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Kovács Ibolya vagyok. 

1984. február 12-én születtem 

Kiskunhalason, tősgyökeres 

jánoshalmi, bár 13 évvel ezelőtt 

Kecskemétre költöztem, ahonnan 

2019 júliusában hazatértem 

Jánoshalmára. A Hunyadi János 

Általános Iskolában kezdtem meg 

tanítói pályafutásomat. Baján az 

Eötvös József Főiskola Pedagógiai 

Fakultás szakán végeztem tanítóként, informatika műveltségi 

területen 2006-ban. 

Szülőként is átéltem az iskolakezdés örömeit és nehézségeit, 

tudom mit jelent elkezdeni az iskolai tanulmányokat, mivel 3 

gyönyörű gyermek édesanyja vagyok. 

Roma származásomból adódóan nagy hangsúlyt fektetek a 

hátrányos helyzetű (roma és nem roma) gyermekek 

megsegítésére, amelyet különböző pályázatok segítségével 

tudok megtenni. 

Igyekszem minden kisgyereket a képességei szerint fejleszteni, 

mindenkiben megtalálni a benne rejlő értéket. A tanórákon 

mindenki a saját tempójában haladhat. Az önálló munka mellett 

sokszor párban és csoportban is dolgozunk, ezzel is előkészítve 

a későbbiekben is igen fontos megfelelő kommunikációs 

készséget és problémamegoldó képességet. Igyekszem 

talpraesett, együttműködő és minden helyzetben magát 

feltaláló gyerekeket nevelni a négy év során. Teszem ezt úgy, 

hogy az osztályban törekszem az igazságosságra, próbálom 

minden kisgyerek lelki egyensúlyát és biztonságérzetét 

óvni. 

 Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a 

tanulóimat. Fontos számomra az érzelmileg biztonságos 

környezet megteremtése, ahol szabad hibázni. Törekszem 

arra, hogy törődéssel, figyelemmel és empátiával forduljak a 

gyerekek felé. 

Nagy változás előtt áll az óvodás gyermek, ezért fontosnak 

tartom, hogy fokozatosan (játék, vers, mese, mondóka, alkotás, 

ének, mozgás segítségével) vezessem be őket az iskola világába. 

Számítok a szülők támogatására. Szeretettel várom jövendő 

tanítványaimat! 

 



Dervadericsné Ádám Judit 

vagyok. 30 éve dolgozom 

pedagógusként. Sokévi tapaszta-

latom, hogy a gyerekek a lehető 

legjobbat hozzák ki magukból 

elfogadó, nyitott légkör 

szükséges. Érzelmileg bizton-

ságos környezet, ahol minden 

figyelmük a tanulás felé 

fordulhat. Ezért jelentkeztem a 

Károli Gáspár Református 

Egyetem mentálhigiénés szak-

ember képzésére. Az itt szerzett ismeretek a mindennapi 

munkám során nagy segítséget nyújt. 

Úgy vélem, új módszerekkel színesebbé, gazdagabbá tehetjük 

az iskolai életet. Tanulóim nagyon örültek a beszélgető körök 

bevezetésének, amely egy komoly tanulási helyszín, ahol 

elsajátítják a kommunikáció fontos alapjait, egymás értő 

meghallgatását. Ezek idővel konfliktuskezelő fórummá válhatnak. 

Remek lehetőség nyílik az óvodában elkezdett boldogság 

foglalkozások folytatására. A Boldogság órákat nagyon 

kedvelik a gyerekek. Ezek által tanulóim magabiztosabbak, 

kitartóbbak, fejlődik érzelmi intelligenciájuk. 

  

Mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink boldog és 

sikeres felnőttekké váljanak. Úgy gondolom ehhez a tan-

anyag elsajátításán túl érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is 

nagyon fontos. Pedagógiai munkám során erre nagy hangsúlyt 

fektetek. 

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Szülő! 

Engedje meg, hogy ezzel a kis 

kiadvánnyal szólítsam meg 

Önt. Számunkra a jánoshalmi 

Hunyadiban mindig is nagyon 

fontos volt, hogy kapcsolatba 

kerüljünk a leendő első osz-

tályosaink szüleivel. A jár-

ványügyi korlátozó intézke-

dések bevezetése miatt, erre 

nagyon nehéz lehetőséget 

találni. Elmarad a közkedvelt Hunyadi Apródsuli rendezvény-

sorozatunk, amellyel Önök betekinthettek abba a munkába, 

ami nálunk folyik. Célunk volt, hogy valós képet kapjanak 

rólunk, mert ugye manapság bárkiről bármit lehet állítani, de 

amit a saját szemünkkel látunk, annak azért mégiscsak jobban 

hiszünk. Önök hamarosan nagyon fontos döntés előtt állnak, 

gyermekük számára iskolát kell választaniuk. Ebben szeret-

nénk Önöknek, jánoshalmi szülőknek a segítségére lenni ezzel 

a tájékoztatóval. 

Milyen iskola is vagyunk mi? 

