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természettudományi irányultságú oktatás - angol tagozat 

 

Sebesi-Sziklai Orsolya Fanni vagyok és szeretnék a következő sorokban bemutatkozni Önöknek, mint 

az egyik leendő első osztály tanító nénije. 17 évvel ezelőtt kezdtem tanítói pályámat egy kisteleki 

általános iskolában, Szeged közelében. Innen jártam fel Budapestre az ELTE Montessori szakirányú 

képzésére, ahol beleszerettem a város nyüzsgésébe és a második oklevél megszerzése előtt már a 

harmadik kerületi Aquincum Általános Iskolában folytattam nevelői és oktatói munkámat. 11 évig 

dolgoztam ebben az intézményben, ahol három két tanítási nyelvű osztálynak lehettem az 

osztályfőnöke és mentora.  

Munkám mellett nagyon fontosnak tartottam szakmai továbbképzésemet is, így az ELTE pedagógus 

szakvizsgáját teljesítve folytattam munkámat 2019-ig. Ekkor költöztem Budaörsre családommal és 

jelentkeztem a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolába. 

A hobbim és egyben szenvedélyem az olvasás, ezért nagyon fontosnak tartom az olvasóvá nevelés 

folyamatában a megfelelő motivációs munkát, melybe nagyon sok időt és energiát fektetek. 

Az angol nyelv oktatása a másik szenvedélyem. Két tanítási nyelvű, 11 évig tartó oktatói munkám 

alatt nagyon sok tapasztalatot szereztem arról, hogyan lehet az idegen nyelvet megszerettetni és 

nehézségek nélkül elsajátíttatni, már egészen fiatal korban.  

Bolyky Zsuzsanna vagyok, a fürkész-angol tagozatos osztály leendő osztályfőnöke. 32 évvel ezelőtt, 

érettségi után kezdtem el a pályámat, akkor még képesítés nélküli pedagógusként. Közben a 

Budapesti Tanítóképző Főiskolán megszereztem a diplomámat. Ózdon tanítottam, alsós 

osztályfőnökként - általában iskolaotthonos osztályt vezettem. 

Közben elvégeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán a tánc- és dráma szakot. Ezután tanító, 

tánc- és drámapedagógusként tartottam órákat, vezettem színjátszó szakkört. A foglalkozások 

pedagógusként és emberként is sok élményt nyújtottak, hiszen a sok huncut mosoly mögött 

felfedezhető volt a tehetség, ami minden kisgyermekben ott bujkál. 

A pedagógus szakvizsga letétele után, számos tanfolyamot is elvégeztem, hiszen a világ fejlődését 

követnünk kell. 



2016. augusztusában kerültem a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolába, ahol jelenleg negyedik 

osztályos osztályfőnökként tevékenykedem. 

Két felnőtt gyermekem van. Lányom Angliában él a családjával, a fiam pedig a gazdasági egyetem 

utolsó éves hallgatója. 

A 2020/2021-es tanévben induló angol- fürkész osztályban a magyar, rajz és technika és testnevelés 

tantárgyakat fogom tanítani, Fanni néni pedig a matematika, angol, környezetismeret, ének-zene és 

testnevelés tantárgyakat. Izgatottan várjuk a kis elsősöket, a ragyogó mosolygós arcokat, a tiszta, 

őszinte tekinteteket! 

Mindketten hiszünk az élethosszig tartó tanulásban, így amikor lehetőségünk adódik szívesen 

veszünk részt pedagógiai továbbképzéseken. Az alternatív pedagógiához fűződő kapcsolatunk 

visszatükröződik munkánkban. Fanni néni Montessori pedagógiai tanulmányait és Zsuzsa néni 

Lépésről lépésre módszer elemeit beépítve, a játékosságra építve, jó lehetőséget biztosítva az óvoda 

és iskola közötti átmenet nehézségeinek leküzdésére, ezeket remekül lehet ötvözni a hagyományos 

oktatási rendszerrel. Kiemelt értékei, melyeket nagyon fontosnak tartunk, a gondoskodás, törődés, 

figyelmesség, kellő motiváció, közösség építés, hatékony kommunikáció. Ezek a módszerek azt is 

lehetővé teszik, hogy kialakuljanak a gyerekekben azok a képességek, melyek segítségével képesek 

lesznek törődő, gondoskodó felnőtté válni. 

Tanítói munkánk legcsodálatosabb időszaka következik, mikor megismerjük új osztályunk kis diákjait, 

akikkel egy életre szóló kaland veszi kezdetét. Az első iskolai évek alatt szerzett emlékek és élmények 

elkísérnek bennünket egész életünk során, ezért a lelki kiegyensúlyozottság biztosítása a tanulási 

folyamat során, egy fontos pontja nevelő-oktató munkánknak. 

Izgatottan várjuk osztályunkba érkező kis diákjainkat! 

Zsuzsa néni és Fanni néni 

 


