KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!
Hamarosan indul a 2021-2022-es tanév.
Személyesen sajnos még nem tudunk találkozni az óvodában és az iskolában, viszont
számunkra nagyon fontos, hogy időben megismerkedhessenek iskolánk életével,
pedagógusainkkal, induló osztályainkkal.
A 2021-2022-es tanévben lehetőség lesz sportiskolai, idegen nyelvi, hagyományos tantervű,
egésznapos és napközis rendszerű osztályokba jelentkezni. A kiváló tanítók mellett az idegen
nyelvet és a testnevelést szakos tanárok tanítják.
Az iskola honlapján két alkalommal is volt lehetőségük gyermekeikkel és az iskolánkkal
együtt a közös Mikulásvárásra és a Karácsonyi készülődésre.
Mostani összeállításunkban fogadják szeretettel leendő elsős tanítóink bemutatkozását!
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat, a beiskolázással kapcsolatos megjelenő
információkat!
Üdvözlettel,
az iskola vezetősége

OSZTÁLYTANÍTÓK
FÜLÖPNÉ DOMBI OTTILIA

Fülöpné Dombi Ottilia vagyok 1980-ban, születtem, azóta is Mezőberényben élek.
Főiskolai tanulmányaimat 2008-ban fejeztem be, és szereztem tanító-természetismeret
műveltség területen diplomát.
Elhivatottságot éreztem mindig is arra, hogy gyermekekkel foglalkozzam.
A gyermekekben rejlő képességeket, adottságokat nekünk – őket körül vevőknek - kell
szeretettel, türelemmel, elfogadással felfedeznünk, hogy erősítsük, gyarapítsuk meglévő
értékeiket. Megtisztelő feladat ennek részese, segítője lenni.
A tanítás során törekszem a játékos, élményt adó, motiváló, változatos módszereket
alkalmazó oktatásra, melyben a tanuló képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet,
kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet. A mai gyermekek már a digitális nemzedékhez
tartoznak¸ így ezt figyelembe véve igyekszem a korszerű oktatási módszerek beépítésére.
Dicsérettel, megerősítéssel kívánom ösztönözni tanulóimat, előtérbe helyezve, hogy saját
tempójukban fejlődhessenek és érjék el kitűzött céljaikat.
A szülő és a pedagógus közös feladata, hogy a gyermekben rejlő képességeket felfedezze, és
egy bizalomra épülő, egymást segítő hozzáállással valóban sikereket érhetünk el.
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod
közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az
olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” /Antoine de Saint-Exupéry/

GERÉD ERZSÉBET

2015-ben szereztem tanítói diplomát a szarvasi főiskolán. Abban az évben a békéscsabai
Savio Szent Domonkos Katolikus iskolában kezdtem el a munkát. Akkor már itt,
Mezőberényben laktam. Nem sokkal később lehetőségem nyílt arra, hogy ide jöhessek
tanítani. Az idei, 2020/2021-es tanév immár a negyedik év, melyet itt töltök.
Ez idő alatt az alsó tagozat mindegyik évfolyamán volt lehetőségem tanítani.
Úgy gondolom, hogy a jókedv, nyitottság és lendületesség jellemez engem. Szeretem a
változatos feladatokat, a játékosságot bevinni az óráimra, így a gyerekeknek is könnyebben
megy a tanulás.
A játékos oktatás mellett nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolába lépő első osztályos
gyerekekkel személyes, bizalmi kapcsolatot alakítsak ki és érzelmi biztonságot nyújtó,
elfogadó légkört teremtsek, ahol szabad hibázni.
Számomra mindig örömet okoz a gyerekekkel való foglalkozás. Türelemmel, szeretettel,
empátiával fordulok feléjük figyelembe véve a saját fejlődési ütemüket. Sok dicsérettel,
pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulóimat. Igyekszem felfedezni a bennük lévő
értékeket.
Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám és jó kapcsolatot alakítsak ki
velük is.

