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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) 
 

 
Kedves leendő elsős Szülők! 

 

 
Fenyvesi Katalin vagyok, a leendő első b osztályos gyermekek tanítója.  Több mint 20 éve tanítok a 

Kispesti Bolyai János Általános Iskolában.  A gyerekek Kati néninek szólítanak. Elsőtől negyedikig 

viszem nagyfelmenő rendszerben a gyerekeket. 

Nagy izgalommal vártam a pillanatot, amikor bemutatkozhatok Önöknek, mint leendő elsős tanító 

néni. 

Látni azt, ahogy az óvodás gyermekből egy szempillantás alatt kis iskolás válik, leírhatatlan érzés. Az 

iskolával kapcsolatos emlékeim elevenen élnek bennem. Fontosnak érezték szüleim, hogy olyan iskolai 

környezetben nőjek fel, ami családias, gyermekközpontú, és szívesen járjak oda, valamint színvonalas 

oktatásban részesüljek. Néhány évvel ezelőtt édesanyaként fiamnál ugyanezek a szempontok 

vezéreltek bennünket, amikor férjemmel iskolát választottunk  neki. 

Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, mely osztályrészemül jutott. 

Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása mind olyan fogalmak, 

melyek életem és eddigi pályám meghatározói. Kiemelt feladatomnak  tartom, hogy megtaláljam 

minden gyermekben a tehetséget, hogy megismertessem velük a világot, megszerettessem a tanulást. 

Közös munkával bátran fogunk megbirkózni az olvasás, írás és számolás tudományával az Apáczais 

tankönyvek segítségével. Tisztában vagyok azzal, hogy a mai gyerekek már a digitális nemzedékhez 

tartoznak. Ezt szem előtt tartva törekszem a tervező munkámban a korszerű oktatási módszerek 

beépítésére. Figyelek az IKT eszközök és a hagyományos eszközök alkalmazásának harmóniájára. 

Sokszor választom a kooperatív tanulás lehetőségét. A tanulás mellett olyan osztályközösség 

kialakítására törekszem, ahol megtanulják tisztelni, segíteni, elfogadni egymást a gyerekek. Olyan 

derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek mindennap és jól érzik magukat, 

barátokra találnak. 

Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük világképének formál ásában, értelmük 

kibontakoztatásában. 

A jövőben is az odaadó, fegyelmezett, következetes, szeretetteljes munkára építek. 

Nagy izgalommal és kíváncsisággal várom a leendő elsős gyermekeket és az együttműködő szülőket, 

hiszen az eredményes munkához fontos: GYERMEK – SZÜLŐ – PEDAGÓGUS egyaránt! 
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