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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát…..”  

(Szent-Györgyi Albert) 

 

A Debreceni Tanítóképző elvégzése után Szarvason kezdtem pályámat. 2000-ben 

Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakvizsgát vehettem át. Nem sokkal később, a 2003-

2004-es tanévben a Budapesti XVII. Kerületi, ma Gregor József Általános Iskola 

fejlesztőpedagógusaként kezdtem dolgozni. Gyermekem születése után ismét osztálytanítóként 

tértem vissza a munka világába, majd a 2015-16-os tanévtől az Arany János Iskola tanítója 

lehettem. Az elmúlt három évtizedben hat alkalommal volt szerencsém első osztályt kezdeni.  

Kedves Szülők! Nagyon várom, hogy szeptembertől a mesebirodalomban bemutassam 

Brumi Macit, vagy varázssapkát húzva írjuk az adott íráselemeket, vagy a tudás várát 

ostromoljuk az elsőseimmel! Fontos, hogy az általuk hozott kíváncsiságból egyre több legyen, 

a tudás iránti vágy belső igény maradjon első év végéig, sőt, lehetőleg még a négy év után is! 

Célom, hogy az osztályomba járó gyerekek elfogadó, biztonságos légkörben sajátítsák el az új 

ismereteket, az eddigi tapasztalataikra, ismereteikre támaszkodva. Egyértelmű határokat 

kijelölve, a szabályokat betartatva életkoruknak megfelelő játékokkal, rejtvényekkel, 

feladatokkal megkínálva őket ösztönzöm a tudás megszerzésére.  

Megosztom Önökkel mások által rólam írt sorokat: 

Tanítványaim jellemzéseiből: „Szerintem nagyon jó lelkű és humoros ember.” „Ruhája 

elegáns. Kedves és jó szívű. Nem sokszor szokott mérges lenni. Nagyon vicces. Sokszor segít a 

házimban. Én szeretem, jól tanít.” „Kedves aranyos, de néha föl tud bosszantani.”  „Egy 

aranyos, jó kedvű tanár, de nagyon szigorú is.”  

Tanítványaim szülei írták rólam (forrás: facebook kommentek): „Olyan tanár, akit a gyerek 

lelke is érdekel.” „Empátia! Emberre nevelés humorral, odafigyeléssel, szeretettel. Minden 

elismerésem.” „Nem a kitűnő bizonyítvány a legfontosabb, hanem a praktikus tudás” - ezt a 

legelső iskolai szülői értekezleten hallottam Öntől. Azóta is szem előtt tartom”. „ Kisfiam 

mindig mosolygós osztályfőnöke és emellett az egész családunk támogatója, tisztelője!” „Az a 

végtelen empátia es a sok mosolygás, nevetés az 1.osztályban. lányommal a mai napig 

emlegetünk.”  

Mindenkit szeretettel várok osztályomba, aki úgy dönt, velem tölti az elkövetkező négy évet!           
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