MEZEINÉ SZEGEDI ERZSÉBET

Mezeiné Szegedi Erzsébet vagyok. 35 éve tanítok, ez alatt az idő alatt rengeteg tanítási
módszert, programot megismertem és alkalmaztam. Tanítottam összevont osztályban,
hagyományos és egésznapos oktatási keretben. Az eltelt évek alatt sok tapasztalatot
gyűjtöttem, és számtalan továbbképzésen vettem részt. A pedagógus II. minősítés mellett
2020-ban megszereztem a mesterpedagógus fokozatot.
Óráimon a pozitív légkör, az érzelmi biztonság megteremtésére törekszem, a rend, a fegyelem
megtartásával, a játékosság, a humor beépítésével, amit a jó együttműködés alapjának tartok.
Kiemelt feladatomnak tekintem tanítványaim saját képességeihez mért fejlődésének
elősegítését differenciált oktató munkával, lelkesítéssel, megerősítéssel.
Az első évfolyamon a tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem
előnyben. Törekszem az IKT (interaktív tábla, tanulói laptop, online feladtok) és a
hagyományos oktatási

eszközök, saját készítésű szemléltető kellékek és játékok

alkalmazásának harmóniájára.
Fontos számomra, hogy a szülők bizalommal forduljanak felém, mert úgy hiszem, a
gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.
Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem leendő tanítványaimat!

SLYUCHNÉ PRÓKAI ERIKA

Slyuchné Prókai Erika vagyok. 1987 óta tanítok Mezőberényben.
Az elmúlt 30 évben az alsó tagozat minden évfolyamán tanítottam. Fogtam a kezüket az első
betűk, számok tanulásánál, írásánál és velük voltam mikor a kiskamasz korba értek.
Amikor a gyermekek először lép be az iskola kapuján, igyekszem kielégíteni a tudásvágyukat,
hiszen ők már komoly iskolások. Közben az a célom, hogy megszeressék a tanulást,
kíváncsiak legyenek a környezetükre és válaszokat kapjanak a kérdéseikre. Mindezt
játékosan, az életkori sajátosságokat figyelembe véve teszem. Az évek során minden
tantárgyat tanítottam, így ki tudom használni a kapcsolódási lehetőségeket, építeni tudjuk a
tudást egymásra. Igyekszem minden kisgyermekben megtalálni a tehetséget, és olyan
tevékenység felé irányítani, amely örömet jelent a számukra. Nagy figyelmet fordítok azokra
a tanulóimra is, akik valamiben segítségre szorulnak. A páros és a csoportmunkában végzett
feladatok lehetőséget adnak a számomra, hogy megtaníthassam őket az egymástól tanulás
örömére is. A munkám során igyekszem barátságos, egymásra figyelő légkört kialakítani,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban.

IDEGENNYELV-OKTATÓ PEDAGÓGUSOK
BÉCSI ERIKA

Bécsi Erika vagyok. 2004 óta dolgozom iskolánkban a Mezőberényi Általános Iskolában, első
osztálytól nyolcadik évfolyamig, mint némettanár.
Az iskola kiemelt feladata a nyelvoktatás. Fontosnak tartom, hogy ez minél korábbi
életkorban kezdődjön el.
A kisgyermekek több nyelvet is képesek akár anyanyelvi szinten elsajátítani. Azok a
gyerekek, akik ebben az időszakban több nyelvvel is találkoznak, rugalmasabbak, befogadó
képesebbek, intelligenciájuk is jobban fejlődik.
Tanítványaink játékos formában, változatos eszközökkel, módszerekkel tanulják a nyelvet.
Énekelnek, játszanak, verseket, mondókákat tanulnak. Fontos, hogy felszabadultan használják
a nyelvet, folyamatos sikerélményük legyen. Órákon a kisgyermekkori sajátosságokat
figyelembe véve igyekszem tanítani a különböző képességekkel rendelkező gyerekeket.
Tapasztalataim szerint az elsős gyerekek jól veszik az akadályokat. Fontos az érdeklődés
felkeltése, folyamatos motiváció.
Tanulóink 8. évfolyamon lehetőséget kapnak arra, hogy DSD B1-es nyelvvizsgát szerezzenek,
megalapozva ezzel jövőjüket, hiszen később, a felsőoktatásban történő továbbtanulásuk egyik
feltétele a nyelvvizsga megléte. A siker kulcsa így a nyelvismeretben rejlik.

