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Üdvözlöm a leendő első osztályosokat és szüleiket! 

Már születésem óta Nagyvenyimen élek. Az általános iskolát szintén 
Nagyvenyimen végeztem. Az itt eltöltött évek alatt eldöntöttem, hogy 
emberekkel szeretnék foglalkozni. Sikeres felvételi után a dunaújvárosi 
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi nyelvi 
előkészítő, drámapedagógia szakját végeztem el. 2014-ben a Kecskeméti 
Főiskola Pedagógiai Karán német-rajz műveltségterületet abszolváltam. 
Az alapszak mellett Képesség – és Tehetségfejlesztő Tutor képzést 
végeztem, ahol különböző, az órákba könnyen beépíthető módszereket 
ismertem meg a fejlesztő tevékenységekkel kapcsolatban. 
Majd 2014 szeptemberében kezdtem el dolgozni a Nagyvenyimi Kossuth 
Lajos Általános Iskolában, ahol Rédei Zita tanítópárjaként jelenleg is a 

második osztály tanítójaként végzem a munkám, felsőbb osztályokban németet és rajzot is tanítok. 
Örömömre szolgál , hogy a jövő évet elsős tanítóként kezdhetem, véleményem szerint minden 
tanítónak ez az álma, hogy egy osztály az ő irányítása alatt cseperedjen fel. 
A második osztályosok egész napos oktatásban vesznek részt. A két év alatt tanítópárom mellett, és az 
iskola többi tapasztalt pedagógusa mellett rengeteg ötletet gyűjthettem, hasznos módszereket 
sajátítottam el, amit a későbbiek során alkalmazni szeretnék. Fontosnak tartom a gyermekek számára 
az óvoda és iskola közötti átmenet minél gördülékenyebb , és zavartalanabb átélését. A gyerekek 
számára igyekszem megszerettetni a tanulást, játékos módszerekkel, szeretetteljes és családias légkör 
keretében. 
A mai világban elengedhetetlen az együttműködés, a csoportokban való munkálkodás, egymás 
elfogadása, és motiválása. Úgy érzem kiemelt feladataink közé tartozik, hogy a gyermekek az 
osztályközösségen belül elfogadó, tevékenykedő légkörben éljék meg mindennapjaikat, együtt 
nézhessenek szembe új kihívásokkal, új lehetőségekkel, aminek a megoldásán egyénileg és közös 
munka során is teret adunk kreativitásuk szárnyalására. Úgy gondolom, hogy a gyermekek ilyen 
légkörben jól érzik magukat, így a biztonság a rendszeresség és az elfogadás mellett fejlődik 
tudásvágyuk, és magabiztosan bontakoztathatják ki egyéni képességeiket. Úgy vallom, hogy minden 
gyermek tehetséges, a fő feladatunk megtalálni tehetségét, megerősíteni ebben és kibontakoztatni 
tudását. Ez által erősítve önbizalmát, mely a későbbi kihívások leküzdésének akadálytalan elvégzésére 
szolgál. Szeretettel, izgalommal, hatalmas lelkesedéssel várom gyermekeiket! 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a 
jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

Szent- Györgyi Albert 

„A jó olvasó az, akinek az olvasás örömöt, élvezetet okoz, aki képes átélni a hősök sorsát, azonosulni 
tud velük, és ebben az érzelmileg megmozgatott állapotban tágul a világról és önmagáról való tudása.” 

Vekerdy Tamás 


