az idegennyelv tanítására. Sikeresen nyelvvizsgázott tanulóink
igazolják angol nyelv szakos kollégáink kiváló munkáját. Iskolánkban
első osztálytól tanulnak idegen nyelvet a kisdiákok. Leendő angol
tagozatos osztályunkban már 3. osztálytól emelt óraszámban tanulják majd az angol nyelvet a
gyerekek.
Az iskolakezdés hatalmas lépés minden kisgyermek számára, célom, hogy ezt a folyamatot
megkönnyítsem. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, szívesen, jó
kedvvel tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött idő. Munkám során nélkülözhetetlennek
tartom a szeretetteljes, vidám légkör megteremtését. Óráimon nagy hangsúlyt fektetek a
játékosságra, amihez rendszeresen alkalmazom a digitális világ adta lehetőségeket is. Fontos
számomra a jó osztályközösség, az összetartozás, erősítése, hogy a gyerekek elfogadják és
megbecsüljék egymást. Mindehhez elengedhetetlen a szülőkkel való együttműködést, hiszen 4 évig
közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért.
Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan hivatásom van, amit szeretek, ehhez nagyban hozzájárul
a gyerekektől kapott sok szeretet, a közös élmények és iskolánk impulzív légköre is.

Johan Katinka
2001-ben végeztem a Berzsenyi Dániel Főiskolán Tanító szakon.
Pedagógusi pályámat óvónőként kezdtem a Soproni Főiskola elvégzése
után. Már óvónőként is láttam mennyire fontos az óvoda és az iskola
kapcsolata mellett az elhivatott pedagógusi munka, hogy a gyermekek
minél könnyebben vegyék a két intézmény közti akadályokat.
A tanítóképző elvégzése után napközis nevelőként dolgoztam,
megszervezve a gyermekek szabadidős tevékenységét és a délutáni
tanóráit. 2016-ban kerültem Dunaújvárosba a Vasvári Pál Általános
Iskolába, ahol a napközis teendők mellett rajzot és technikát is
tanítottam.

A 2019-2020-as tanévtől folytatom tanítói munkámat a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Célom
a szeretetteljes, elfogadó és nyugodt légkör megteremtése a gyermekek számára. Változatos
módszerekkel, játékos és kreatív formában próbálom segíteni a gyermekek mindennapi
tevékenységét, kibontakozó tudásvágyát és a pozitív énkép kialakulását. Örömteli számomra,
hogy elsős osztályt kapok, ahol együtt járhatjuk majd be a gyermekekkel a betűk és számok
varázslatos világát.

