
„Egy gyermek élete olyan,  
mint egy papírlap, 
melyen minden arra járó  
nyomot hagy.” 
 

Hajnal Eszter vagyok. Első diplomámat 1997-ben kaptam kézhez a 

kaposvári Tanítóképző tanító, német-nyelvtanító szakán. 2008-ban 

gyógypedagógus képesítést szereztem a TAP szakon. Pedagógus pályám 

elmúlt 24 évében vezettem napközis csoportokat, tanítottam matematikát, 

környezetismeret, ének, rajz tantárgyakat, mentoráltam hallgatókat. Szép 

eredményeket értem el a német nyelvtanítás területén. 

Nyolc éve dolgozom a Nagyboldogasszony Iskolaközpontban, ahol az 

iskola szellemisége nagyon jó alapot biztosít a szeretetteljes, hit és erkölcsi 

értékrenden nyugvó közösség megteremtéséhez. Módszereimben a gyermek szeretetén, egyéni képességei 

kibontakoztatásán alapuló, de következetes, szabályokat betartó elveket vallom. Fontosnak tartom a gyermek 

érdeklődési körének megfelelő egyéni foglalkozást, fejlesztést, hogy valamennyi tanuló felismerve saját tehetségét, 

abban a maximumot tudja nyújtani. A foglalkozásaimon ugyanúgy szerepet kap a játékosság, jókedv, humor, mint 

a játékok során elengedhetetlen szabálytudatosság kialakítása. Munkám során törekszem a differenciált nevelési és 

tanítási módszerek alkalmazására, a pozitív megerősítésre. Hiszem és vallom, hogy kiegyensúlyozott, iskolai 

feladatait örömmel végző, iskolába szívesen járó gyermek nevelése csak a szülővel együttműködve, kölcsönös 

bizalmon, egymás véleményét tiszteletben tartva és elfogadva tud megvalósulni. 

Tanítványaimmal a későbbi években is szívesen tartom a kapcsolatot. Jó érzés, amikor felnőtt korukban is leülhetek 

velük beszélgetni egy kávé mellé.  

Az osztályban tanító napközis nevelővel, Hajni nénivel arra törekszünk, hogy azonos értékrenden, egységes 

elvárásokkal és szabályrendszerben dolgozzunk együtt a ránk bízott gyermekekért. 

 

„A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.”  
(Juhász Gyula) 

Kakstedter Tamásné, Hajni néni vagyok. Jelenleg a 4. b osztályban 

tanítok. 1998 -ban egy falusi alsó tagozatos kisiskolában kezdtem tanítói pályámat, majd 

egy városkörnyéki iskolaotthonos intézményben dolgoztam.  

Ez idő alatt a készségtárgyak mellett főként környezetismeretet tanítottam és több éves 

napközis nevelői tapasztalatot szereztem. Szeretem a napközis tevékenységekből fakadó 

sokszínűséget és az együtt töltött délutánok hangulatát. Az egyéni segítségnyújtás mellett 

játékos feladatokkal igyekszem elmélyíteni a délelőtt megszerzett tudást. A szabadidő 

eltöltését mozgásos játékok és kézműves tevékenységek szervezésével gazdagítom. Arra 

törekszem, hogy tanítványaim a környezetükre nyitott, érdeklődő személyiségekké 

váljanak. A népi játékok megismerését, a hagyományőrzést és a környezettudatosság 

kialakítását szívügyemnek tekintem. A napközis délutánok legszebb zenéjét a gyerekhangok adják. Az élményeket, 

örömöket, sikereket vagy akár a bánatot, problémát elmesélő gyerekek hangja. Vevő vagyok ezekre a szólamokra 

és igyekszem támogatni, megerősíteni, illetve megvigasztalni a beszélgetőtársaimat. 

Célom, hogy a gyerekek jó érzéssel, vidáman jöjjenek iskolába. Érezzék, hogy itt szeretettel várják őket, figyelnek 

rájuk és mindenben számíthatnak a tanítójukra. Emellett fontos, hogy a különböző óvodákból érkező gyerekekből 

egy osztályközösség kovácsolódjon. Ennek alapja, hogy a gyerekek tiszteletben tartsák egymás személyiségét, 

elfogadóak legyenek egymással.  

Céljaim megvalósítását Eszter nénivel közösen és aszülőkkel való jó együttműködéssel tudom csak elképzelni. 

Örömteli várakozással tekintünk a következő négy év pedagógiai feladataira és kihívásaira. 

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket! 

Eszter néni és Hajni néni 



 

 

 

 

 

 

 

 
"Jó dolog egy hosszú lánc egyik szemének lenni, és az utánad jövő láncszemeknek továbbadni 

az erőt, mely téged is próbára tett.".    Böjte Csaba 

 

Sziváné Mareczky Bernadett tanítónő vagyok. Több, mint 20 éve dolgozom a Nagyboldogasszony 

Iskolaközpontban. Tanítói munkám számomra igazi kihívást jelent. Fontosnak tartom figyelembe venni a diákok 

különbözőségeit és aszerint kihozni mindenkiből a maximumot. Szívügyem a természet szeretetére nevelni a jövő 

nemzedékét, ezért igyekszem számos iskolán kívüli programot is szervezni. Ezen alkalmak a közösség 

összekovácsolódását is nagyban segítik, ami fontos a közös munka során. 

 

 

 

 

 

"A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja. Ha ő a szemedbe néz, és 
azt látja, hogy jaj, de remek kölyök vagyok, olyannak is érzi magát." (Böjte Csaba) 

 

Tiba Katalin vagyok, tanító-hitoktató, 2000. óta dolgozom jelenlegi iskolámban. 

Szeretem a hivatásomat és a gyermekeket. A keresztény értékrend megélése és átadása életem és munkám alapvető 

része. Célom az egymás tiszteletén alapuló közösség formálása, amelybe tanítványaim szorongás nélkül, örömmel 

érkeznek napról napra. Fontos számomra, hogy kisdiákjaim szüleivel kölcsönös, őszinte kapcsolatban legyek. 

Hiszem, hogy a támogató együttműködés alapozza meg a gyermekért végzett közös, gyümölcsöző munkát. 

Tanító párommal, Sziváné Mareczky Bernadettel sok éve dolgozunk együtt harmóniában és szeretetben. Izgatottan 

és lelkesen várjuk leendő elsőseinket és bizakodunk a tavaszi személyes találkozás lehetőségében. 

 


