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„Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár,/ Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár. / 

Mikor szomorkodol, szemed közé nevet,/ Ha bűnre bűn nyom is, ő akkor is szeret.  

/Szívednek mélyéből kicsalja a borút, / Fejedre rózsákból vígan fon koszorút.  

/ Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít./ Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!” 

(Pósa Lajos) 

 

A nevem Romsics Fanni. 1997. április 2-án 

születtem Kiskunfélegyházán. Általános iskolás 

és gimnáziumi tanulmányaimat a kalocsai 

Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben 

végeztem. 2016 tavaszán ugyanebben az 

intézményben érettségiztem, majd ezt követően 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és 

Óvóképző Karára nyertem felvételt. Mindig is 

nagyon szerettem a gyerekeket, ezért 

mindenképpen a pedagógiai pálya felé szerettem 

volna orientálódni. Tizenhat évesen kezdtem el 

táboroztatni járni, melynek rengeteg tapasztalatot köszönhetek. Okleveles alsós tanító 

diplomámat 2020. júniusában szereztem meg, ember és társadalom műveltségi szakiránnyal. A 

főiskola befejezése után a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolában kezdtem el 

dolgozni.  

Az ELTE-n megszerzett naprakész ismeretekkel, kezdő pedagógusként, 2020. szeptemberében 

csatlakoztam a 18 fős 3.d osztályhoz. A magyar nyelv és irodalmat, az ének-zenét, az etika/hit-

és erkölcstant, a rajz órákat tanítottam alsóban, illetve hatodik osztályban hon- és népismeret 

órákat tarthattam. Tehetséggondozó órákon tánc és dráma tanórákat tartok.  

Kalocsai lakosként, rendkívül közel áll hozzám a népművészet. Édesanyám a kalocsai 

népművészet ifjú mestere, nagymamáim kézi- és gépi hímzők, jómagam pedig 

kisgyermekkorom óta népi táncolok. Beleszülettem a kalocsai népművészetbe, ezért célom, 
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hogy ezt az értékes hagyományt tovább örökítsem. Úgy vélem, ha az ember ilyen útravalót 

kapott, azt vétek lenne nem továbbadni a következő korosztály számára.  

Pedagógusi pályám során mindig próbálok törekedni arra, hogy szakmailag felkészült legyek, 

naprakész, új ismeretekkel/tapasztalatokkal rendelkezzek. A tanóráimat mindig tudatosan 

tervezem meg. Véleményem szerint az önfejlesztés által az ember eredményesebb lesz a 

munkájában. A szakmai fejlődésem legfontosabb eszköze, hogy a gyermekeket boldoggá 

tegyem. Gyakran készülök nekik valamilyen meglepetéssel és különféle programokkal. Azért 

vagyunk mi pedagógusok, hogy megteremtsük azokat a körülményeket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolában. 

A tanulókat folyamatosan próbálom egymás elfogadására nevelni, bármilyen élethelyzetben 

tartok „etika órát”, ha bármilyen konfliktus alakul ki. Tapasztalataim szerint a beszélgetőkör a 

legjobb módszer. Ha bármilyen probléma felmerül, inkább szólnak és leülünk megbeszélni, 

minthogy elkezdjenek veszekedni egymással. 

Az értékelési módszereket próbálom változatossá tenni. Az osztályom nagyon szereti a 

jutalmakat, ezért lehet az órán szerezni piros pontot, matricát, csillagot, cukorkát. Ha 

összegyűlik 5 matrica, a gyerekek jutalomkártyát húzhatnak, melyek különböző 

engedményekre jogosítják fel őket. A kártyákban írottakat az ő igényeiknek megfelelően 

készítettük el, így sokkal motiválhatóbbak arra, hogy dolgozzanak az órán, mert akkor tudják, 

hogy jutalom lesz az eredménye. 

Azért szeretek tanítani mert az a szeretetet, amit a gyermekek nap mint nap adnak, azt semmi 

sem tudja pótolni. 

 

 


