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Gottliebné Mihalicz Zita vagyok. 

A Soproni Óvóképző Főiskola elvégzésével párhuzamosan a 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem 

tanulmányaimat Szombathelyen. A főiskolák elvégzése után 

fél évig falun dolgoztam, majd 1997 februárjától a Soproni 

Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozom. Nagyon büszke 

vagyok arra, hogy abba az intézménybe kerültem vissza, ahol 

általános iskolai tanulmányaimat végeztem.  

Több évig fejlesztő pedagógus voltam, és közben az ELTE 

kihelyezett tagozatán szakvizsgázott fejlesztő pedagógus 

diplomát szereztem. 

Fantasztikus dolognak tartom, hogy elsőtől negyedik osztályig 

kísérhetem útjukon a gyerekeket – várhatóan az egyik tánc- és 

mozgásművészeti osztály tanítójaként. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezzel a 

korosztállyal dolgozhatom, mert úgy gondolom ők állnak közel a személyiségemhez. Nagyon 

anyáskodó, türelmes, csendes típusú vagyok. 

Tapasztalataim azt mutatják, hogy szeretettel, empátiával történő neveléssel lehet 

eredményeket elérni. Minden kisgyerek csillogó szemmel érkezik iskolába és nagy 

izgalommal várja a rá váró feladatokat. Ezt a lelkesedést igyekszem tovább fokozni és 

táplálni. Ugyanakkor fontos dolognak tartom, hogy, mint tanító néni biztonságot, 

állandóságot, türelmet, örömöt, értéket, élményt és a sok-sok lehetőség közüli választást 

teremtsek meg a gyerekek számára.  

Szerencsésnek érezhetem magam, hiszen nekem a munkám egyben a hobbim is. A célom az, 

hogy minden gyerekhez megtaláljam azt az utat, amivel fejlődni tud és ezáltal egy 

kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőle. 

Mivel minden nehézség más és más, ami megoldásra vár, ez lehetőséget teremt számomra a 

megújulásra, tapasztalatszerzésre és kihívást is jelent, hogyan oldom meg ezeket az újabb 

feladatokat.  

Folyamatosan járok továbbképzésekre, amivel színesíteni tudom a tanórákat, ezáltal a 

gyerekek könnyebben el tudják sajátítani az új ismereteket.  

Az iskolában több projekt kidolgozásában vettem részt: feladatlapokat készítettem figyelem, 

emlékezet fejlesztéséhez, a „Tanulás tanítása” projekt 2. és 7. osztályban, Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer bemutatása, saját értékelési rendszerem bemutatása, bemutató 

órákat tartottam az intézményben dolgozó pedagógusoknak. 

Az óráimon gyakran alkalmazok játékos- mozgásos- énekes feladatokat, változatos 

munkaformákat, relaxációs gyakorlatokat. Dicséreten alapuló értékelést szeretek alkalmazni, 

hogy a második lehetőség esélye megmaradjon. 

Mindig rácsodálkozom, hogy 4 év alatt honnan hova jutottunk, mennyi hasznos és érdekes 

ismerettel bővült a gyerekek tudása. 

 

„Aki lehajol a gyerekekhez az görbén marad, aki közéjük telepszik az a szemükbe nézhet,” 

Kokas Klára 

 

Szeretettel várom a leendő első osztályos gyerekeket! 

Gottliebné Mihalicz Zita 
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