Pányiné Segesdi Eleonóra
a leendő 1.c osztály osztályfőnöke

Közel 4 évtizedes pedagógiai pályámat óvónőként
kezdtem, majd részese lehettem az iskolai oktatás minden
területének. Iskolai feladataim mellett mesterpedagógus-szaktanácsadóként is segítem
kollégáim munkáját, átadva nekik gazdag pályafutásom tapasztalatait. Igazgató helyettesként
azt is megtapasztalhattam, hogy milyen nagy a felelősségünk minden család életében attól a
perctől kezdve, hogy a pici átlépi az iskola küszöbét. Szakmai tevékenységemet 2016-ban
Tatabánya város Molnár János-díjjal ismerte el.
Elsős osztályaimat mindig ajándéknak tekintettem. Az elsős kisgyerek egy csoda – egy
kincs, amiből, ha okosan bánunk vele, az évek múltán boldog, kiegyensúlyozott, értékes kis
ember válik. A mi dolgunk, hogy megtaláljuk mindegyikükben a tehetséget, hogy
megismertessük velük a világot és megszerettessük a tanulást. Mindeközben egy percre se
feledve, hogy egy hat éves elsősorban kicsi gyerek és csak másodsorban iskolás. Napjai
nagyobb részét az iskolában tölti, ahol az ismeretek megszerzésén túl csiszolódik
személyisége és tapasztalatokat szerez a társas kapcsolatok terén.
Tanóráimat igyekszem minél játékosabban vezetni, színesíteni. Tisztában vagyok
azzal, hogy a mai gyerekek már a digitális nemzedék legifjabbjai. Ezt szem előtt tartva
iskolai mindennapjaink magától értetődő eszköze az informatika, az internet és a digitális
tábla.
Pedagógiai hitvallásom, hogy kötelességünk olyan játékos formában szervezni a
tanulást, hogy a gyerekek számára örömet jelentsen. Fejlettségükhöz, teherbírásukhoz
igazodva szerettessük meg velük az iskolát, ahova jó dolog minden reggel megérkezni. Oda,
ahol nyugodt, szeretetteli légkör, izgalmas feladatok és jó barátok várják őket. Oda, ahol
minden nap valamivel gyarapodik, valami újat tudhat meg a világról és magáról.
És nem utolsó sorban oda, ahol a szülők is nyugodtak lehetnek, hiszen biztonságban
tudhatják ránk bízott, legféltettebb kincsünket.

Molnár-Stegmayer Szandra
a leendő 1.c osztály osztálytanítója

2010-ben fejeztem be tanulmányaimat a győri Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskolán, vizuális nevelés műveltségterületen. Jelenleg a 4.c osztályban, iskolaotthonos
formában matematikát, technikát, testnevelést tanítok. Ezek mellett 5. osztályban vizuális
nevelés tantárgyat.
Két kisgyermek édesanyjaként a jelenlegi generáció érdeklődési körét, problémáit jól
ismerem. Van egy 3 éves kislányom és egy 6 éves kisfiam, aki ugyancsak szeptembertől kezdi
az első osztályt.
Jelenleg a pedagógus pálya legszebb, de egyben egyik legfelelősségteljesebb feladatát
bízták rám, elsős tanító néni leszek. Az iskolába lépő gyermek még csak óvodás és lassan
válik iskolássá. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen
az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék
magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.
Célom, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a
további életükhöz. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolattartást, hiszen csak közösen
érhetünk el sikereket.
Mottóm: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)

