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Sáriné Madarassy Andrea vagyok, a férjemmel, 

és a 17 éves gyermekemmel élek Érden. 

A főiskolát Esztergomban végeztem 1991-ben. 

Mivel a sport mindig fontos szerepet játszott az 

életemben, ezért a testnevelés orientációt 

választottam.  

A diploma megszerzése után kerültem a Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskolába. Nagyon 

szerencsésnek tartom magam, mert egy jó 

iskolában dolgozhatok. 

Az elmúlt 31 évben tanítottam különböző tagozatokon, évfolyamokon. 

Kipróbáltam a kis- és nagyfelmenő rendszert, az iskolaotthont is. A magyar és 

matematika mellett a testnevelés tanítására is nagy hangsúlyt fektettem. A sport, 

a mozgás megszerettetése ugyanolyan fontos számomra, mint az olvasóvá 

nevelés. 

Nagy izgalommal várom a leendő első osztályosokat. Az első évek benyomásai 

rendkívül fontosak, meghatározzák a gyermek iskolához, tanuláshoz való 

viszonyát. Ezért arra törekszem, hogy dicséretekkel, pozitív megerősítéssel és sok 

játékkal ösztönözzem őket a jobb eredmény elérésére. 

Törekszem az önálló tanulás, a felelősségtudat kialakítására, ami megteremti az 

alapot a későbbi évek eredményességéhez. 

Hiszem, hogy minden gyermek jó valamiben: van, aki jól olvas, aki gyorsan fut, 

aki szépen rajzol, vagy könnyedén oldja meg a számolási feladatokat, vagy 

nagyon szorgalmas, megbízható, vagy a legkedvesebb… ezt kell megtalálnunk, 

erősítenünk. Ezt tartom szem előtt, mert a dicséret a legnagyobb motiváló erő. 

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek tudás iránti vágya belső igénnyé váljon, 



szeressenek tanulni, örömmel jöjjenek iskolába, elfogadó környezetre leljenek és 

barátokra találjanak. Célom, hogy tanítványaim boldog, empatikus és sikeres 

gyermekként nőjenek fel.    

Az eltelt években nagy gondot fordítottam a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozásra is. A tehetséges gyerekeket különböző versenyeken 

indítottam (helyesíró, olvasási, komplex, szavaló, kidobó), ahol szép helyezéseket 

értek el. Az idei év legszebb élménye a városi kidobó versenyen elért első 

helyezés volt. A segítségre szoruló diákok felzárkóztatása érdekében 

együttműködöm a fejlesztő pedagógusokkal.                                                 

Hiába a sok éves tapasztalat, megújulni mindig kell, ezért rendszeresen képeztem 

magam. Próbálom elsajátítani azokat a módszereket, melyek a mai kor 

követelményeinek megfelelnek. Munkám során a modern technika vívmányait is 

felhasználom. 

Az elkövetkező években számítok az Önök odafigyelő, segítő támogatására. 

Bízom benne, hogy a tanulás folyamatában partnereim lesznek. 

Remélem, hogy leendő diákjaimmal sok közös élményben lesz részünk. 

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az 

óvoda és iskola közötti átmenet. 

Örömmel és szeretettel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem az új 

elsősöket! 


