
Dunai Katalinnak hívnak, egy 14 éves nagy-

lány édesanyja, egy cica és egy kutya gazdája 

vagyok. Szabadidőmben szívesen futok, szere-

tek sétálni, olvasni. Szeretem a zenét, nagy ra-

jongója vagyok a filmeknek. 

Pedagóguscsaládban nőttem fel, szüleim mind-

ketten tanárok voltak, így szinte eszembe se 

jutott, hogy másik hivatást válasszak.  

A főiskolán tanító-német nyelvtanító szakon 

végeztem. Komlón kezdtem el német nyelvtaní-

tóként dolgozni, majd kiegészítésképen elvégez-

tem a fejlesztőpedagógiát is. Aztán követtem a 

lányomat ide a Belvárosiba, előbb napközis 

nevelőként majd osztálytanítóként. 

Szerencsés ember vagyok, hisz olyan munkát 

végezhetek, ami örömet okoz, és olyan munka-

helyem van, ahol jól érzem magam. 

Bízom benne, hogy ezt a gyerekek is érzik, hi-

szen számomra nagyon fontos, hogy ők is szíve-

sen jöjjenek iskolába, ne szorongjanak, mivel az 

iskolához és a tanuláshoz való viszonyuk is 

most dőlhet el. 

 

 

 

 
 

Varga Bernadett Katalin (Detti néni) vagyok, 

33. évemet töltöm a tanítói pályán. Angol sza-

kos tanítói képesítéssel rendelkezem.  

Itt a Pécsi Belvárosi Általános Iskolában 25 éve 

tanítok. 

Az alsó tagozatos oktatás fő feladata az alap-

készségek elsajátíttatása matematikából, olva-

sásból, írásból, valamint idegen nyelv tanulásá-

hoz való pozitív hozzáállás kialakítása. Változa-

tos módszerekkel, az egyéni különbségek figye-

lembevételével igyekszem segíteni a gyerekeket 

a tanulási folyamat megkedvelésében. 

Az oktatás mellett fontosnak tartom, hogy a 

gyerekek jól és biztonságban érezzék magukat 

az iskolában, hiszen napjuk jelentős részét itt 

töltik. Ezért sokat beszélgetek velük, a lelküket 

is ápolom, ha szükséges meghallgatom, támoga-

tom őket. Célom egymást kölcsönösen elfogadó 

és tisztelő jól működő közösség építése, mely-

ben mindenki egyformán fontos. 

Munkám során sokat számít a szülői támogatás 

és az őszinte kapcsolat, ahol a gyerekek érdeké-

ben együttműködünk a szülőkkel, közösen 

megoldást találva minden feladatra. 

Eddigi osztályaim vidámak és sportosak voltak, 

akik szívesen végezték a feladataikat. 

Igyekszem minden gyerekben felfedezni a ben-

ne rejlő tehetséget és támogatni annak kibonta-

kozását. 

Kíváncsian várom az új elsőseimet! 

 

 

 

 

 

 



Tóthné Wéber Julianna vagyok. 27 éve, pá-

lyám kezdetétől a Pécsi Belvárosi Általános 

Iskolában tanítok.  

Kamaszkoromban kezdett érlelődni a gondolat: 

kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni.  

Német nemzetiségi óvónőként érettségiztem, 

majd a bajai Eötvös József Tanítóképző Főisko-

lán szereztem meg diplomámat német nemzeti-

ségi tanítóként.  

Tudom, hogy az iskolába kerülő gyermek még 

egy ideig nagy óvodás, ezért nagy hangsúlyt 

fektetek az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek 

leküzdésére. Sok mozgással, dalolva, játékosan 

ismerkedünk a betűkkel, számokkal és a német 

nyelvvel is.  

Mottóm: „Nem azért felejtünk el játszani, mert 

megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, 

hogy elfelejtünk játszani.” (G.B. Shaw) 

 

 
 

Főiskolás éveim alatt ismertem meg, és azóta 

alkalmazom az „Enyhén jobbra dőlő írás”-t. Ez 

nem az általunk megszokott szabályos, kerek 

gyöngybetűket várja el, hanem lehetőséget ad 

egy ritmusos, lüktető, szabadabb írásmóddal 

készült, mégis egységes íráskép kialakítására.  

A mai kor kihívásainak megfelelően, az iskola 

felszereltségének köszönhetően digitális eszkö-

zök segítségével igyekszem interaktívvá és fi-

gyelemfelkeltővé tenni a tanórákat 

Egymás kölcsönös megbecsülése, elismerése, 

tisztelete a kisgyerek érdeke. Ehhez szeretettel-

jes légkör kialakítására törekszem, amelyben 

minden tanuló ki tud bontakozni. 

 

Szeretném problémamegoldó, pozitív gondol-

kodásra nevelni őket. A szülőkkel való folyama-

tos, együttműködő kapcsolatot elengedhetetlen-

nek tartom a sikeres nevelés érdekében. 

 

Nagyon várom az első találkozást leendő elsőse-

inkkel. 

 

 

 

 
 

 

 

Elérhetőségek: 

Tel.: 72/532-483 

e-mail cím: belvarosi.pecs@gmail.com 

webcím: https://belvarosi-pecs.hu 
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