Örömteli évek a pedagóguspályán….
Kalmár Gabriella pedagógiai pályáját képesítés nélküli napközis nevelőként kezdte 1979.
szeptemberében. Esti tagozaton végezte el a főiskolát, így közben folyamatosan tanított. Már
akkor is széles körű pedagógiai tevékenységet folytatott. A motiváció, a szakmai tudatosság és
az elhivatottság mindvégig jellemezte munkáját.
1989. március 1-jén a Szigethalmi II. sz. Általános Iskolában, mai nevén a Szigethalmi
Széchenyi István Általános Iskolában kezdett dolgozni osztálytanítóként.
Tevékenykedett magyar nyelvoktatóként is. Szakmódszertani tudása bővült és nagyon komoly
tanítási tapasztalatot szerezett. Napi szinten használta az angol nyelvet sokféle témában és
helyzetben. 1997-ben három hónapot tölthetett az Amerikai Egyesült Államok keleti
partvidékén. Ekkor lehetősége adódott megtapasztalni egy idegen nyelvi és kulturális világban
való eligazodás nehézségeit és értékeit.
2002-ben államilag elismert középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, majd 2005-ben
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán angol műveltségi területen szerzett oklevelet. Ettől kezdve
teljes szakmai elkötelezettséget érzett az angol nyelv oktatása iránt. Számos lehetősége volt
megtapasztalni, hogy a gyerekeknek szükségük van motivációra és a nyelvtanulás szeretetére
élményszerzés útján.
A saját nyelvi szinten tartása és módszertani fejlődése érdekében rendszeresen részt vett
továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon.
A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákok számára angliai tanulmányutakat szervezett. Több
tanítványát készítette fel sikeresen a PITMAN nyelvvizsgára.
Az iskolai tanórán kívüli feladatokból mindig aktívan kivette a részét, rendezvényeket
szervezett, pályázatokat írt, nyertes pályázatokban vett részt, versenyre készített fel.
Személyisége céltudatos, következetes, nyugodt, higgadt és mindig vidám.
2007-ben elnyerte „Az év tanára” díjat az iskola pedagógusainak, tanulóinak és a szülők
szavazatai alapján.
2009-ben kimagasló szakmai munkájáért a „Szigethalom Város Kiváló Pedagógusa” díjat
vehette át.
2016-ban eredményes minősítő vizsgát tett.
A pedagógiai pályafutása során mindvégig arra törekedett, hogy élményt adó és motivációt
nyújtó tanórákkal varázsolja el a diákjait, hogy közösséget építsen és maga is a pedagógus
közösség aktív tagja legyen, hogy nevelő-oktató munkáját magas színvonalon, nem múló
lelkesedéssel, jókedvűen végezze, hogy a rá bízott gyerekeknek maradandó élményt nyújtson.
Gratulálunk sikeres pályafutásához! Kívánjuk, hogy az előtte álló éveket is sok öröm, vidám
időszak jellemezze.
Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola tantestülete

