
 

Szendi Éva vagyok. 34 éves tanítói tapasztalattal rendelkezem. Az elmúlt időszakban elsőtől 

negyedik osztályig tanítottam a gyerekeket magyarból és testnevelésből. Most 2. osztályból 

térek vissza, a 2021-2022-es tanévben, első osztályba. 

Saját felnőtt gyermekeimmel régebben, manapság pedig nagyobbik unokámmal éltem át 

ismét az iskolakezdést. Pedagógusként, szülőként és nagyszülőként is látom, hogy az 

iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében.  

Az óvodás gyermekek nagy változás előtt állnak, iskolakezdéskor ezek figyelembevételével 

alakítom az első hónapokat. Fontosnak tartom a fokozatosság elvét. Sok játékkal, 

mondókával, mozgással segítem őket az iskola világába. Tanóráimon törekszem az oldott, 

barátságos légkör megteremtésére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat 

része. Igyekszem jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket. Célom, hogy 

megismertessem őket a betűk világával, megszerettessem velük az olvasást, hiszen a 

gyermek olvasása, írása, szövegértése alapozza meg a későbbi boldogulását. A digitális 

tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy színesítsem az olvasás, írás 

tanítását.  

Hiszem, hogy szeretettel, elfogadással és támogatással minden gyermeknek szárnyakat lehet 

adni! Ehhez azonban elengedhetetlen a szülői támogatás is; illetve a szülő - 

pedagógus - gyermek kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló kapcsolata. 

Szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat! 
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