VÁRHEGYINÉ DOMOKOS BIANKA

Várhegyiné Domokos Bianka vagyok. Tanítói, illetve angol nyelv és irodalom szakos tanári
diplomával rendelkezem. 2007. óta dolgozom a Mezőberényi Általános Iskolában. Angol
nyelvet tanítok az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Igyekszem minden korosztállyal
megtalálni a közös hangot.
Első évfolyamtól kezdve délelőtt heti egy órában tanuljuk az angolt. Negyedik évfolyamtól
heti 3, felsőben heti 3 vagy 5 órában történik az angol nyelv oktatása.
Hivatásomban a legszebb kihívásnak tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a
tudás kapuját, szépen, fokozatosan bevezetni őket a nyelvtanulás rejtelmeibe. Szeretetteljes,
nyugodt légkör kialakítására törekszem, hogy mindezeket élményként, jó játékként éljék meg.
Nagy hangsúlyt fektetek a játékos nyelvtanulásra. A dalok, mondókák, mesék könnyen
felkeltik a kisiskolások érdeklődését, ezek segítségével könnyedén megy a nyelv elsajátítása.
Fontosnak tartom a szemléltető eszközök használatát, melyek minél színesebbek,
érdekesebbek annál jobban megragadják a gyermekek figyelmét.
Törekszünk olyan dolgokat megtanulni, melyek mindennapjainkban is hasznosak és
használhatóak. A tantermekben lévő interaktív tábla nagymértékben megkönnyíti a
nyelvtanulást. Segítségével lehetőség nyílik az ismeretek játékos és minél érdekesebb,
látványosabb módon történő elsajátítására.

TESTNEVELÉST OKTATÓ PEDAGÓGUSOK
VINCZÉNÉ DARÓCZ ILDIKÓ

Vinczéné Darócz Ildikó vagyok a Mezőberényi Általános Iskola egyik testnevelője.
Tanulmányaim elvégzése után helyezkedtem el Mezőberényben. Nagy örömmel tölt el, hogy
2018 óta ott taníthatok, ahol én is rengeteget tanultam.
Úgy vélem a tanulás, az ismeretek elsajátítása mozgás nélkül nem valósulhat meg. Az
elsődleges célom az, hogy a gyermekek megszeressék a sportot és ezáltal játszva tanuljunk a
tanórákon. Az óráimat a kreativitás, a rugalmasság és a jókedv jellemzi. A testnevelés órák
igen nagy változáson mentek keresztül, amihez fiatalos lendülettel alkalmazkodtam. Az egyik
fő célom, hogy a motoros képességek mellett a kognitív képességek ugyanolyan nagy
hangsúlyt kapjanak a tanórákon. A sportjátékok és a testnevelés gyakorlati anyagának
elsajátítása, olyan kreatív játékokkal valósul meg, amik a kognitív képességekhez is nagyban
hozzájárulnak, hiszen a játékok olyan értékteremtő tevékenységek, amellyel nagymértékben
tudjuk befolyásolni a gyermek közérzetét, hangulatát és eredményeit. Én is azt vallom, hogy
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”
/Szent-Györgyi Albert/

ZSÍROS PÉTER

Zsíros Péter vagyok, 30 éves testnevelő-tanító szakos pedagógus. 2015-ben a Mezőberényi
Általános Iskolában kezdtem el a tanári munkát. Nagy öröm számomra, hogy abban az
iskolában kezdhettem el pedagógusi pályafutásomat, ahol jó magam is diákoskodtam.
Gyerekkorom óta aktívan sportolok, ezért választottam a tanítói pálya mellett a testnevelés
műveltségterületet. Illetve 2010 óta a Berényi Gyermek FC-ben edzői tevékenységet látok el.
A testnevelés óráimon központi szerepet kapnak a játékos feladatok. Célom, hogy olyan
gyakorlatokat és játékokat állítsak össze, amelyek nemcsak a testi képességeket fejlesztik,
hanem a gyerekek logikai gondolkodását is. Úgy vélem, kellő alázattal és szorgalommal
kiváló sportoló és tanuló is lehet valaki. Azt vallom, hogy minden gyermek tehetséges
valamiben, ezért igyekszem mindenkiben egyénre szabottan erősíteni a jót, felfedezni a
kiválót.
Nemcsak pedagógusként, hanem aktív sportolóként fontos számomra, és elvárom a
gyermekektől is, az egymás iránti tiszteletet, elfogadást és a megfelelő csapatjátékot.
A bemutatkozásomat egy idézettel zárnám, ami jellemzi az életfilozófiámat:
„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít!” /Hemingway/

