… sok mosolygó szempár,… hálás tekintet, … kedves rajzok, … ölelő kiskezek,
… emlékezetes történetek, … sikeres versenyek … felejthetetlen kirándulások,
… vidámság, … móka, … műsorok, … gyermekkacaj, … visszatérő diákok …
boldog gyermekek, elégedett szülők. Talán így lehet leginkább összefoglalni
Kósáné Barna Magdolna pedagógus, tanító életpályáját. A Debreceni
Tanítóképző Főiskola után a volt általános iskolájában, egykori tanítói, tanárai
között kezdett el dolgozni, majd 2016. augusztus 21. óta általános iskolai
tanítóként dolgozik a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégiumban. A tanítói szak mellett elvégezte a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola nevelőtanári szakát és a gyermek- és ifjúságvédelem
területén is alapos tudásra tett szert. Nehéz feladatot vállalt, egy nagyon nehéz
területen, de kimeríthetetlen erővel végzi ezt a nemzedékeken átívelő munkát.
Elismerést érdemlő pedagógusként jellemzője a hivatástudat, a gyermek- és
szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett
felelősség és a tanulókkal való foglalkozásban az eredményesség.
Tapasztalata – és elvei – szerint a szeretet és elfogadás alapú nevelés - oktatás
hosszú távú eredményeket hoz, vagyis sikeres, boldog gyermekeket tud nevelni oktatni. Számtalan dolog van, amit megpróbált tanítványainak átadni a
„tanításukon” túl. Műsorokat, jeles napokat, kirándulásokat szervezett, strandra,
kerékpártúrára mentek, előadásokat, múzeumot, könyvtárat látogattak, közös
játékokat, vetélkedőket talált ki. Versenyen, pályázaton indultak tanítványai,
matematika, szavalás, közlekedési verseny, újságírás, pénzügyi vetélkedő is
szerepelt a sorban. Mindig törekedett arra, hogy jó kapcsolatot tudjon kialakítani
a gyermekek szüleivel, hogy érezzék, minden az ő gyermekük érdekében
történik. A tanítás mellett mentorként, munkacsoport vezetőként is vállalt
feladatot, segítette a gyakorlatra érkezőket. Szakmai tevékenysége, módszertani
felkészültsége, munkatársait motiváló személyisége miatt méltó az elismerésre.
2006-ban „a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság érdekében végzett
lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként” átvette az Eötvös
József emlékérem kitüntetést. 2015-ben szakvizsgázott, pedagógus, közoktatási
vezető diplomát szerzett a Kodolányi János Főiskolán.
Új iskolájában induló, felmenő rendszerben kiépülő általános iskolai oktatás
emberileg és szakmailag meghatározó tagjaként vállalta a munkaközösség
vezetését. Az alapfokú oktatás arculatának kialakításában, formálásában azóta is
vezető szerepet visz és munkáját minden esetben maradéktalanul elvégzi.
Kimagasló kommunikációs és problémamegoldó képességekkel rendelkezik,
megbízhatóság, kompromisszumkereső hozzáállás, segítőkészség jellemzi.
2018-ban a mesterpedagógusi minősítés megszerzésével szaktanácsadói
feladatok ellátására is vállalkozott.
Empatikus személyiségével, szakmai tevékenységével és tapasztalatával, elért
eredményeivel kivívta nemcsak a jelenlegi, hanem korábbi intézményében, sőt a
városban is a kollégák, a szülők, diákok elismerését, szeretetét.
Az oktatás területén végzett munkája, példaértékű nevelő tevékenysége
alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kósáné
Barna Magdolna pedagógusnak 2019. évben a "Mezőberény Neveléséért,
Oktatásáért” elismerő címet adományozza.

