
 ANGOL TANÁROK BEMUTATKOZÁSA:  

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 

Üdvözlöm Önöket és Gyermekeiket a Petőfiben. A nevem Árvai Gyöngyi. 

Közel harminc éve vagyok iskolánk tanítója, angol szakos nyelvtanára, tíz 

éve a felső tagozat szakmai-pedagógiai vezetője. Itt nőttem fel a Római 

városrészben, magam is petőfis tanulóként sajátítottam el az angol nyelv 

alapjait. Később itt a Rómain lettem anya és pedagógus.  

Szerencsésnek érzem magam, amiért egy jelenlegi tanulócsoportomat 

hetedik éve taníthatom. Velük és a nyolcadikosaimmal ma már komoly 

munkát végzünk, felvételire és nyelvvizsgára készülünk.  A kamaszos 

tekintetükben és a csibészes mosolyukban azonban továbbra is ott csillog 

az a kisgyermek, akivel együtt mondókáztam, daloltam annak idején. 

Az évek során sok ezer angolóra tapasztalatát gyűjtöttem össze szakmai és nevelési tarisznyámba. 

Szeretem a munkámat, az iskolámat, a gyerekeket és a szüleiket. A kihívásoknak közösen nézünk elébe, 

a sikereknek is együtt örülünk. Egy új, hosszútávú és élményteli szakmai kapcsolatban bízva szeretettel 

várom a kis elsősöket. 

 

Kedves Szülők! 

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik iskolánkat. Pillár Balázs 

vagyok, 2003 óta tanítok a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános 

Iskolában. Az elmúlt években számos alkalommal volt szerencsém 

elsősöket tanítani. Mindig óriási kihívás a legkisebbekkel megkezdeni a 

közös munkát, ám ez egyben egy hosszú és kalandos utazás kezdete is. 

Jó érzés átélni, hogy mi, nyelvtanárok akár nyolc éven keresztül is 

figyelemmel kísérhetjük, ahogy a gyerekek felcseperednek.  

Nagy céljaink vannak a nyelvtanulás terén, hiszen ma már mindenki 

számára ismert, hogy a nyelvismeret alappillére a gyerekek jövőjének. 

Mindent megteszünk, hogy a nyelvtanulás élményszerű, játékos, de 

egyben hatékony is legyen. Első osztályban még dalokkal, játékokkal, és persze szótanulással 

hangoljuk rá a kicsiket az angol nyelv megismerésére. Fontos, hogy a gyerekeket úgy motiváljuk, hogy 

érdeklődésük éveken át, sőt, egy életen át fennmaradjon a nyelvtanulás iránt. 

Elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolok a gyerekekkel, egyértelműen megfogalmazom az 

elvárásaimat. Szívesen jutalmazok, benne vagyok a vidám dolgokban, de a hatékony munka 

érdekében folyamatos odafigyelést és felkészülést várok a gyerekektől.  

Iskolánkban a nyelvtanuláshoz ideális környezet várja a gyerekeket. Izgalmas és kreatív könyvekből 

dolgozunk, technikai feltételeink jók. Várom gyermekeiket! 


