
 

 

 

Erdei Eszter – osztályfőnök 1. A  osztály 

 

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás 

megszerzésében.” 

Edgar Allan Poe 

 

           Erdei Eszter vagyok és immár 16 éve tanítok a 

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. 2004-

ben végeztem Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskolán, majd ugyanitt 2008-ban szereztem 

angol szakon a második diplomámat.  

Jelenleg a 4.A osztályban vagyok osztálytanító (magyart, éneket, technikát és angolt tanítok). 

Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő 

kisdiákokkal megszerettetni a tanulást. 

Az első osztály mindig egy csodás közös utazás kezdetét jelenti, melyben minden 

kisdiák egy varázslatos utat jár be. Ezen az úton a tanító feladata a tudásvágy kialakítása, 

megőrzése, megszerettetése. Úgy gondolom, hogy játékos tevékenységek sokaságával és nagy 

türelemmel lehet hatékonnyá tenni a mindennapokat. 

 9. éve magyar nyelv és irodalmat is tanítok, emellett a kéttannyelvű képzés beindulása óta az 

angol nyelvet is oktatom. Nagyon fontos számomra, hogy mindig meg tudjak újulni, tanuljak 

és megismerjem az új módszertani lehetőségeket. Ennek érdekében számos továbbképzésen 

fordultam meg a több, mint 14 év során, mióta tanítok (szakmai továbbképzés, Birmingham-

Anglia, továbbképzés Mezőkövesden, Kahoot!, Kréta, #school, Grassroots továbbképzések). 

A készségtárgyakat is angol nyelven tanítjuk, ezek az órák a gyerekek nagy kedvencei. 

A digitális eszközök segítségével nem nehéz felkelteni a tanulók érdeklődését. A nebulók 

teljeskörű bevonásával szeretem tartani az óráimat. 

Szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem. 

Nagy izgalommal és kíváncsisággal várjuk Hetti nénivel a leendő elsős gyermekeket és 

az együttműködő szülőket, hiszen az eredményes munkához fontos: GYERMEK-SZÜLŐ-

PEDAGÓGUS egyaránt! 

 

 



 

 

     Vácziné Hajdu Henriett – osztálytanító 1. A osztály 

 

               Vácziné Hajdu Henriett, Hetti néni vagyok.  

Gyermekkorom nagy álma vált valóra azzal, hogy pedagógus 

lehettem. A hivatástudat mély gyökereit Édesanyám 38 éves 

szeretetteljes megszállottsága ültette el bennem. Példamutatása, 

gyermekszeretete és a tanítói munkájában elért sikerei példaként 

szolgálnak számomra. 

Pályafutásomat 1998-ban a 3. sz. Általános Iskolában 

kezdtem, ahol a német nyelv mellett matematika és rajz 

tantárgyakat tanítottam. 19 éven keresztül a Pávai Vajna Ferenc 

Általános Iskolában voltam tanító, 2018 óta pedig a Thököly Imre 

Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában tanítok nagyfelmenő rendszerben matematikát, 

környezetismeretet, testnevelést és erkölcstant. Lányaim is egykor az iskola diákjai voltak. 

A mindennapos testnevelés, az úszásoktatás egészségesebb életmódot biztosítanak a tanulóink 

számára. Tanórán kívüli sportolásra is van lehetőség különböző edzések keretében az 

iskolánkban. 

Tanítványaim számára saját életemmel kívánok példát mutatni. Megpróbálom bennük 

is az értéket, a jót keresni, felfedeztetni velük a szépet, gyakorlatiasságra, életre nevelni őket 

és próbálok velük együtt tanulni. Nagy jelentősége van számomra, hogy a jó együttműködés 

és a gyermekek előrehaladása, fejlődése érdekében a szülőkkel bizalmi kapcsolatot tudjak 

kialakítani. A gyermekek beszoktatását igyekszem zökkenőmentessé tenni, amelyhez a szülők 

segítségére, támogatására is számítok. Fontos számomra, hogy hivatásom gyakorlásához 

biztonságot teremtsek, szakmai ismereteimet fejlesszem annak érdekében, hogy a 

gyerekeknek magas szintű ismereteket nyújthassak. 

 

Vallom Dzerzsinszkij gondolatait: 

 „ A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni!” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fendrikné Kondor Ildikó  – osztályfőnök 1. B  osztály 

 

Tisztelt Szülők! 

               Fendrikné Kondor Ildikó vagyok, tanító és 

matematika tanár. Pályámat Debrecenben kezdtem és hosszú 

évekig dolgoztam ott. Nagyon szeretem az alsó tagozatos 

korosztályt, örömöt szerez a velük töltött idő. Tanítói 

munkámat hivatásomnak tekintem, amire mindig is vágytam. 

