
 

 

"Isten minden kis tücskének akad hely 
a kórusban. 

Némelyik hangja mély, a másiké magas. 
Megint másik hangosan ciripel a 

telefondróton; 
s aki csak tapsolni tud, olyan is akad." 

-Margaret Martle- 
 

 

Ez a pár soros idézet az én pedagógiai hitvallásom. 2001 óta 
foglalkozom gyerekekkel és tapasztalatom ugyanazt 
támasztja alá, mint a nálam sokkal okosabbaké...nincs két 
egyforma gyermek. Mind különbözik a másiktól és ez így 
csodálatos!  
A mi feladatunk megteremteni azt a környezetet és 
körülményt, hogy mindegyikük a legtöbbet hozhassa ki a 
benne rejlő kincsből. Ezért fontos, hogy a pedagógus jól 
felkészült szakember legyen, aki követi a pedagógia új 
lehetőségeit, s a meglévő tapasztalataival ötvözve, azt 
alkalmazza belőlük, amit az adott tanuló helyzete kíván.  

A pályán eltöltött idő alatt számos tapasztalatot, kihívást, 
új feladatot, elismerést tudhatok magam mögött, mely 
megerősít abban, hogy a szakmában van helyem és 
jövőm.  

Tanítói végzettséget a zsámbéki Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán (vizuális műveltségi területen) 
szereztem. Tanítóképzős gyakorlatomat a Patrona 
Hungariae Katolikus Általános Iskolában tölthettem. 
Szakmai tudásomnak, pedagógiai nézeteimnek alapját 
ennek az intézménynek és gyakorlatvezetőinek, köszönhetem. Az itt tapasztalt szellemiség, 
precíz munkavégzés, fegyelem és nagy-nagy szeretet, meghatározó szerepet, nagy motivációt 
jelentett számomra, mely az eddigi munkámat ez is befolyásolta és remélhetőleg a jövőbeli 

munkavégzés igényességének is kijelöli útját.  
Első munkahelyem, Kis-forrás Német 

Nemzetiségi Általános Iskola volt, Perbálon, a 
lakhelyemen. Itt nyílt alkalmam megismerkedni egy 
akkor kísérleti jelleggel bevezetett reformpedagógiai 
módszerrel, a Jenaplannal és e módszerrel oktatott 
osztályban taníthattam. Pedagógiai szemléletemet, 
nagyban befolyásolták az itt szerzett tapasztalatok, első 
diplomamunkámat is e módszer megvalósításáról 
írtam, hiszen a hosszú gyakorlatomat is ebben az 
intézményben végeztem. Ennek kapcsán sok 



szakirodalmat olvastam a témával kapcsolatban Peter Petersen munkásságát, jobban 
megismertem. 

Közben lehetőségem nyílt rá, hogy rajzszakkört indítsak az alsó tagozatosoknak is, a már 
működő felsős szakkört kiegészítve. A rajzos kolléganőmmel jól tudtunk együtt dolgozni. 
Igyekeztünk összehangolni tevékenységünket, szakmailag sokat tanultam tőle és számos ötlettel 
gazdagodott ő is. Közös rajzkiállításokat és táborokat szerveztünk. 

Néhány év múlva Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, Tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakos tanár végzettséget szereztem. Az itt szerzett szakmai 
tudásom, magabiztosabbá és céltudatosabbá tette munkámat. Nagy örömömre szolgált, hogy 
ebben a szakmában elismert szaktekintélyektől személyesen hallhattam előadást, tanulhattam 
tőlük.  

A gyógypedagógiai végzettség megszerzése után, fejlesztő foglalkozásokat is tartottam, 
több éven keresztül, az iskola valamennyi BTM-es és SNI-s tanulóját segíthettem munkámmal. 

Több osztályt is tanítottam, az itt eltöltött aktív 11 év alatt, amiből az utolsó 5 évben, a 
település önkormányzati képviselője voltam, mint az Oktatási Kulturális és Sportbizottság elnöke 
és tagja. Így sokat tettem azért, hogy az iskolát érintő kérdésekben, kedvező döntések 
szülessenek. Sok tapasztalattal lettem gazdagabb, az iskolát érintő kérdésekben (intézmények 
dokumentumai, kommunikációja, finanszírozási problémák, rendezvények szervezése). Számos 
falu és iskolai rendezvény megszervezésén fáradoztunk. Legnagyobb eredményeink egyike a falu 
saját állandó, Helytörténeti kiállításának és kiállító terének létrehozása volt, ami az iskola által 
szervezett programoknak, kiállításoknak is otthont ad. A gyerekek bővíthetik ismereteiket az 
állandó „Helytörténeti kiállítás” és az alkalmanként megrendezett számos más témát bemutató 
kiállítás látogatásával is. 

