
Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint 

boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk.”             

                                                               Eötvös József 
 

1985-ben végeztem az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, majd néhány évvel 

később orosz nyelvtanári diplomát szereztem a Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán. A nyelvtanulás iránti érdeklődésem adta a motivációt arra, hogy 

jelentkezzek a Bajai Eötvös József Főiskola kompetenciaalapú angol nyelvi 

tanítói szakra, így már 12 éve taníthatom az angol nyelvet is. 

Három felnőtt gyermekem van, akikre nagyon büszke vagyok. Az egészséges életmód elkötelezett 

híveként, rengeteg időt  töltök a szabadban, aktívan sportolok.  

A pedagógusi pályán több mint 30 éve indultam el, mely során igen sokféle kihívás, sok szép feladat várt 

rám. Mint ahogy a legtöbb tanító, én is napközis nevelőként kezdtem, majd osztályfőnökként minden 

tantárgyat volt lehetőségem tanítani.  

Ebben az iskolában tavaly kezdtem a munkát, az elsősök napközis tanító nénije lettem, illetve angol nyelvet 

tanítottam alsósoknak. Az idei évben már angol nyelvet tanítottam a 4-8. évfolyamokon. 

Többször voltam elsős osztályfőnök is, amelyet mindig nagy megtiszteltetésnek érzek. Nagyon nagy 

felelősség kisgyermekekkel foglalkozni, ugyanakkor csodálatos feladat elindítani, majd vezetni őket a 

tanulás felfedező útján. Egy életre meghatározó lehet az iskola első néhány éve.  

Szeretnék olyan közösséget formálni, amelyben az egymásra figyelés, tisztelet, segítőkészség a jellemző. 

A gyermek akkor tud csak megnyílni, kibontakozni, ha elfogadó, nyugodt, oldott légkör veszi körül. Célom, 

hogy olyan légkört alakítsak ki a gyerekek számára, amelyben bátran megoszthatják gondolataikat, 

kérdezhetnek, tevékenykedhetnek, játszhatnak. Ebben a korban még nagyon fontos szerepet tölt be a játék, 

ezért rengeteg játékot, éneket, mozgásos mondókát építek az órákba. Minden kisgyermek más érettségi 

fokra jut el ebben a korban, így fontosnak tartom a differenciálást, az egyénre szabott előrehaladást. 

Ugyanolyan fontosnak tartom, hogy minden kisgyermekben felfedezzem azt, amiben ügyes, segítsem a 

felszínre hozni, hogy azt erősítve sok sikerélményhez jusson.  

Nagyon fontosnak tartom az egységes nevelő hatást, így szeretnék a szülőkkel és kollégákkal szoros 

kapcsolatot és együttműködést kialakítani, hiszen együtt sokkal többet tudunk tenni a gyermekek fejlődése 

érdekében. 

Nagy örömmel vállalom a rám bízott feladatot, izgatottan várom a leendő kis elsősöket! 

 

Szász Endréné Ivett néni 

 