2019 óta vagyok a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola tanítója, és a 4. b osztály vezetője. Jelenleg matematika, környezetismeret, 

etika és testnevelés tantárgyakat tanítok, gyakran délután is velük vagyok az önálló tanulás és 

szabadidő keretében.   

A leendő 1.b osztály osztályfőnökeként nagy izgalommal és szeretettel várom elsős 

tanítványaimat.  Az iskolakezdés jelentős esemény egy kisgyermek, egy család életében. 

Megtisztelő és gyönyörű feladat, hogy szeptembertől ennek Önökkel együtt részese lehetek. 

Igyekszem a gyerekeknek nyugodt, barátságos, motiváló környezetet teremteni, ahová minden 

kis elsős örömmel érkezik reggelente. Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat 

az iskolai környezetben és megszeressék a tanulást. 

Óráimon törekszem az alapos, élményszerű ismeretátadásra, ahol mindig jelen van a 

játékosság és a derű is. Szívesen vállalom a tehetséggondozás feladatát, de emellett igyekszem 

a lemaradókat is türelemmel, egyéni odafigyeléssel segíteni. A hagyományos módszerek 

mellett a digitális eszközöket is szívesen használom az órákon, ezek segítik a tananyag 

szemléletesebb bemutatását és a jobb megértést. Fontos, hogy a tanulás élmény legyen, és a 

gyerekek pozitív benyomásokkal térjenek haza.  Örömmel készítem fel tanítványaimat 

versenyekre, iskolai műsorokra, szívesen szervezek iskolán kívüli programokat, 

kirándulásokat.  

Nevelőként és szülőként egyaránt tapasztalom, hogy nem könnyű az átmenet az óvodai 

foglalkozások légköréből az iskolai tanórák rendjébe. Csendes Bettina kolléganőmmel mindent 

megteszünk, hogy ez az átmenet kiegyensúlyozott legyen. 

Nagy szeretettel és kíváncsisággal várjuk kisgyermekeiket! 



 

 

 

Csendes Bettina – osztálytanító 1. B osztály 

 

Kedves Szülők! 

Csendes Bettina vagyok, magyar műveltségterülettel 

rendelkező tanító. Általános iskolás korom óta tudom, hogy 

gyerekekkel szeretnék foglalkozni, sőt, abban is biztos voltam már 

akkor, hogy az alsó tagozatos korosztály áll hozzám a legközelebb.  

2022-ben szereztem meg a diplomámat a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetemen. A 2022/2023-as tanévet a 

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kezdtem. 

Ebben a tanévben első sorban az elsős gyermekek életének vagyok 

része az iskola falain belül, de hétről hétre alkalmam nyílik a magasabb évfolyamokon 

tanulókkal is megismerkedni az önálló tanulások és szabad idős tevékenységek során. 

A főbb tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalmat fogom tanítani a leendő 

elsőseinknek. Célom, hogy úgy tanítsam meg őket írni és olvasni, hogy megszeressék a betűk 

világát, hiszen ezen képességek elsajátításával új világok nyílnak meg a gyermekek előtt. 

Pedagógusként pedig csodálatos érzés végigkísérni a kisdiákokat ezen az úton.   

Óráimon törekszem a módszertani sokszínűségre, a folyamatos megújulásra, hogy a 

gyermekek érdeklődését fenn tudjam tartani egy-egy téma iránt, illetve a megértést is elősegíti, 

ha több irányból közelítünk meg egy problémát. Az élménypedagógia és a különböző 

dramatikus játékok is közel állnak hozzám, mert az a tapasztalatom, hogy ezek segítéségével a 

tanulók számára is változatosabbak, színesebbek az órák, hamarabb elrepül a 45 perc. A 

különböző digitális eszközöket (tablet, okostábla, interaktív játékok, stb.) is szívesen 

alkalmazom az óráimon és ehhez minden tárgyi feltétel adott az intézményünkben. Hiszek 

abban, hogy a tevékenykedtetéssel átadott ismereteket könnyebben fogadják be a gyerekek és 

szívesebben vesznek részt a különböző feladatokban. A fentebb említett területeken 

folyamatosan igyekszem bővíteni a tudásomat, szívesen veszek részt különböző képzéseken. 

Fontosnak tartom, hogy befogadó, nyílt és nyugodt környezetet alakítsunk ki és 

összetartó közösséggé formáljuk majd a leendő osztályunkat kolléganőmmel, Ildikóval.  


