
 

                             Erdődi Andrea 

      osztályfőnök 

                            1.c – normál tantervű osztály 

Hadd kezdjem rövid bemutatkozásomat azzal a George 

Orwell által megfogalmazott gondolattal, amely szakmai 

munkámat vezérli; 

„ A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát.” 

 

1995-ben végeztem tanító-óvodapedagógus szakpáron, az 

esztergomi főiskolán. A diploma kézhezvétele után, egy időben 

lettem napközis tanító nénije első osztályos kisiskolásoknak és 

éjszakás kollégiumi nevelőtanárként meghatározó karaktere 

középiskolás fiataloknak Budapesten. Az így töltött néhány év átfogó gyakorlati rálátást engedett az 

iskolarendszerre, a gyerekek „tanuló” szereppel járó örömeire és nehézségeire. Az ez idő alatt szerzett 

tapasztalataim meghatározták azt a szemléletet, amely később osztálytanítóként, majd édesanyaként is 

vezérelt. 

Öt évvel ezelőtt érkeztem a Bárdos Lajos Általános Iskolába. Az itt uralkodó családias légkör 

fenntartását különösen fontosnak tartom, hiszen a támogató környezet, a stabil és barátságos légkör 

megalapozza a biztonság érzetét, amely megnyugtató az iskolába érkező gyermek és az őt elengedő szülő 

számára is. 

Az iskolakezdés különleges fordulópont minden család életében, s osztályfőnök tanítóként törekszem 

nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel való harmonikus kapcsolat kialakítására is. Az óvoda-iskola 

átmenet időszakát humorral, sok játékkal, verssel, mondókával, énekléssel, derűvel, ugyanakkor 

következetesen betartott szabályokkal, szokások kialakításával igyekszem megkönnyíteni a nagy várakozással 

és izgalommal hozzám érkező kis elsősök számára. Tanórákon segítségül hívom a mozgásos, dramatikus és 

ritmuson alapuló játékokat, később pedig életkoruknak megfelelően, médiaelemeket alkalmazva igyekszem 

fenntartani érdeklődésüket, fejleszteni önbizalmukat és önismeretüket. Projektekkel, komplex módon, több 

irányból megközelítve szeretem feldolgozni a témákat, amely nagyobb teret enged az egyéni képességek 

kibontakoztatására, egymás értékeinek megismerésére és szoros barátságok megalapozására. Az iskolán kívüli 

programok megtervezésekor is szem előtt tartom a gyerekek életkorának, érdeklődésének, igényének 

megfelelő közös élményt, tapasztalást és felfedezést kínáló lehetőségeket.  

Nekünk, tanítóknak az a dolgunk, hogy minden gyereket megszólítsunk és a természetes kíváncsiságot 

fenntartva gondolkodó, segítőkész és felelősségteljes jellemet formáljunk. Tapasztalataim alátámasztják 

meggyőződésemet, hogy ez a törekvés csak abban az esetben lehet sikeres, ha a szülők is a pedagógussal 

szorosan együttműködve, egyetértésben és folyamatos kapcsolattartással segítik a gyermeknek megtalálni a 

jövőbeni boldoguláshoz vezető saját útját.  

Célom, hogy tanítványaimmal közvetlen, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítva 

összetartó, felszabadult és alkotó osztályközösséget formáljak, akik külön-külön érzékeny, érdeklődő, önálló 

és kreatív egyéniségként, biztos alapismeretekkel léphetnek a felső tagozatba. 

Szeretettel várom osztályomba azokat a kisgyerekeket, akik a vezetésemmel szeretnék megtapasztalni a 

kisiskolás lét nagy kalandjait! 


