Méltatás
Földesi Lajosné Mezőberény Város Óvodai Intézménye Csiribiri óvodájának óvodapedagógusa, közel
30 évig az óvoda vezetője. Pályafutását 1978-ban kezdte és azóta is ezen a területen dolgozik. A
gyermekekkel példaértékűen foglalkozik, megnyilvánulásait gyermekközpontúság jellemzi. Munkáját
már pályakezdőként is a gyermekek szeretete, lelkiismeretesség és a szakmai fejlődés iránti igény
jellemezte, a kezdetektől mély elhivatottsággal dolgozik, hivatásának él, kiemelt figyelmet fordítva a
hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére. Fáradhatatlan a gyermekcsoportokban, mindig a gyermekek
érdekeit tartja szem előtt. 1990-ben Pécsett a Nyári Egyetemen ismerkedett meg a Freinet-módszerrel,
amit nevelői közösségével is megismertetett. Közös döntés alapján 1992-től a mezőberényi Kinizsi úti
óvodában ezzel a nem mindennapi módszerrel kezdték el a nevelői munkát, mely a pedagógusok és
szülők körében egyaránt sikeresnek bizonyult. Hosszú évek óta részt vesz az ország különböző részein
megrendezett Freinet továbbképzéseken, illetve a ’90-es évek közepén 3 alkalommal szervezett
kollektívájával ilyen jellegű szakmai találkozót. A Freinet alapítványi működésének egyesületté
válásával elnökévé választották és azóta is betölti ezt a tisztséget. Az ország minden pontjáról
látogattak már óvodájukba pedagógusok, hogy megismerjék a Freinet pedagógiát, bepillantást
nyerjenek a módszer óvodai megvalósulásába. Kijelenthető, hogy a Freinet-pedagógia hiteles
megvalósításával, kollégái segítségével Mezőberény városának országos hírnevet szerzett. Az Ő
munkájának is köszönhető, hogy az ovi 98-99-ben elnyerte a Modellintézmény címet. A rábízott
óvodásainak pedig folyamatosan lehetőséget teremt, hogy maguk fedezzék fel, találják fel, járják végig
a megismerés kacskaringós ösvényét.
Folyamatosan képes megújulni, módszertani gazdagsága kiemelkedő, és innovatív szemléletéből
fakadóan bátran él az új lehetőségekkel. Sok ötlettel, új pedagógiai módszerekkel kiváló eredményt
ért el az iskolára való felkészítésben is. Szívesen vállal bemutató foglalkozásokat, óvodán kívüli
szerepléseket a gyerekekkel. Közreműködésére mindig lehet számítani, véleményét elfogadják,
hallgatnak rá munkatársai. 2015-től az intézmény szakmai munkaközösségének vezetői feladatait látja
el.
A Művelődési Minisztérium 1991-ben eredményes munkájáért dicséretben részesítette, a roma
oktatásért végzett munkájáért 1998-ban a Soros Alapítvány Solt Ottília díjjal jutalmazta. 2002-ben
oklevelet vehetett át a Mezőberény Összevont Óvodák nevében a Comenius 2000 Közoktatási
Minőségfejlesztési Program I. intézményi modellje kiépítéséért. Az évek során számos konferencián
vett részt, előadást tartott az óvodai dajka konferencián, TÁMOP pályázatok kapcsán,
Óvodapedagógiai nyári egyetemen és publikált a Süss fel nap kiadványban. Sokoldalúságát mutatja,
hogy az intézmény Óvónői Színtársulatának alapító tagja, és azóta is minden évben részt vesz az
előadások megszervezésében, lebonyolításában, és az előadásban.
Szakmai felkészültsége, fegyelme, munkabírása, türelme, a kicsiket a legjobb teljesítményre ösztönzi.
Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása jól bizonyítja elkötelezettségét a
pedagógus pálya iránt.
A nevelés területén végzett munkája, a Freinet módszer, mint alternatív pedagógia városban történő
meghonosítása, példaértékű nevelő tevékenysége alapján Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Földesi Lajosnénak 2016. évben a "Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért”
elismerő címet adományozza.

