
 Juhászné Kánya Angelika 

Juhászné Kánya Angelika tanító néni vagyok. Tanulmánya-

imat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végeztem testne-

velés szakkollégiummal. Pályám kezdetétől a Gyöngyösi 

Felsővárosi Általános Iskolában tanítok 1-4. osztályos 

gyermekeket. 

Szeretek tanítani, mert 

 „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, 

amit nem tud” 

(Móricz Zsigmond) 

Célom, hogy képességüknek megfelelően a lehető legtöbbet hozzam felszínre a 

bennük rejlő tudásból. Teszem ezt sok játékos feladattal, digitális eszközök 

használatával, csoport munkával, differenciálással.„ Számomra nincs olyan szép 

kép, mint mosolygós, csillogó szemű, boldog gyermek, nincs olyan édes zene, 

mint tiszta és csengő nevetésük.” (PT Barnum) Mert a gyerekek sikere az én si-

kerem is.  

Gyermekközpontú, bizalomra épülő, szeretetteljes, nyugodt légkör megteremté-

sére törekszem, hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába való átmenet. 

Az egymást segítő, tisztelő, elfogadó osztályközösség kialakítása is fontos szá-

momra. 

Bízom az aktív szülői együttműködésben, hiszen együtt teszünk a gyermekek 

személyiségének sokoldalú fejlesztéséért, és a sikeres, örömteli tanulásért. Ez 

alapozza meg a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket mind a kisgyerekek, 

mind a szülők számára. 

Szeretettel várom a leendő első osztályos gyermekeket! 

  



Pestiné Barna Julianna  

Kedvenc idézetem, mely meggyőződésemmé és hitvallá-

sommá vált: „A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mind-

annyiunké.” - Hermann Alice-től származik. 

Pestiné Barna Julianna vagyok, Julcsi néni, ahogyan a gyere-

kek hívnak.  

21 éve, hogy a pedagóguspályát választottam hivatásomul. Tanítói diplomámat a 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola Karán, tanítói szakon, rajz- vizuális nevelés 

és kommunikáció műveltségterületen szereztem.  

Pályám során többféle módszer szerint tanítottam. Ma már azokat a módszer-

elemeket alkalmazom, amelyek a gyermekeket legjobban segítik az elsajátítás-

ban és a személyiségemhez legközelebb állnak. Tanítványaimat rendszeresen 

segítettem Zrínyi, Kenguru, Alapműveleti matematika és környezetismereti ver-

senyeken. 2008 óta tehetséggondozó munkát végzek, képzőművészeti és rajzpá-

lyázatokra készítem fel és nevezem be diákjaim alkotásait, amelyeken számos 

sikert, több díjat sikerült elérniük. 

 A kisiskoláskor minden gyermek és szülő számára nagy izgalmat és kihívást je-

lent, de egyúttal sok-sok kellemes élményt is tartogat. A tudásvágy, az érdeklő-

dés, a kíváncsiság alapvető gyermeki tulajdonság, ezek ébren tartása és fokozása 

a tanító feladata, épp ezért nagy hangsúlyt fektetek a motivációra a tanítási órá-

imon.  

A tanítás mellett 4 éven át dolgoztam óvodában német nyelvoktatóként, kiscso-

portos korosztálytól a nagycsoportosokig vezettem a játékos nyelvtanulást, így 

volt lehetőségem megismerkedni az óvodapedagógiával, illetve tapasztalatokat 

gyűjthettem egy másik területről, amelyet az iskola követ. A szülők a legna-

gyobb kincsüket a gyermeküket bízzák ránk, ehhez jó együttműködés és biza-

lom szükséges, hiszen a gyermekek hirtelen kiszakadnak a megszokott, 

biztonságot adó környezetükből. Épp ezért tartom fontosnak, hogy játékos tevé-

kenységeken keresztül juttassam el a tanulóimat a tudás megszerzéséhez és zök-

kenőmentes legyen számukra a változás, hogy szívesen végezzék a feladatukat, 

szeressenek ide a Gyöngyösi Felsővárosi általános iskolába járni! 



 Széles Mónika  

„Az élet egyikünk számára sem könnyű. De nincs semmi 

baj, ha az embernek van kitartása és főleg önbizalma…. 

Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és 

hogy ezt a valamit bármi áron is elérjük!” 

(Mme Curie) 

Több évtizedes tanítói pályafutásom során mindig is erre törekedtem, hogy a 

hozzám került gyermekekben megtaláljam és segítsem kibontakoztatni a tehet-

séget. 

A főiskolát Jászberényben végeztem rajz szakkollégiummal és 1996-óta dolgo-

zom a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában. Még abban az évben angol 

szakkollégiummal bővítettem diplomámat. 

Az iskolaválasztás nagy izgalom egy kisgyermek, egy család életében. De mi, 

tanító nénik is izgatottan várjuk az új csapatot, akik hozzánk kerülnek. Számom-

ra a tanítói pálya 4 évéből az első osztály a legizgalmasabb, de egyben legnehe-

zebb időszak. Nemcsak azért, mert a számolás, írás, olvasás megtanítása a fő 

feladat. Hanem azért is, mert egy csapat izgó-mozgó kis emberkét kell „komoly 

iskolássá” nevelni, felkészíteni a TUDÁS befogadására. 

Nincs is más teendőm, mint egy vidám, gondtalan kisiskoláskort biztosítani 

számukra a következetes, de szeretetteljes pedagógiámmal, amit ezer mosollyal 

és humorral próbálok fűszerezni. Célom az észrevétlen, játszva tanulás sok-sok 

mesével, verssel, dallal és kézműveskedéssel, hogy biztos alapokat kapjanak a 

későbbi tananyagok befogadására. A munkás, dolgos hétköznapokban a gyer-

mekek mosolya, ölelése és csillogó szeme ad motivációt, erőt számomra. 

Nagy szeretettel várom idei leendő elsőseimet, hogy együtt, vidáman menetel-

jünk be a számok-betűk birodalmába, hogy megszerezzük a kincset, a TUDÁS 

UTÁNI VÁGYAT! 