Olyan iskola, ami minden jánoshalmi gyermek előtt nyitva áll, 

ahol minden gyermek megtalálhatja a számítását, mivel a szá-

mára legmegfelelőbb fejlesztést kapja, legyen kiváló vagy sze-

rényebb képességű. Mi felkaroljuk a tehetségeket, hála Isten-

nek nagyon sok ilyen tanítványunk van, de ugyanakkor senkit 

sem hagyunk hátra. Mi mindig 8 évre tervezünk, nem négy 

vagy hat esztendőre. Olyan iskola vagyunk, ahol a pedagógu-

sok a legfőbb feladatuknak az olyan örök érvényű értékek 

átadását tekintik, mint: a másik ember tisztelete és feltétel 

nélküli elfogadása, a tisztesség, a hagyományokhoz való ra-

gaszkodás. Emellett fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink 

fogékonyak legyenek az új dolgokra, képesek legyenek nyitott 

szemmel járni és boldogulni egy folyamatosan változó világ-

ban. Hogy mindennek mi a záloga? Az a nevelőtestület, amire 

büszke vagyok, az a hatalmas tapasztalat és tudás, ami felhal-

mozódott ebben az iskolában az elmúlt évtizedekben. Nem 

attól tartjuk magunkat, 21. századi iskolának, mert egy pályá-

zat keretében megújult a külsőnk, ennek természetesen na-

gyon örülünk, hanem attól, a komoly, új módszerektől nem 

visszariadó szakmai munkától, ami a falak között zajlik. A 

végére hagytam ugyan, de talán ez a legfontosabb, mi olyan 

iskola vagyunk, ahol jó diáknak lenni. 

Mit is kínálunk? 

Iskolánkban két féle nemzetiségi tagozat is működik: 

 

Egyik a német nemzetiségi tagozat, ahol első osztálytól 8. 

osztályig 5 órában tanulják a német nyelvet diákjaink. Megszámol-

ni is nehéz, mennyi növendékünk tett sikeres nyelvvizsgát 8. 

osztály végén, szerepelt sikeresen német nyelvi versenyeken az 

általános iskolában, majd a középiskolában, vagy szerzett tanul-

mányi ösztöndíjat németországi egyetemen.  Csak az elmúlt tan-

évben 11 tanítványunk tett június első napjaiban sikeres szóbeli 

német nyelvvizsgát. 

A cigány nemzetiségi tagozaton alsóban 3 órában, felső 

tagozaton 5 órában tanulnak lovári nyelvet a tanulóink. Ezek az 

osztályaink mindig kis létszámúak, hogy lehetőség nyíljon a hát-

ránykompenzálásra, az egyéni bánásmódra. Az első fecskéink 

közül 5 tanulót vettek fel a pécsi Ghandi Gimnáziumba. 

Az angol nyelvet tanulhatják diákjaink idegen nyelvként. Első 

osztálytól a helyi tantervünk alapján két órában tanítjuk az angol 

nyelvet, eltérve a legtöbb iskolától, ahol csak 4. osztálytól kezdik 

meg a nyelvoktatást. Minden esetben csoportbontásban, tehát kis 

létszámú csoportban tanítjuk a nyelveket. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az informatika oktatására. Jó infra-

struktúrával rendelkezünk, amit a nyelvoktatáshoz, a fejlesztő 

foglalkozásokhoz és a többi tárgy oktatásához is használunk. Alsó 

tagozaton már első osztálytól tehetséggondozó óra keretében 

ismerkednek meg tanulóink a számítógéphasználattal.  

Három éve alapfokú művészeti iskola is vagyunk. Három 

tanszakot működtetünk. Billentyűs, kézműves és néptánc szakot. 

Mindezt iskolánk épületében tudjuk biztosítani. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzár-

kóztatásra. Az iskolaotthonos, azaz egész napos oktatás révén 

alsó tagozaton lehetőségünk van arra, hogy külön kis csoportos 

foglalkozás keretében foglalkozzunk a tehetséges tanítványaink-

kal, és azokkal, akik lassabban haladnak a többieknél.  

Hál’ Istennek nagyon sok tehetséges tanítványunk van. Ezzel 

leginkább akkor szembesültünk, amikor a Kiskőrösi Tankerület 

elindította a felmenő rendszerű versenyeit. Diákjaink rendre 

sikeresen szerepeltek a járási és a tankerületi versenyeken. 

Essék néhány szó a hitéletről. Iskolánk állami iskola. Nyitva áll a 

vallásos és nem vallásos világnézetű szülők gyermekei előtt egy-

aránt. Tanulóink több mint a fele hittant a másik fele etikát tanul. 

A hitoktatás területén is a sokszínűség jellemez bennünket. A 

hittanra járók többsége katolikus hittanos, de választhat a szülő 

református vagy baptista hittant gyermeke számára.  

Önök fontos döntés előtt állnak, iskolát fognak választani gyer-

mekük számára. Én arra szeretném buzdítani Önöket, hogy min-

ket válasszanak. Keressék a kapcsolatot velünk.  

 

 


