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 A főiskola elvégzése után ebben az iskolában kezdtem meg tanítói
hivatásom gyakorlását, így alapító tag vagyok. Három gyermekem itt
végezte  az  általános  iskolát.  Kettő  még  egyetemista,  egy  már
megszerezte a diplomáját. 
A  tanítói  pályám  kezdő  évei  után,  amikor  már  módszertanilag
megerősödtem,  néhány  kollégámmal-  lelkesen  kutatva,  hogyan
lehetünk  hatékonyabbak  tanulóink  motiválásában-  ,  kidolgoztunk
(publikáltuk is) egy „Élménytől- élményig” című tanmenetet, mellyel a

tananyagot élményekbe ágyazva dolgoztuk fel.  Így a tanulók számára sokkal könnyebb,
élvezhetőbb volt egy új ismeret elsajátítása. Ez a tudásanyag és tapasztalat beépült aztán
tanítói  munkámba.  Mindig  fontos  volt  számomra,  hogy  úgy  segítsem  tanítványaim
személyiségfejlődését  és  tudását,  hogy  közben  szeressék  az  iskolát,  jól  érezzék  itt
magukat. Időközben megszülettek gyermekeim. Ez a változás nagy segítség volt nevelői
munkámban is. 
Kirajzolódott,  s  a  mai  napig  érvényes  tanítói  munkám  fő  irányvonala-egy  szemléletes
képpel  élve-:  Gyermekeinknek,  tanítványainknak  gyökereket  és  szárnyakat  kell
biztosítanunk személyiségük egészséges fejlődéséhez. Legfontosabb gyökerek: a család, a
közösségük, a lakóhelyük, a hazájuk, s ezek értékeinek megismerése, a kötődések segítése,
megerősítése,  hogy  soha  ne  legyenek  „elveszettek”.  Érezzék  magukat  biztonságban,  s
tudják  ők  is  mivel  tartoznak  a  gyökereiknek.  Az  osztályközösségükben tudjanak  együtt
játszani, egymást elfogadni, egymásért kiállni, de építő kritikával is segíteni egymást.
Szárnyakat „adni”, figyelni, keresni adottságaikban, személyiségükben a lehetőséget, hol
tudnak”szárnyakat”növeszteni,  mihez  van  tehetségük,  hogyan  juttathatom  őket
sikerélményhez? (Van,  aki  nehezen tanul meg olvasni,  de nagyon ügyes tornász,  de ez
lehet fordítva is.)
Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében igyekeztem folyamatosan képezni magam:
tanfolyamokra, továbbképzésekre jártam. (Néptánc, Drámapedagógia, Kooperatív tanulás,
Alternatív pedagógiák, Differenciált képességfejlesztés stb.) 
Mióta tantárgycsoportban dolgozunk az iskolában,  a magyar,  a rajz  és az ének tárgyak
tanítása az én feladatom. Mindegyik óra rengeteg lehetőséget nyújt a gyökerek és szárnyak
növesztésére, miközben – az alsó tagozat legfontosabb feladataként- nagyon következetes
olvasás és írás tanítás folyik, hiszen megfelelő szövegértés és íráskészség nélkül a felső
tagozatban nagy kihívás lenne a tanulás. Azért, hogy mindez játékosabban történjen, főleg
az
első  két  évben  manók,  mesebeli  lények  és  helyszínek,  sok  játék,  kisebb  versenyek
(Könyvmoly, Szorgalomvár) segítik a haladást figyelembe véve az eltérő képességeket.
Az én első iskolai napom óta több évtized telt el, s már egykori tanítványom is járt nálunk
tanítási gyakorlaton készülve „tanító bácsi” szerepkörére, de ennyi idő után is élvezem a
munkámat, s naponta örömmel lépek a gyerekek közé, mert minden befektetett energia,
figyelem, szeretet, mosoly itt megtérül.
 Persze ez a hivatás nem lehet elég eredményes a szülők segítsége, a közös gondolkodás
és kölcsönös bizalom nélkül. Sokéves tapasztalat alapján hiszem ezt.
Tanító  párommal,  Gyigorné  Bezzeg  Szilviával  hasonlóan  gondolkodva,  hasonló  elveket
vallva várjuk nagy szeretettel gyermekeiket, hogy Önök mellé állva segítsük őket ebben a
nagy kalandban, ami előttük áll.


