
Benkéné Zsótér Erika 

1980-2008-ig óvodapedagógus 
2008-tól tagóvoda vezető 
2012-ben intézményünkből három óvoda – Fürkész-, Sün Sámuel-, Zengő – eredményes TÁMOP -3.1.7.-11/2 
pályázaton vett részt a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel. Ez a 
pályázat tette lehetővé, hogy 2012 nyarán elvégezzem a Gyakorlatvezetői Mentorképzést.  
A továbbképzésen elsajátítottak lehetőséget adnak arra, hogy segítséget nyújthassak a főiskolai hallgatóknak, illetve a 
pályakezdő óvodapedagógusoknak a szakmai kompetenciáiknak fejlesztésére, identitásuk erősítésére. 
 

 

 

 

 

 

 

„Minden gyermek zseninek születik, de hogy  
azzá lesz-e, az függ a körülményektől is.” 

Polgár László 
 

Kovács Istvánné 
 

1977-ben végeztem Óvónői Szakközépiskolában, majd 1979-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Munkám során 
szívesen veszek részt különböző szakmai továbbképzéseken. Fontosnak tartom, hogy megismerkedjem új 
lehetőségekkel, amit később a napi tevékenységembe is beépíthetek. 
 

 
  



Kunné Darók Anikó 
 

Óvoda-és drámapedagógus vagyok. Intézményemben a dráma munkaközösség és a Központi Óvoda szakmai 
vezetőjeként dolgozom. Publikációimban az óvodai drámajáték létjogosultságát, sokszínű lehetőségét fogalmazom 
meg. Gyakran tartok képzéseket pedagógus közösségeknek. Bemutató foglalkozásaimmal szakmai konferenciákon 
adom tovább tapasztalataimat, tudásomat határon innen és túl. 
 

 
 

Sassné Tarjáni Erika 
 
1985-től óvodapedagógus 
2012-ben a TÁMOP 3.1.7. kiírt pályázat adott lehetőséget arra, hogy elvégezzem a Gyakorlatvezetői mentorképzést. 
A továbbképzésen olyan tudásra tettem szert, amely alkalmassá tett arra, hogy a leendő óvodapedagógusok 
személyiségét, szakmai hozzáállását, kompetenciáinak fejlesztéséhez hozzájáruljak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Én azt hiszem nincs nagyobb öröm annál, 

mint valakit megtanítani arra, amit nem tud.”  
(Móricz Zsigmond) 

 
 
 
 



Szebenyiné Barna Terenyi Éva 
 

1997-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán. Budapesten elvégeztem a 120 órás 
drámapedagógiai képzést, az ott szerzett tapasztalatokat szívesen alkalmazom a mindennapok során az óvodában. 
Az óvodai életben fontos számomra a felkészült, tudatos munka, amit vidámsággal megfűszerezve próbálok még 
szebbé tenni a gyermekek számára. 
 

 
 

Takács Péterné 
 

1985-ben érettségiztem a tiszaföldvári Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskolában. 
A tanítói oklevelemet 1988-ban szereztem meg. 
1995-ben a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán óvodapedagógus oklevelet kaptam. 
1986 szeptemberétől dolgozom óvodapedagógusként.  
2012 nyarán a „Gyakorlatvezető mentortanár felkészítés” 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen illetve a 
„Hogyan váljak jó mentorrá? A referenciaintézmények pedagógusainak felkészítése mentorálási feladatok végzésére” 
30 órás továbbképzésen vettem részt. 
 

 
 


