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„… a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket 
és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, 
hogy tudják hová tartoznak, de ugyanígy szárnyakat 
is, amelyek (…) lehetőséget adnak új utakat bejárni 
vagy inkább repülni.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

Tizenhat  éve dolgozunk együtt gurulós 
rendszerben. Nagyon jól összedolgozunk, 
kiegészítjük, segítjük egymást, hasonló a 
gondolkodásunk, az értékrendünk. 

Az iskolakezdés, az első iskolai élmények 
meghatározóak a gyerekek életében.  

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink elfogadó, 
szeretetteljes, egymást segítő, vidám és 
összetartó osztályközösségben éljenek, ahol 
jól érzik magukat és ahová örömmel jönnek 
minden reggel.

Az oktatásban célunk a szilárd alapok 
megteremtése. Az óráinkon nagy szerepe van 
a játékos ismeretszerzésnek. 

Alkalmazzuk a csoportmunkát, a kooperatív 
módszereket, a differenciálást. Igyekszünk 
kiaknázni az interaktív tábla nyújtotta 
lehetőségeket, hogy minél színesebbé tegyük 
az oktatást és még jobban tudjuk motiválni 
tanítványainkat. Arra törekszünk, hogy a 
tanulás élmény legyen.

Duruczné Szabó Mária

Tanított főtárgy: magyar nyelv és 
irodalom

Tanított tárgyak: néptánc, ének, vizuális 
nevelés

Molnár Márta

Tanított főtárgy: matematika

Tanított tárgyak: testnevelés, etika 
technika és tervezés, természetismeret 
szakkör1.a

Elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel 
való jó együttműködést, hiszen ránk 
bízzák legféltettebb kincsüket és ez a 
támogató, bizalmi viszony megalapozza a 
kiegyensúlyozott iskolai éveket.

Nagy szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

    Marica néni és  Márti néni



1.b
Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem 
érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok 
ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és 
megpróbáljam.                                       (Preston Morgan)

Obola Julianna vagyok, a gyerekek Julcsi 
nénije. 2003-ban végeztem a Vitéz János 
Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán. 
Gyermekem születése előtt Tatabányán 
tanítottam.

 Az Eötvös József Általános Iskolában egy 
éve dolgozom, amikor úgy döntöttem, hogy 
visszatérek a pedagógus pályára. Most már 
tudom, hogy ez hiányzott az életemből, és 
magam is csodálkozom, hogy a gyermekekkel 
való foglalkozás mennyire inspiráló.

Célkitűzésem, hogy a gyerekek érezzék jól 
magukat az iskolában, és biztos alapokat 
kapjanak.  Fontos megteremteni a szülő- 
pedagógus-gyermek hármas egységet, 
mivel így összedolgozva tudjuk a legjobbat 
kihozni a gyermekeinkből. Ez alapozza meg 
a derűs, kiegyensúlyozott iskolás éveket 
mind a kisgyerekek, mind a szülők számára. 
Ezért igyekszem a szülőkkel is jó kapcsolatot 
kialakítani. 

A következő tanév különleges lesz számomra, 
mert a nagycsoportos ovisok életében egy 
komoly mérföldkő az iskolába lépés. Biztosan 
várakozással, érdeklődéssel, és talán némi 
szorongással várják a nagy pillanatot. Arra 
törekszem, hogy megtaláljam bennük a 
tehetséget, és a saját tempójukban, egyéni 
képességeiknek megfelelően fejlődhessenek. 
Tanóráimat igyekszem minél játékosabban 
színesíteni, amihez rendszeresen alkalmazom 
a digitális világ adta lehetőségeket. Minden 
tudásommal azon leszek, hogy sikerüljön 
egy tanulni és iskolába járni szerető kis 
közösséget kialakítani.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

Molnár Andrea

Tanított főtárgy: magyar nyelv és 
irodalom

Tanított tárgyak: vizuális nevelés, etika, 
természetismeret szakkör

Obola Julianna

Tanított főtárgy: matematika

Tanított tárgyak: testnevelés, technika és 
tervezés

Az  első iskolai élmény,  az első tanév  akár  
az   egész életünket is meghatározhatja, 
így fontos, hogy egymást segítő  és 
megbecsülő közösséget alkossunk az 
iskolában. Gyermekközpontú, bizalomra 
épülő, szeretetteljes légkör megteremtésére 
törekszem, hogy zökkenőmentes legyen 
az óvodából iskolába való átmenet. Az 
egyéni bánásmód híve vagyok, melyhez 
elengedhetetlen a szülők együttműködése, 
hiszen csak közösen érhetünk el sikereket 
a gyerekek fejlődésében. A célom, hogy 
a gyerekek szeressék az iskolát, a tanulást, 
váljanak nyitottá a világra, találják meg, 
miben tehetségesek  és ennek segítségével 
felnőttként majd könnyebben leljék meg 
önállóan a saját útjukat.

