1990 óta dolgozom ebben az iskolában. Egy rövid ideig
napközis tanító néni voltam, majd angolt tanítottam.
Két kisfiam születése után néhány évet otthon, velük
töltöttem. Később ők is ebbe az iskolába jártak. Szép időszaka volt ez életünknek. Nagyobbik fiam már egyetemista, a kisebbik a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola tanulója.
A gyes lejárta után Asztalos Erzsikével dolgoztam
együtt. Több osztályt tanítottunk közösen. Jelenleg matematikát, éneket és testnevelést tanítok. Matematikából fontosnak tartom az átlagostól eltérő
képességekkel rendelkező gyerekekkel való foglalkozást. E mellett szívesen énekelek együtt
tanítványaimmal.
Kiszelyné Kór Márta


1995-ben végeztem el a tanítóképző főiskolát, azóta dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában. 1998ban magyartanári szakképesítést is megszereztem. Jelenleg a
4.a osztályban tanítok magyar nyelv és irodalmat, rajzot és
technikát.
Szívesen végzek a gyerekekkel mindenféle alkotó tevékenységet. Az alkotás örömében a kreativitás, a kézügyesség
fejlődése mellett nagy, őszinte beszélgetések alakulnak ki.
A versek, mesék, regények birodalmának megismertetése szintén fontos és kedves feladat
számomra. Igyekszem érdeklődő, nyitott személyiségű gyerekeket nevelni, akik fogékonyak a
világ csodáira.
Gyakran vagyunk résztvevői különböző versenyeknek, ahol szép eredményeket érünk.
Évek óta lehetőségem van arra, hogy felső tagozaton is taníthassam elindított osztályaimat.
Különleges dolog látni, hogyan alakult és alakulhat az egykori hatévesek sorsa.
Kíváncsian várom, számunkra milyen új „csodákat” hoz a következő szeptember…
Asztalos Erzsébet

Pályakezdésem óta ebben az iskolában dolgozom.
Sokáig 1-2. osztályosokat tanítottam hagyományos egy
tanítós, majd iskolaotthonos formában. Közben bekapcsolódtam a tanítóképző főiskolások gyakorlati oktatásába,
mely szép szakmai kihívás volt. 8 évig voltam igazgatóhelyettes, de a szívem visszahúzott a tanításhoz. Ekkor már
nagyfelmenős rendszerben dolgoztunk, azaz 1.-től 4. osztályig tanítottuk a gyerekeket, így ebben is van tapasztalatom. Jelenlegi 4. osztályomban magyart, környezetismeretet, testnevelést tanítok.
Legkedvesebb területem a versmondó, mesemondó, és anyanyelvi versenyeken induló tehetséges gyerekek felfedezése, felkészítése. Sok közös sikert értünk el együtt.

Barnáné Szabó Márta


A tanítóképző főiskolát Békéscsabán végeztem 1996-ban.
Később földrajz szakon főiskolai és egyetemi diplomát szereztem. A 2009/2010-es tanévtől tanítok a Békéscsabai Petőfi
Utcai Általános Iskolában. Örülök, hogy itt lehetek, szeretem
a munkámat, nyitott vagyok az új feladatokra és az új módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására.
Jelenleg magyar nyelvet, irodalmat, környezetismeretet és
technika tantárgyat tanítok. Egyaránt fontosnak tartom a tehetséggondozást, valamint a tanulási- és magatartás nehézségekkel küzdő gyermekek segítését. Szívesen veszek részt iskolai műsorok, programok rendezésében, örömmel készítem fel tanítványaimat a szereplésekre.

Gáborné Nédó Anikó

A tanítóképző főiskolát Békéscsabán végeztem. 2001 óta
dolgozom a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában.
Mindkét gyermekem ebben az intézményben végezte tanulmányait. Szép emlékként gondolok vissza ezekre az évekre.
Jelenlegi osztályomban matematikát, környezetismeretet,
éneket és testnevelést tanítok. 4 éve dolgozom párban
Kopanyicza Edit kolleganőmmel. Közös törekvésünk, hogy
minden tanítványunk önmagához képest fejlődjön nyugodt
és harmonikus környezetben. 2005 óta vagyok munkaközösség vezető. Fontosnak tartom a csapatmunkát kollegákkal, gyerekekkel, szülőkkel egyaránt,
mert úgy gondolom, hogy a közösen végzett munka lehet igazán eredményes.
Krett Attiláné


Tanítói diplomámat 1991-ben kaptam a békéscsabai Tanítóképző Főiskolán, rajz szakkollégiumon. Később technikatanári
és oktatásinformatikusi végzettséget szereztem. Jelenleg a 4. c
osztályban magyar irodalmat, nyelvtant, rajzot, technikát és informatikát tanítok. Szívesen tartok informatika szakkört alsósés felsős évfolyamokon. Tanítványaim a magyar tantárgyhoz
kapcsolódó versenyek lelkes és eredményes résztvevői, a rajzpályázatokon gyakran állítják ki és díjazzák munkáikat.
Az első osztályt mindig nagy izgalommal várom. Kihívás ez minden tanítónak, mert bizony nem kis felelősség a kisgyermekekkel megszerettetni a tanulást, megtalálni azt, ki miben
ügyes vagy tehetséges. A képzőművészet eszközeivel és az alkotás örömének átélésével is
igyekszem fejleszteni a gyerekek kreativitását.
Kolléganőmmel, Krett Attilánéval az a célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan
tanulni, ismereteket szerezni, felkeltsük és megtartsuk bennük a tudás iránti vágyat.
Törekszünk a jó és harmonikus osztályközösség kialakítására sok közös játékkal, mesével és
emberi humorral. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha gyermek, szülő, tanító összefogunk, és az együtt elvetett magokból a kitartó munka eredményeként, sikeres és örömteli aratásban lesz részünk.
Kopanyicza Edit

