
Veszprém - Földesi Csaba, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium pedagógusa lett az év
tanára a Napló internetes hírportáljának szavazásán.

Szigorú, de következetes. Lelkiismeretes. Betartja és betartatja a szabályokat. Tele van ötletekkel,

képes a diákok agyával gondolkodni. Törekvő típus. Utál veszíteni. Így jellemezték diákjai Földesi

Csabát, az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium környezettechnika és kémia szakos tanárát. Ezúttal is ő

győzött: a diákok, szülők és az olvasók februárban őt szavazták meg január hónap tanárának, most

pedig az év tanárának. A veol.hu által az idei tanévben meghirdetett szavazáson nyolc pedagógus lett a

hónap tanára, az év tanárára közülük lehetett voksolni. Földesi Csaba ötödik éve tanít, harmadik éve a

diákönkormányzat munkáját is segíti.

Az év tanárának szóló elismerést és a díjjal járó, wellnesshétvégére szóló meghívót Németh F.

Bernadett, a Napló megbízott főszerkesztője adta át Földesi Csabának, akinek Irányi László, az iskola

igazgatója is gratulált.

Muszáj Patrícia, Lakatos Anita, Németh Petra Ildikó és Kempelen Domokos Földesi Csabával kémiai

kísérleten. Lőport gyújtottak (Fotó: Penovác Károly)

Földesi Csaba kémiát tanít, környezettechnikát, jogi ismereteket, laborgyakorlatokat vezet. Ötödik éve

tanít az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban, ahol ő maga is tanult. Idén saját osztályt kapott; ezt
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említi először, amikor az elmúlt tanévről faggatom. Sok volt az adminisztráció, a papírmunka, de

megoldott mindent, jövőre talán már könnyebb lesz. Osztálya összetartó, jó társaság. A diákok

megkedvelték őt, születésnapján meglepték, énekeltek ünneplő osztályfőnöküknek. Korábban azt

nyilatkozta, hogy a diákokban a jó humorérzéket szereti a legjobban, mottója pedig az: Nem tudtam,

hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.

Németh F. Bernadett gratulál Földesi Csabának. Mellette az iskola igazgatója, Irányi László (Fotó:

Penovác Károly)

Kempelen Domokos 12. A osztályos tanuló a diákönkormányzat elnökeként három éve dolgozik együtt
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a tanár úrral, az ő ötletére idén huszonnégy órás diáknapot szerveztek. Németh Petra Ildikó Földesi

Csaba osztályába jár, a 9. B-be, szerinte tanára következetes, lelkiismeretes, amit megígér, azt betartja.

Osztálytársa, Muszáj Patrícia úgy fogalmaz: a tanár úr törekvő típus, utál veszíteni. A sulivetélkedőn is

nyerni szerettek volna, de fél ponttal lecsúsztak az első helyről, ám a tanár úr győzelemnek értékelte

az eredményt, büszke volt diákjaira. Jó vezető, összetartja az osztályt, bármi probléma van, azonnal

összehívja a diákokat. Lakatos Anita elmondja, a tanár úr nagy sportjátékos, kézilabdázik, vizsgázott

kézilabdabíró, meccset is vezet. Szigorú, de lehet vele kompromisszumot kötni. Fiatal, megérti a
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SONLINE.HU

„Erre a hivatásra különösen igaz, hogy jó pap holtig
tanul”

MINDMEGETTE.HU

Ülőmunkát végzel? Rohansz egész nap? Diétatippek
minden típusnak

VG.HU NEMZETISPORT.HU

diákokat. Ő is ebbe az iskolába járt egykor, ismeri az épületet, tudja, mit jelent az, hogy dugó van a

folyosón. Tele van ötletekkel, mindenről lehet vele beszélni.

ÉV TANÁRA FÖLDESI  CSABA IPARI  SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS  GIMNÁZIUM

CÍMKÉK

SZÓLJ HOZZÁ!

EZEK IS ÉRDEKELHETNEK
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Az ügyfeleknek kedveznének a tervezett „tévészabályok” Válogatott: csupa mosoly az egész keret – galéria

KEMMA.HU

Lackfi János irodalomról és Facebookról: „Érdemes a
világ szavára figyelni”

BAON.HU

Az elmúlt évtizedekben megháromszorozódott a
cukorbeteg gyermekek száma

Hírek Könnyű

veol+ Magazinok

Járási székhelyek Helyi sport

Címlap
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Adatkezelési szabályzat
Impresszum
Médiaajánlat

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Több, mint 700 munkatárssal készítjük kiemelkedő színvonalú termékeinket és biztosítjuk szolgáltatásainkat. Egyedülálló
elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít portfóliónk. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
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