Szabó Szilvia Mária
A Sághegy lábánál fekvő faluban, Nagysimonyiban nevelkedtem, ahol ma is élek. Itt tanított pedagógus Édesanyám a táj
és a benne élők szeretetére és tiszteletére. A gyermek – és munkaszeretetet Tőle, mint mindenkori példaképemtől tanultam.
Kiskoromtól vallásos nevelést kaptam.
Gyermekkorom óta a tanítói pályára készültem. A tanítás tartalmassá, boldoggá teszi az életemet. Szeretem a zenét, 3 hangszeren tudok játszani: zongorán, furulyán és citerán. Szabadidőmben olvasok és kertészkedek.
Tanítói diplomámat a Győri Tanítóképző Főiskolán szereztem. Vele párhuzamosan elvégeztem a Győri Hittudományi Főiskolán a hitoktatói szakot. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen szereztem meg a közoktatás vezetői diplomát. Folyamatos ön-és továbbképzéssel igyekszem lépést tartani az oktatás változó rendszerében. Többek között részt vettem Életvezetési
ismeretek, Emberebb ember, Kántorképző, Etika, Néptánc, Sakk, Logopédiai alapismeretek,
Szabadidős tevékenységek, Számítógép kezelői… tanfolyamokon. Megszereztem a Pedagógiai
asszisztens majd később a Gyógypedagógiai asszisztens szakképesítést. 2014-ben készítettem
el a Pedagógus portfóliómat.
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok…” Kazinczy Ferenc sorait vallom én is, hiszen oktatásunk
és nevelésünk eredményessége sokban függ a tanítási – tanulási folyamatok tervezésétől, a pedagógus felkészültségétől, megújulásáról, valamint a tanulók szeretetétől és a szülők tiszteletétől.
25 éve vagyok a pedagógus pályán. Nagysimonyiban tanítottam 14 évet sok örömmel. 12
éve tanítok a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában. Nagyon jól érzem magam itt is. Szeretettel és tisztelettel gondolok mindig a volt és a jelenlegi Kollégáimra. Büszke
vagyok a tanítványaimra. Örömmel tölt el a sok szép eredmény, a Városi, Megyei, Egyházmegyei és az Országos helyezések. Például KRESZ versenyből megyei 1., majd országos 6. helyezés. Szépíróversenyen megyei 1., országos 1. hely. Szavaló, mesemondó versenyek, tantárgyi versenyek Matematikából, Kis nyelvészből, Természetismeretből megyei és országos 1. 2.
3. helyezések.
Ezen kívül több levelezős versenyen is eredményesen szerepeltek tanítványaim.
Hit, remény és szeretet vezérel oktató – nevelő munkámban és az életem alakításában. Hiszem, hogy a gyermek, a tanító és a szülő együttes munkája meghozza a szép eredményt. Remélem, hogy a tanítási óráimon olyan élményeket tudok nyújtani, amellyel meg tudom szerettetni a tanulást. Ehhez sok dicséretre, megerősítésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra van
szükség. A szeretettel nevelt gyermek mindig kész a megújulásra, a tanulásra. Nevelni szerető
szigorral, oktatni, tanítani felelősséggel lehet. Hiszen „Szeretet az élet csodája, nem tarthatod
meg, add tovább!”
Nagy szeretettel köszönök majd el a mostani 4. B. osztályomtól és a kedves Szülőktől!
Ugyanakkor nagy szeretettel várom a jövő tanítási év kis 1. osztályosait és a Szüleiket!
Berecz Skolasztika Díjat kaptam 2017-ben. Példaképem jelszava vezeti életutamat: „Csak a
szeretet vezessen minden tettemben.”
Az Isten áldása legyen a hivatásomon, a Tanítványaimon, a Szülőkön és a Kollégákon!

