
1.A NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLY
MAYER BRIGITTA

Mayer Brigitta vagyok. 2000 óta tanítok Pécsett. Kaposváron végeztem a tanítóképző főiskolán.

Osztálytanítóként és napközis nevelőként is dolgoztam. Szabadidőmben szívesen futok, szeretek túrázni,

zenét hallgatni és olvasni.

A gyermek tanítása a legfontosabb és egyben a legszebb dolog a világon. Igyekszem mindent megtenni

annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek

szívesen jöjjenek és jól érezzék magukat az iskolában. Az első osztályosok számára a biztonságot a tanító

néni jelenti. Lényeges számomra, hogy a tanulók kellő segítséget és időt kapjanak arra, hogy egyéni

képességeiknek, érettségüknek megfelelően fejlődjenek. Módszereimben alkalmazkodom a gyerekek és a

csoport igényeihez. Arra törekszem, hogy a tanulók sokoldalú, érdeklődő, kiegyensúlyozott személyekké

váljanak; sikerélményhez jussanak. A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Néha nagyon nehéz,

de csak együtt érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman: gyermek,

szülő és tanító összefogunk. Ebben a munkában számítok a kedves szülők együttműködésére. Bizakodva

és nagy szeretettel várom a leendő kis elsősöket.



1.B NÉMET NEMZETISÉGI OSZTÁLY
KRIKLERNÉ LIEBER ZITA

Kriklerné Lieber Zita vagyok, 13 éve tanítok a Pécsi Belvárosi Általános Iskolában. A futás a

szenvedélyem, és szívesen énekelek és hallgatok zenét a szabadidőmben. A Kaposvári Tanítóképzőn

Főiskolán végeztem 1995-ben gyógypedagógus szakkollégistaként. 2008-ban diplomát szereztem

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos hallgatóként. A tanultakat tanítói

munkám során is igyekszem alkalmazni a segítségre szoruló tanulók támogatására.

A tehetséges tanulókat örömmel készítem fel tanulmányi versenyekre. Legfontosabb feladatomnak

tartom a biztos olvasási, írási, számolási készségek és helyes tanulási szokások kialakítását.

Mivel a gyerekek hosszú évekig tanulnak együtt, célom egy összetartó, egymást elfogadó, segítő

közösség kialakítása. Fontos számomra, hogy a gyerekek nyíltan, őszintén beszéljék meg velem

örömüket, bánatukat. Úgy vélem, akkor tudom sikeresen végezni a munkámat, ha a szülőkkel együtt,

egyetértésben folynak mindennapjaink. Ezekkel a gondolatokkal várom szeretettel a leendő első

osztályosokat.



1.C EMELT SZINTŰ ANGOL OSZTÁLY
HELESFAYNÉ LAJTAI CSILLA

Helesfayné Lajtai Csilla vagyok, a Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói, testnevelői és

gyógytestnevelői diplomát. Osztálytanítóként 36 éve tanítok alsós kisgyerekeket.

Pedagógiai hitvallásomat a következő idézet tükrözi: ”A jó tanító nem saját gyümölcseit osztja meg a

tanítványaival, hanem megmutatja, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” /Kahlil Gibran/

Célom, hogy a legmodernebb pedagógiai módszerek segítségével a gyerekek az első négy év alatt

kiválóan sajátítsák el a tananyagot, ismerjék meg egymás értékeit, tanuljanak meg együtt dolgozni és

tapasztalják meg az önkifejezés lehetőségeit.

A tartalmi munkához igyekszem szeretetteljes, családias légkört kialakítani, ahol a gyerekek jól érzik

magukat, szívesen járnak iskolába, ahol kiemelt helyet kap az egymásra figyelés és a bizalom.

Az iskolai munka elképzelhetetlen számomra a szülők hathatós közreműködése nélkül. Szeretném, ha a

közös gondolkodás, harmonikus együttműködés jellemezné az együtt eltöltött éveket. A fenti

gondolatokkal várom a leendő elsősöket s szüleiket a következő tanévben.


