


Kedves Kolléga! 

Olyan sokszor halljuk: „a karácsony a szeretet ünnepe”. Igen! – valóban az. De vajon ezen 
a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai 
munka „terheit”? Lesz időnk az ünnepek alatt leülni, belesüppedni a kényelmes karosszékbe 
és egy jó könyvet elolvasni? Vagy az ünnepi készülődés csak a rohanásról fog szólni?

Mi most mégsem kérdéseket teszünk fel, nem a nehézségekről akarunk beszélni, hanem 
szeretnénk köszönetet mondani! Szeretnénk köszönetet mondani, azoknak a pedagógus 
kollégáknak, akik egész évben velünk voltak, olvasták a hírleveleinket, olvasták a cikkeinket, 
véleményt mondtak egy-egy poszt, egy-egy megjelenő könyvünk vagy egy elvégzett 
tanfolyamunk kapcsán. Bevalljuk őszintén: jólestek a kedves szavak, jólestek a 
visszajelzések. 

Ezzel a kis idézetes könyvvel egy olyan ajándékot szeretnénk átnyújtani számotokra, 
amelyet Tőletek kaptunk, komment vagy üzenet formájában. Szemezgettünk egy kicsit, 
átgondoltuk a 2016-os évünket, újraolvasgatás közben bennünk is felidéződtek az emlékek, 
és megerősítést kaptunk ismét arra, hogy érdemes csinálnunk! A 2017-es évünket újult 
erővel, és újdonságokkal szeretnénk színesíteni, hogy minél hatékonyabban tudjuk segíteni 
a pedagógusok munkáját. 

Ebben a könyvben olyan idézeteket is gyűjtöttünk számotokra, amelyeknek nem titkolt 
célja, hogy inspirációt nyújtsanak a 2017-es évben is, ha kissé nehezebb napok várnak 
rátok.  Ezzel a kis ajándékkal szeretnénk megköszönni, hogy velünk tartotok az év majd 
minden napján, és szeretnénk a Neteducatio kis – de annál lelkesebb csapata nevében: 
Áldott Békés Ünnepet kívánni minden Pedagógus kollégánknak!



Pedagógusoktól érkezett 

A pedagógus szakma nagyon szép hivatás. Nincs nagyobb öröm egy gyermek boldog 
mosolyánál, hálás tekinteténél és ragaszkodásánál. Az szeretetük még őszinte. 

Figyelni értelmük nyílását, osztozni velük a siker örömében.
Ibolya Vályi Péterné

A szakmai szép pillanatai:

Amikor pedagógus nap reggelén egy másodikos kisfiú elém áll és így szól: "Én nem 
hoztam virágot, mert tudom, hogy az a legnagyobb ajándék tanító néninek, ha jók 

vagyunk és figyelünk az órán. Ezt meg is beszéltem a többiekkel." Ezek után egy volt 
felsős tanítványom megjelenik egy szál virággal... 

Judit Farkas

***
Mikor szeptember közepén öltözés közben, egy belevaló kiscsoportos oda ül mellém 
és azt mondja: „Inkább itt maradok melletted, nehogy megint kiszökjek az udvarra!” 

- és megölel közben.
Váginé Oláh Tünde

***
Amikor egy felsős kamasz véletlenül anyunak szolit, 

és a többiek nem röhögik ki.
Andrea Radnai

***
Amikor megszólal órán, hogy "Tanarnő, én ezt most értettem meg!"

Katalin Brandt

***
Amikor a kórházi ágyadhoz mennek szerenádozni...

Kinczel Miklósné

***
Amikor hallod felcsendülni egy gyerek hangját,

 aki eleinte csak suttogni mert…
Antónia Novák

***
Amikor pedagógus nap reggelén így szól az egyikük: 

"Én nem hoztam virágot, de adhatok puszit?"
Ibolya Leitold



IDÉZETEK

A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.
Juhász Gyula

***
A gyermekeket tanítani kell, ugyanakkor érdemes hagyni, hogy egymástól is 

tanuljanak.
Ernest Dimnet

***
Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy 

hogyan érezték magukat szavaidtól.
Carl Wiliam Buehner

***
Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 

mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.
Móricz Zsigmond

***
Amikor elsős voltam, 

nagyon szerettem iskolába járni. 
Pedig sokan ijesztgettek, 

hogy majd olyan unalmas lesz, 
de éppen az volt az érdekes, 

hogy minden milyen unalmas. 

Most minden tanár igyekszik
érdekes órát tartani, 

csoportmunka, kvízjátékok, oké... 
De most már kicsit unalmas, 

hogy minden érdekes.
Békés Márta

***
Szeretet nélkül lehet fát aprítani,

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!

Lev Tolsztoj
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Meg kell állapítanom, amit sok más tanító is megállapított már, hogy legtöbbet 
tanítás közben tanul az ember.

Tendzin Gjaco

***
 

A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát.
George Orwell

***

 Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa 
képességeit. Ez a pedagógus feladata.

Maria Montessori

***
 

Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. 
Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet 

egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.
Eötvös József

***

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell!”
Thomas Gordon

***

„Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni 
őket azok leküzdésére.”

Gieber Györgyi

***

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy 
komolyan veszi.”

Szabó Magda
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„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát maga tapasztal és figyel, nem 
pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.”

„Amit hallok – elfelejtem;
Amit látok – megismerem;

Amit csinálok – megtanulom.”
Ősi bölcsesség

„Csak attól tanulunk, akit szeretünk.”
Goethe