 

Jelenlegi munkahelyemen 2015 óta dolgozom. Itt Herceghalmon folytattam tovább pedagógiai 
tevékenységemet. Elsős osztályt kaptam, iskolaotthonos rendszerben. A humán tárgyakat 
kezdtem tanítani (magyar irodalom és nyelv, rajz, ének-zene, életvitel). Nagy örömömre Meixner 



- módszerrel kezdhettem tanítani az elsősöket, 
amihez munkahelyem támogatásával 
megismerhettem, a Mesezene módszert és 
alkalmazását az anyanyelvi nevelésben. Ebben az 
intézményben, még számos lehetőségem nyílt a 
fejlődésre. Szakmai érdeklődésemet támogatták és 
számos továbbképzésen részt vehettem.  
Szintén az intézmény támogatásával végezhettem 
el, az Így tedd rá! – Népi játék, néptánc módszertan 
az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában, 

valamint az Így tedd rá! - Komplex fejlesztőpedagógia képzéseit is. Nagy hasznukat vettem a 
hétköznapok játékos tanításának színesítése során, a mozgásfejlesztés játékos tanításában, saját 
és fejlesztő óráimon, valamint az osztály hagyományörző műsoraink elkészítése során. Jól 
kiegészítette, népi ismereteimet is, mivel 20 évig citeráztam és ezt a tudásomat ének – zene órák 
alkalmával és műsorok készítésekor alkalmaztam. Az itt megtanult népi játékokkal mozgásos, 
táncos formában is élvezhetővé válik, tanítványaim 
számára a népzene. 

Herceghalmon töltött második évben, 
rajzszakköri foglalkozásokat kezdtem vezetni. 
Nagy volt az érdeklődés a foglalkozás iránt és az 
egyre duzzadó létszám miatt, a második félévtől, 
már két délután tartottam szakkört. Az első év végén 
megrendezett rajzkiállítás megnyitóján lepleztük le 
az iskola aulájában látható Mese-fát is, amit a 
rajzszakkör, kerámia és tűzzománcszakkörös 
gyerekek munkáiból alkottunk közös képpé. Ez volt 
a kezdete egy új korszaknak, hiszen a következő 
évtől iskolánk művészeti iskola lett és lelkesen 
kezdtük meg a művészeti oktatát kedves 
kollégáimmal, (kerámia és tűzzománc tanárok).ahol 
a képzőművészeti tanszak vezetője lettem. 

A képzőművészeti 
tanszak létszáma azóta is 
évről- évre növekszik. 
Félévente megrendezett 
kiállításainkat sokan 
látogatják, jó érzés látni, 
amikor a gyerekek büszkén 
mutathatják meg alkotásaikat 
szüleiknek. Rajzversenyen is 
indultunk már (Kék-fehér 
kiállítás), ahol a zsámbéki 
művészeti iskolában 
megrendezett díjátadón mi 
hozhattuk el a rangos első 
helyeket. 



Ugyanebben a tanévben nyílt lehetőségem kipróbálni magamat, a gyógypedagógiában 
egy új korosztály oktatásával. A Perbáli Mézeskalács Óvoda, fejlesztő pedagógusa lettem, ahol 
heti négy órában, mérem fel és fejlesztem az iskolaköteles korú gyerekeket és segítem későbbi, 
iskolai helytállásukat. Sok tapasztalatra, tudásra teszek szert, hiszen közelebb kerülök napi 
szinten ehhez a korosztályhoz, ami számomra is gyümölcsöző. Az országosan elfogadott Difer 
mérőeszköz használatával és egyéb diagnosztizáló mérésekkel számomra is szemléletesebbé 
válnak a korosztály jellemzői, ami segíti tervezőmunkámat egy új osztály érkezésekor, valamint 
ki is jelölik fejlesztőmunkám irányát.  

Herceghalmon nagyon szeretek dolgozni, mert a vezetőség mindig nyitott az új ötletekre, 
ezzel lehetőséget biztosítva a kiteljesedésre. Kollégáim, nemcsak emberileg, de szakmailag is 
nagyon jók, ami magában hordozza a jó közösségi életet és szakmai eszmecserét is. 
Néhány éve az a megtiszteltetés ért, hogy az év pedagógusa címet adományozták nekem, amit a 
kollégák szavazatai alapján ítélnek oda. Számomra nagyon megható volt, hogy munkámat többen 
értékesnek vélik. Szintén pozitív elismerésnek éltem meg, hogy, „Lámpást, ha gyújtok…” 
elnevezésű Tehetségfórumon, (ami egy tankerületi továbbképzés volt) én is tarthattam az 
élményműhelyekben egy rövid előadást. Ennek kapcsán televíziós felvétel is készült, ami az 
iskola tehetségfejlesztő tevékenységét mutatta be. Nagyon büszke voltam rá, hogy a 
képzőművészeti tanszak növendékei szerepeltek az Iskolapad c. műsorban. 

2018-ban került sor pedagógiai minősítésemre, (Pedagógus 2.) ami 99%-ra sikerült. 

Jelenlegi osztályom tavaly fejezte be az első tanévet, sok közös élmény és szoros kapcsolat fűz 
hozzájuk is, mint valamennyi általam tanított csoporthoz, mert hosszú ideig naponta kísérjük 
őket figyelemmel és vagyunk egymás életének meghatározó elemi. Hiszen tanítani csak nagy 
szeretettel és lelkesedéssel lehet igazán. Gondolataimat e két idézettel zárnám:  

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is 
szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, 
amit minden korú gyermek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell 
tökéletesnek lennie. A világ sem az.”     (Tari Annamária)  

„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady endre 
vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a 
személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”. 

 (Böjte Csaba) 

 


