TANÍTÓ ÉS TANÍTVÁNYAI – KAPOSVÁRI SIKEREK
Az idei Országos Apáczai Tanítási Verseny díjkiosztója az ünnep
mellett egy ritka interjúra is lehetőséget adott. A Kaposvári Egyetem
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakvezető tanítója, Fornai
Éva a tanítók mezőnyében matematikából a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta, míg a hallgatók mezőnyében tanítványai, Lukács
Anna Klára magyarból második, Fehér Gabriella pedig természetismeretből negyedik helyezést ért el. A díjkiosztó utáni zsibongásban
az érdekes helyzetről, legfőképpen annak örömeiről beszélgettünk.
– Milyen érzés így együtt díjazottnak lenni, mikor 3 területen 3 elismerést sikerült szerezni, s még a tanár-diák,
mester és tanítvány viszony is különlegessé teszi?
– Fornai Éva (F. É.): Már hét éve versenyzek a hallgatóimmal, és idén magamat is megmérettem. Értük jobban tudok izgulni, mint önmagamért, hisz a mester és
tanítványa kifejezés alatt én azt értem, hogy nagyon jó
szakmai kapcsolat alakult ki köztünk, átadhattam mindazt, amit az elmúlt évek során megtapasztaltam. Róluk
elmondhatom azt is, hogy nagyon fogékonyak minden
különlegességre, munkaformára, módszerre, amelyek a
gyakorlatban hatékonynak bizonyulnak.
– Lukács Anna (L. A.): Már az is nagy megtiszteltetés
volt, hogy a Tanárnő bennünket tartott érdemesnek arra,
hogy felkészítsen a versenyre és elkísérjen minket. Hatalmas lehetőség volt, hogy a versenyen részt vehettünk, a
helyezések miatt pedig nagyon boldogok vagyunk.
– Fehér Gabriella (F. G.): Én nagyon jó csapatépítő programnak is látom az egész versenyt, hiszen a szakvezetőnkkel együtt „kirándulunk”, jobban megismerjük egymást. Én mindenkiért egyformán izgultam, a Tanárnőért
ugyanúgy, mint Annáért.
– Tanárnő! Elégedett a lányokkal?
– F. É.: Igen, mindegyikükkel maximálisan elégedett
vagyok. Mind a felkészülés során, mind pedig a tanítás során jól dolgoztak, betartották az óra megbeszélt menetét,
mindenre emlékeztek, mindent megvalósítottak. Az, hogy
a zsűri hogyan értékelt és adott helyezéseket, már szubjektív, ez az én elégedettségemet nem befolyásolja. Nagyon jó
kapcsolatot teremtettek a gyerekekkel, végig mosolyogva,
vidáman tanítottak, és szerintem ez a legfontosabb.
– Ti elégedettek vagytok a Tanárnő teljesítményével?
– L. A.: Igen. Nagyon szurkoltunk neki, próbáltunk
ezzel segíteni, és egymást lelkileg is támogatni. Fontos a
kiállás egymásért, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
kiállt és példát mutatott nekünk.
– Mit szóltak a csoporttársak a felkészüléshez és a jó szerepléshez?
– L. A.: Nagyon mellettünk álltak, szurkoltak egész végig, nem éreztem azt, hogy bármilyen szakmai féltékenység lett volna bennük. Kiálltak mellettünk, és örültek a
sikernek úgy is, hogy a konkrét helyezést persze mi sem
tudtuk mostanáig.
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– F. G.: A napi kapcsolattartás megvan a csoporttársak
között, engem is többen felhívtak, kérték, hogy meséljek
valamit. Éreztem, hogy ők is szurkoltak nekünk.
– F. É.: Azt is el kell mondanunk, hogy van egy olyan
hallgató, aki mindhármunk teljesítménye mögött ott áll,
aki nem mert elindulni a versenyen, és én indultam helyette. Két-három nappal a videós óra előtt inába szállt a
bátorsága, hiába volt kész minden. Így én tanítottam helyette, s azért vagyok én most itt. Mindezen előzmények
mellett Tamara mindhármunk mellett ezután is ott állt,
és a maximális segítséget nyújtotta. Sajnálom, hogy ma
más elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni, pedig neki is itt
kellene állni mellettünk.
– Tanárnő! Milyen útravalót adna a lányoknak a további
életükhöz, munkájukhoz?
– Mosoly, szeretet, kitartás. Mindhárom megvan bennük, de maradjon is meg mindig! Adott a szorgalmuk, a
szaktudásuk, s remélem, hogy ha most azonnal nem is, de
majd pályára tudnak állni. Nyugodtan rájuk bíznám az
unokáim tanítását, bár még nincsenek, de ezt biztosan ki
merem jelenteni.
– Lányok! Ha most beszélnétek pályaválasztás előtt álló középiskolásokkal, mit mondanátok, miért jó tanítónak lenni?
– F. G.: Számomra mindenképpen a legnagyobb élményt, örömet a gyerekek reakciói, visszacsatolásai adják.
– L. A.: Elmondanám nekik, hogy nagyon nehéz a pályára kerülni, de ez nem titok. Az a rengeteg szeretet, amit
a gyerekek tudnak adni, és amit mi adhatunk nekik, továbbá látni azt, hogy miként fejlődnek a mi munkánk során, az felbecsülhetetlen.
– Köszönöm a beszélgetést!

