
Eredményes változások a „Kéttannyelvűben” 

 

      A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tantestületében jelentős 

változások következtek be az elmúlt hónapokban, amelynek többféle okai vannak. 

Nevezetesen több kolléga nyugdíjba vonult, elköltözött a városból, valamint néhányan úgy 

gondolták, hogy egy másik intézményben kívánják folytatni az oktató-nevelő munkájukat.   

      Az iskolavezetés áldozatos munkájának köszönhetően sikerült a hirtelen kialakult 

pedagógus hiányt helyreállítani, ezáltal teljes mértékben készen állunk a szeptemberi 

tanévkezdésre. 

     Szeretnénk bemutatni azokat a pedagógusokat, akik minket választottak a 2020/2021-es 

tanévben: 

   Balogh Anett, a Nyíregyházi Egyetem tanító szakos végzős hallgatója, aki 

számára a pedagógus pálya nemcsak egy munka, hanem elkötelezettség, felelősség azokért a 

gyerekekekért, akik számítanak a segítségére a tudásuk gyarapításában, ismereteik 

bővítésében és személyiségük fejlődésében. 

 

 

                       

 

  Csapóné Gyetván Andrea  

A 23 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező tanító néni nagyon szereti a 

munkáját, és elkötelezett, megbízható, pontos és igényes munkavégzésre törekvő 

pedagógusnak tartja magát. Számára a tanítás nemcsak egy hivatás, hanem egy életforma, 

melyben a gyermek a legfontosabb. Fontos számára a tanulóbarát, életkori sajátosságoknak 

megfelelő, motiváló hatású környezet, tanterem és légkör kialakítása. Vallja, hogy egy ilyen 

környezet nyugalmat áraszt magából, mely nagymértékben hat a tanulókra és az ott tanító 

pedagógusokra egyaránt. Elősegíti a motivációt, felkelti az érdeklődést, kreativitásra 

ösztönöz. Véleménye szerint akkor van minden rendben, ha egy gyerek jól érzi magát az 

iskolában.  

 

 



Derkovits Valéria tanítónő érdeklődési köre igen széles, minden felkelti az 

érdeklődését, amiről tudja, hogy a gyerekeket is motiválhatja. Fontosnak tartja, 

hogy a gyermekeknek, akik a "kezei alatt cseperednek fel", tartalmasabb, szebb 

iskolai éveket nyújthasson. Felsőfokú angol nyelvvizsgával és ének-zene 

speciális kollégiummal rendelkező pedagógus a felső tagozatban is oktatta az 

angol nyelvet és az ének tantárgyat. 

 

 

Hetei - Orosz Viktória nyelvtanár 2010-ben végzett az ELTE angol nyelv és 

irodalom szakán. Ugyanebben az évben indította a Doors Empire nyelviskoláját, 

amely jelenleg is működik. Az angol nyelven kívül olasz, orosz, spanyol és 

francia nyelveket is tanít. Szabadidejében szívesen sportol és utazik.  

 

 

 

 Józsáné Varga Klára Tünde kémia-biológia szakos tanár 1988-ban végzett a 

Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd 2011-ben kémia MSc egyetemi diplomát 

szerzett.1988-ban kezdte a tanítást, ami meghatározó dolog az életében, mivel ez a hivatása és 

a hobbija egyaránt. 

Legutóbb a Nyíregyházi Egyetem Agrár-és Molekuláris Kutatóintézetében dolgozott egy 

EFOP pályázatban meghívott kutatóként, ahol talaj-enzimkutatással foglalkozott. 

Kiemelten fontosnak tartja a természettudományok innovatív oktatását, kedvcsinálást a 

tantárgy tanulásához, a tehetséggondozást.  

Szereti a szakmai kihívásokat, sok gyereket készített fel versenyekre, emelt szintű kémia 

érettségire, orvosi- gyógyszerészeti- vegyészmérnöki egyetemi felvételikre.  

 

 Kissné Orosz Marietta tanárnő 2016-ban a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán szerezte meg a magyar- történelem szakos tanári képesítését. 

