Horváthné Zeke Piroska
Horváthné Zeke Piroska vagyok. A Szent István Egyetem
Jászberényi Tanítóképző Főiskolai karán végeztem, mint
tanító. A Magyar Művelődési Intézetnél gyermektánc
oktatói képesítést szereztem.
A pályámat a mostani iskolámban, az akkor még 4. Sz.
Általános Iskolában kezdtem. Ezután a 3. Sz. Általános
iskolában voltam napközis nevelő.
Szülőfalumban, Kerekharaszton töltöttem hosszú időt,
egészen a település iskolájának bezárásáig dolgoztam ott.
Ebben az intézményben voltam munkaközösség-vezető és
intézményvezető-helyettes is. Kis iskola révén széles körű
volt a munkám, ezért itt sok tapasztalatot szereztem.
Az iskola bezárása után az aszódi Csengey Gusztáv
Általános Iskolában sikerült elhelyezkednem. Innen
mentem GYES-re és innen pályáztam meg 2012. augusztusában a Hatvani Szent István
Általános Iskola tanítói helyét, melyet nagy örömömre el is nyertem.
Azóta iskolaotthonos osztályokban tanítok és ezen osztályok osztályfőnöke vagyok. Magyar
nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, vizuáliskultúra valamint életvitel és gyakorlat
tantárgyakat tanítok. Szakkör keretében több évig népi gyermekjátékokat és táncot tanítottam
az alsó tagozatosoknak.
Jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke vagyok. Az együtt töltött négy év során egy nagyon erős,
összetartó közösségé alakultak, akik úgy érzem a kezem alól kikerülve is nagyon jól megállják
helyüket.
A Gesztenyéskert Óvodában iskola-előkészítő foglalkozásokat tartok a leendő első
osztályosoknak, ahol kötetlenebb formában van lehetőségem megismerni a gyermekeket. Ezek
az alkalmak lehetőséget biztosítanak egymás megismerésére. Igyekszem mindent megtenni,
hogy zökkenőmentesen történjen az óvodából az iskolába való átmenet. Ez nagyon jó lehetőség
arra, hogy szeptemberben ismerősként üdvözölhessük egymást az iskolában.
„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de
mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanád össze őket? Mindegyik más.
Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”
Ezekkel a gondolatokkal várom leendő elsős tanítványaimat!

Kőváriné Szalkai Judit

Kőváriné Szalkai Judit vagyok. Tanítói diplomámat a
Szent István Egyetemen Jászberényi Tanítóképző
Főiskola Karán tanítói szakon, rajz- és vizuális nevelés
műveltségterületen szereztem. Tanítói gyakorlatom a
Szent István Általános Iskolában végeztem, és itt is
helyezkedtem el immár 33 évvel ezelőtt. Azóta itt
dolgozom, mint alsós tanító néni. 7 évet tanítottam felső
tagozaton is, mint rajz szakos nevelő.
Ebben az iskolában én kezdtem az iskolaotthonos oktatást
és nevelést kezdő pedagógusként. Azóta 1-2. évfolyamon
tanítok.
Ma már elmondhatom azt is, hogy kis tanítványaim közül
nem egy gyermekét is tanítottam és többen voltak már
tanítói gyakorlaton is nálam. Erre azért vagyok büszke, mert első iskolás élményeiket nálam
szerezték.
Hiszem és vallom: én erre a pályára születtem, és ha ma újra kezdeném, most is csak tanító
néni lennék.

