A Pécsi Belvárosi Általános Iskola

2021/2022-es tanév osztálytanítói
Lombos Tamásné

vagyok, a gyerekek Márta
néninek
szólítanak
az
iskolában. 16. éve tanítok a
Belvárosiban,
de
kapcsolatom az iskolával
hosszabb ideje tart, mert
két, ma már felnőtt
gyermekem is itt volt
általános iskolás.

1986-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán
testnevelés szakkollégiumosként, majd a Testnevelési
Főiskolán
szereztem
úszóedzői
képesítést.
Osztályaimban az úszásórát is én tartom. A tanítás
mellett
fejlesztőpedagógiai
módszerekkel
ismerkedtem
(Meixner-féle
diszlexiaprevenció,
mozgásfejlesztés), melyet tanítói munkámban
igyekszem alkalmazni a segítségre szoruló gyermekek
támogatására az alsótagozat kezdeti szakaszában. Ezen
kívül mindig készítem fel a tehetséges tanulókat is
tanulmányi- és sportversenyekre. A legfontosabb
feladatomnak a biztos olvasási, írási, számolási
készségek és a helyes tanulási szokások kialakítását, a
rendszeres testmozgás és az egészséges életmód
jelentőségének tudatosítását tartom. Törekszem arra,
hogy tanulóim megfelelő alapokkal, jó közösségként,
egymást elfogadva, segítve lépjenek tovább a
felsőtagozatba, és örömmel gondoljanak vissza az alsós
évekre. Így várom szeretettel a leendő első
osztályosokat.

: +36 72 532-483

Kleicsné Wunderlich Viktóriának
hívnak, egy fiú ikerpár
édesanyja vagyok, akik
szintén a mi iskolánk
tanulói.
Szabadidőmben
szeretek túrázni, olvasni,
énekelni és varrogatni.

Az ELTE Tanító és Óvóképző német nemzetiségi tanítói
szakán végeztem 2002-ben, majd a pályafutásomat a
Belvárosi Általános Iskolában kezdtem, azóta dolgozom
itt. Első éveimben csak németet, majd 8 évvel ezelőtt
osztálytanítóként már más szaktárgyakat is tanítottam.
Igyekszem a mai kor követelményeihez igazodva
fejleszteni képességeimet. Azt szeretném elérni, hogy a
nálam tanulók biztos alapokat kapjanak a további
tanuláshoz, használható ismereteket a további
életükhöz. Számomra különösen fontos, hogy a
gyerekek német nemzetiségi nyelvet minél jobban
magukénak érezzék és elsajátítsák. Figyelek arra, hogy
egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással
elfogadók
legyenek.
Akkor
dolgozunk
a
leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító
- összefogunk. Ebben a munkában számítok a kedves
szülők együttműködésére és kívánom, hogy a
gyermekek megleljék az adottságaiknak megfelelő első
osztályukat.

@: belvarosi.pecs@gmail.com

Mohácsiné Orbán Ibolya
vagyok, a Kaposvári
Tanítóképző Főiskolán
1985-ben
végeztem.
Azóta
dolgozom
jelenlegi iskolámban,
mai nevén a Pécsi
Belvárosi
Általános
Iskolában.
Számos osztálynak voltam az osztályfőnöke.
Minden alkalommal igyekeztem a közösség
képességeihez, érdeklődéséhez alkalmazkodva
megtalálni azokat a lehetőségeket, amik a lehető
legoptimálisabban fejlesztik a gyerekeket. A
munkámat igen fontosnak tartom, hisz az oktatási
folyamatban a tanítóval találkoznak először a
kisgyerekek, s ez hosszú távra meghatározza a
tanuláshoz való viszonyukat. Épp ezért nem
mindegy, hogy milyen benyomások érik. Pályám
során ezt is figyelembe véve próbáltam/próbálok
megfelelni,
természetesen
szorosan
együttműködve a szülőkkel - a mindenkori
elvárásoknak.

https://belvarosi-pecs.hu