Célja, hogy a tanulók a hétköznapokban is jól hasznosítható, gyakorlati ismeretekre tegyenek 

szert. Fontosnak tartja, hogy a tanítványai a mindennapokban mind írásban, mind szóban a 

helyzethez illő módon tudjanak megnyilvánulni. Tanóráin igyekszik figyelembe venni a 

gyerekek egyéni képességeit, és eszerint válogatni a tevékenységi formákat, valamint a 



feladattípusokat. Arra törekszik, hogy modern szemlélet mentén, magas színvonalon oktassa 

leendő diákjait. 

 

 Mátyás Dorina 24 éves pályakezdő pedagógus. Idén végzett a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem tanítóképző szakán. Ének – zene szakirányú és a 

gyakorlatai során szerzett tapasztalataival igyekszik a tanórákat érdekesebbé varázsolni. 

Nyírbátori lakosként fontos számára, hogy első munkahelye szülővárosában, egy támogató és 

segítő környezetben legyen. Lelkesen készül a tanévkezdésre és a diákok fogadására, valamint 

a közös munkára az új kollégákkal.    

 

 Molnár Mária tanítónő 11 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal 

rendelkezik, aki a tanítási óráin változatos módszerekkel igyekszik az érdeklődést felkelteni 

és fenntartani, valamint lehetőséget biztosít a közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló 

ismeretek szerzésére. Figyelembe veszi a helyi lehetőségeket, és változatos tanulásszervezési 

módszerek alkalmazásával törekszik céljai elérésére. Fontos számára a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, oldott légkör megteremtése a tanítási óráikon. Nélkülözhetetlennek tartja a 

kölcsönös bizalom kialakítását szülővel és gyermekkel egyaránt. Jelentős számára, hogy 

tudják, bármilyen helyzetben számíthatnak rá.  

 

 Torma Tímea tanítónő diplomáját 2003-ban Sárospatakon, a Comenius 

Tanítóképző Főiskolán szerezte. Az általános iskolai tanítói végzettsége mellé a 

fejlesztőpedagógiát is elvégezte. A vidéki iskolákban töltött évek alatt rengeteg tapasztalatot 

gyűjtött. Dolgozott iskolaotthonos rendszerben, tanított egész osztályt, fejlesztett BTMN-s és 

SNI-s tanulókat kiscsoportban. Véleménye szerint nincs legjobb módszer, hanem van, létezik 

a gyermek, akinek a számára a szülőknek és tanítóknak együtt kell megtalálniuk az életkori 

sajátosságainak, fejlettségének, a család életmódjának a leginkább megfelelőt. Azt, amelyben 

a gyermek képességei leginkább fejlődhetnek, személyisége kiteljesedhet. Pedagógus 

hitvallásának alappillérei a sok-sok játék, zene, türelem és szeretet. 



 Zsadányi Gábor tanító bácsiban már középiskolai évei alatt 

megfogalmazódott a tanítói pálya iránti vágy. A Nyíregyházi Főiskola Tanítóképző Intézetén 

végzett 2010-ben. Nagy hatással volt rá Jenei Teréz, a Tanítóképző Intézet tanszékvezetője. 

Szívesen ismer meg új pedagógiai módszereket. Szabadidejében segédhajtóként funkcionál 

Fekete György fogatán.  

 

     Örömmel számolunk be arról, hogy iskolánkban új anyanyelvi, lektor tanár 

segítségével fejleszthetik a kéttanos diákjaink angol nyelvi ismereteiket. Karen 

Lee Maino amerikai állampolgár szeptembertől intézményünk vendégtanára.  

Tekintettel arra, hogy az alsó tagozatot érintette nagyobb mértékben a 

pedagógusok összetételében történő változás, szeretnénk augusztus végén egy 

„ALSÓS CSALÁDI NAPOT” szervezni, amelyen tanítványaink és szüleik 

megismerkedhetnek az új tanító nénikkel és az új tanító bácsival. A program 

pontos időpontját az osztályfőnököktől tudhatják meg diákjaink, valamint 

iskolánk honlapján is olvasható lesz.  

 

                                                  Kóródiné Tóth Mária 

                                                   pedagógus 

 

 

 

 

 

 