Molnár Andrea vagyok, harmincegy éve 
dolgozom pedagógusként. Huszonnyolc éve 
tanítok az Eötvös József Általános Iskolában. 
Tehetséggondozó szaktanácsadóként,   
szakértő mesterpedagógusként a 
tehetségsegítő szakemberhálózat tutoraként 
is tevékenykedem, illetve tagja vagyok a 
Magyar Tehetséggondozó Társaságnak. 
Szülői felterjesztésre 2019-ben átvehettem 
a Pedagógus Oscar díjat a Netedukáció Kft. 
szervezésében, mely hatalmas megtiszteltetés 
volt számomra. Szerető, boldog családban élek 
férjemmel és 15 éves lányunkkal Budapesten. 
Az ő támogatásuk is hozzájárul ahhoz, hogy a 
pedagóguspályát hivatásként éljem meg.  

Célom, hogy egy tanítványom se érezze azt, 
amit Einstein:

 „Az egyetlen, ami gátol engem a tanulásban az, az 
oktatás."                                                             (Albert Einstein)



„Első számú szabály: Érezd jól magad!

Második számú szabály: Hagyd, hogy más is jól 
érezze magát!

Harmadik számú szabály: Ha már olyan lüke voltál, 
hogy rád kellett szólni, gyorsan javítsd ki!”

Hiszek a jóindulatban, a humorban, az 
együttgondolkodásban. Fontosnak tartom a 
tanítás és a nevelés egyensúlyát; a gyermek-
szülő-pedagógus hármas erős, építő, egymást 
segítő és támogató kapcsolatát.

Diákjaimat igyekszem mindig pozitív 
motivációval erősíteni, elismerni 
erőfeszítéseiket. Az elfogadásra, egymás 
tiszteletére és segítésére való nevelés tanítói 
tevékenységem alapja.

Célom gondolkodó, önálló, saját és társai 
érdekeit kulturáltan képviselő gyerekeket 
útra bocsájtani. 

A matematikai tudás játékos, tapasztalati 
úton történő elsajátíttatásával, a felfedezés 
örömével megalapozható a gyerekek 
tantárgyhoz való pozitív viszonya. A tanórákon 
és tanulási időben történő differenciálással, 
csoportmunkával igyekszem a gyerekeket 
motiválni és segíteni.

A mozgás nem csak a testnek felüdülés, 
a léleknek is felemelő. Különösen fontos, 
hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, 
hogy koordinációjuk és idegrendszerük 
megfelelően fejlődjön.

A közösség ereje fontos mindnyájunk 
életében. Tanító párommal, Teca nénivel, 
igyekszünk minél több közös élményhez 
juttatni tanulóinkat, erősítve az összetartozást. 

Szeretném sokszor elmondani a kis 
elsősöknek: - Imádlak Benneteket, de most már 
mars haza!

Geigerné Gyenes Terézia

Tanított főtárgy: magyar nyelv és 
irodalom

Tanított tárgyak: ének, etika, 
természetismeret szakkör

Vadász Anita

Tanított főtárgy: matematika

Tanított tárgyak: testnevelés, 
informatika, technika és tervezés

1.c

Abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy először gyermekeim révén nyerhettem 
betekintést az iskola életébe. Már akkor 
igen pozitív véleménnyel bírtam az 
intézményről, annak szellemiségéről, 
gyerekközpontúságáról. 2018-óta lettem tagja 
a csapatnak, ahol szeretettel fogadtak.

Közel harminchat éves pedagógiai munkám 
során mindig arra törekedtem, hogy 
tanítványaim személyiségfejlesztése olyan 
érzelmi többlettel történjen, ami miatt 
örömmel járnak iskolába. 

Célom, hogy felkeltsem  tudás iránti 
kíváncsiságukat, az általam tanított tárgyak 
tekintetében, sőt azon túl is.

Az Oktatáskutató Intézet munkáját, mint 
kutatásfejlesztő segítettem, és részt vettem a 
Magyar Nyelvstratégiai Intézet tudományos 
kurzusain.

2017-ben Minősítési eljárás keretében 
Pedagógus II. fokozatba léptem.

Tanóráimon érzelmi biztonságot nyújtó, 
elfogadó légkört igyekszem teremteni, 
és  a változatos, az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve  élményközpontú tanítást 
megvalósítani.

Tanulóim felé a nyitottság, az elfogadás, 
az egymás iránti tisztelet, együttműködés 
értékeit igyekszem közvetíteni.

Törekszem arra,  hogy minden rezdülésemmel 
azt kommunikáljam feléjük, hogy hiszek 
bennük,  és ők is higgyenek magukban.

“Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, 
de hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a 
lelkünket.”                                                                              (Jung)


