
 

 

Csongovainé Pankotai Beáta 

Gyerekkorom óta mindig is pedagógusi pályára készültem. A főiskola elvégzése után 

Kecskeméten, majd 1996-tól a Budapest-Fasori Református Kollégium Általános Iskolájában 

tanítok. 

Osztályfőnökként, de elsősorban pedagógusként nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy 

tanítványaimmal felfedeztessem, mindenkiben ott van a jó, és mindenki valamiben különleges 

és ennek teret adok, hogy kibontakoztathassák. 

Nagyon fontosnak tartom egymás elfogadását és tolerálását valamint a nélkülözhetetlen 

segítségnyújtást és a mosolyt. Munkámban elengedhetetlen a gyerekek önálló 

személyiségének fejlesztése, beleértve az egyéni bánásmódot igénylő beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő és egyéb problémákkal hozzánk érkező tanulókhoz való hozzáállást. 

Fontosnak tartom még a rendszeres, következetes ellenőrzést, értékelést a tanulásban és a 

magatartásukban egyaránt. 

Milyen módszerrel tanítok? 

Ezzel is azzal is, ahogy egy-egy gyerek egyéni sajátossága, tehetsége vagy éppen fejlesztésre 

szoruló tulajdonsága, egy-egy helyzet, feladat megkívánja. 

Mit mondanak rólam tanítványaim? 

„Kedves a gyerekekhez, sokat játszunk az órákon, viccesen tanít, de mégis benne van a 

szigorúság.” 

„Nagyon igazságos, szereti a gyerekeket, gyakran elnéző, de azért szigorú is tud lenni.” 

„Igyekszik játékos órákat csinálni, könnyen megérthető, amit mond.” 

„Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és 

nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40,31 



 

Tatárné Kunya Marianna 

Az ember lelke úgy van megalkotva, hogy oda kell valaminek vagy valakinek adnia magát. 

Szolgálnunk kell, valamire odaadni az életünket, különben előbb vagy utóbb nem tudunk mit 

kezdeni vele. Ott kell egész embernek lennünk, ahol vagyunk. Együtt dolgozni az Istennel, ez 

egy hivatás, egy életen át. A hivatás kötelesség is. Én keresztény pedagógusként, emberként 

így vagyok jelen Isten munkájában akkor is, amikor a tanítványaim között szolgálok, 

immáron az 1999-2000-es tanév óta a Julianna iskolában. 

Az ember természetes tulajdonsága közé tartozik a másokon való segítés. Számomra az 

emberi élethez hozzátartozik, hogy felkaroljuk, segítsük a bajbajutottakat, a gyengéket, a 

szomorú szívűeket. Ezért előtérbe helyezem munkámban, hogy tanítványaimat emberségre, 

mások iránti szeretetre, és elfogadásra tudjam nevelni, hogy megtanulják a szolgálat 

szépségét, a másokra való figyelést, a másokért való munkálkodást. 

Hálával tölt el, hogy taníthatok már ennyi éve, s nap mint nap megújulhatok a gyermekek 

szeretetében. 

A tudás és a tiszta emberi értékek átadására törekszem a rám bízott gyermekeknél, hogy 

minden gyermek kibontakoztathassa a benne rejlő kincseket. 

Értelmüket, jellemüket türelemmel, szeretettel, szerető elvárásokkal formálni.  

„A Csend gyümölcse az Ima, 

Az Ima gyümölcse a Hit, 

A Hit gyümölcse a Szeretet, 

A Szeretet gyümölcse a Szolgálat, 

A Szolgálat gyümölcse a Béke.” 

Munkámat ez a lelkiség, gondolat motiválja minden nap. 