Pete Zsoltné
Pete Zsoltné vagyok. 1992-től - a Jászberényi
Tanítóképző Főiskola elvégzése óta - dolgozom
iskolánkban, mint alsó tagozatos tanító néni.
Vallom, hogy nekünk első osztályos tanító néniknek
nagyon fontos feladatunk, hogy megkönnyítsük az
óvodából az iskolába való átmeneti időszakot a gyerekek
számára és kinyissuk nekik a világra a tudás kapuját.
Egyszerre
kell
gyerekszeretőnek,
humorosnak,
szigorúnak ugyanakkor megengedőnek is lennünk
ahhoz, hogy érezzék, hogy szeretjük őket és törődünk
velük.
Ma már a gyerekek napjaik nagyobb részét az iskolában
töltik. Arra törekszem, hogy ez élményekben gazdag és érdekes legyen. Nagyon fontos
számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk és szeressenek iskolába járni.
Játékosan tanulva élvezzék a tanulás folyamatát úgy, hogy közben legyen idejük gyereknek
lenni.
A fő tantárgyak mellett a készségtárgyakra is megfelelő hangsúlyt fektetve – hiszen ezekkel is
elősegítjük a fő tárgyak sikerességét- igyekszem formálni a gyerekek esztétikai érzékét, az
igényes munkavégzésre való törekvésüket.
Munkámat igyekszem úgy végezni, hogy ha a gyerekek évek múlva visszagondolnak erre az
időszakra, akkor úgy jusson eszükbe, hogy milyen jó volt Márti néninél 1-2. osztályosnak
lenni.

Szilágyiné Nagy Katalin
Szilágyiné Nagy Katalin vagyok, három évtizede a gyerekekért
dolgozom. Hatvanban lakom, két gyermekem van: Gábor fiam 26
éves, már dolgozik, Petra lányom 21 éves, negyedéves
jogászhallgató.
Tanítói diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, majd
tanári diplomámat az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem.
A főiskolák elvégzése után több továbbképzésen vettem részt.
Hogy ismereteimet bővítsem, megújítsam két szakvizsgát végeztem
el: a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetemen a „Minőségbiztosítási feladatok ellátása és pedagógus
szakvizsga”, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a „Közoktatás
vezető és pedagógus szakvizsga” című képzést.
A 2014/15. tanévtől a Hatvani Szent István Általános Iskolában dolgozom. Jelenleg a 4.b
osztály tanítója vagyok, iskolaotthonos formában immár 4. éve matematikát, testnevelést és
etikát tanítok ennek a kis csapatnak.
Iskolámban a BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) koordinátoraként dolgozom, a csoport
tagjaival igyekszem a 2015-ben induló pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer feladatait
ellátni. 2017. szeptember 1-től munkaközösség vezetőként segítem az alsó tagozatos kollégáim
szakmai munkáját.
Pedagógusként legfontosabb feladatom a tanítás, célom megvalósításához igyekszem minél
több módszert és eszközt találni, amellyel elérhetem, hogy tanítványaim folyamatosan jobbra
törekedjenek, mindeközben sikerélményeik legyenek, elégedettség jellemezze őket, és nem
utolsó sorban jól érezzék magukat iskolánkban.
A Hatvani Gesztenyéskert Óvodában iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartok a leendő első
osztályosoknak, ahol kötetlenebb formában lehetőségem van megismerni a gyermekeket. Ez
nagyszerű lehetőség arra, hogy a nagycsoportos óvodások szabad és irányított játékokkal,
feladatokkal ráhangolódjanak az iskolára, így szeptemberben már ismerősként üdvözölhessük
egymást az 1.b osztályban.
A kisiskoláskor a talaj előkészítésének évei, ezért fontos, hogy kikövezzük tanulóink előtt a
tudásvágy felé vezető utat, hogy felébresszük az érzelmeiket a szépre, az izgalmasra, az új és
ismeretlen szeretetére.
Hiszek abban, hogy szülői összefogással, közös gondolkodással és harmonikus
együttműködéssel nevelhetjük a gyermekeket.
Az elmúlt évek alatt, és ma is igyekszem megtalálni minden gyermek speciális tehetségét, hisz,
ahogy azt Czeizel Endre is megfogalmazta:
"időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása".
Munkahelyemen küldetésem, hogy diákjaim sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott
felnőttekké váljanak. Tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttük lévő világot.
Szeretettel várom leendő kis tanítványaimat az első osztályba!

