
Tisztelt Szülők, kedves leendő Tanítványaim!

Szeretettel és várakozással köszöntelek benneteket. Katona 

Brigittának hívnak,  és német nyelvet tanítok a Kinizsi Pál 

Gimnáziumban. 

A kilencvenes években én is ebbe az iskolába jártam, és így diákként és

tanárként is megtapasztaltam ennek a sulinak a családias légkörét,

kedves hangulatát. Nagyon jó érzés ide kötődni, biztonságban érezni

magunkat és biztonságban érezni Titeket. Jó érzés szülőként megélni,

hogy saját gyermekem is itt képzeli el gimis éveit.

Több mint 20 éve tanítok németet. Rengeteg tanítványt készítettem 

fel érettségire, nyelvvizsgára közép és felsőfokon. Különösen büszke

vagyok azokra, akik segítségemmel német tanári pályára mentek.

Néhányan közülük ma is tanítanak, van olyan aki pedig, most készül

erre a hivatásra.

Számomra a tanításban a legfontosabb, hogy diákjaim megszeressék a

németet, amely alapot ad arra, hogy későbbi felnőtt éveikben akár

tovább fejleszthessék tudásukat. Legyen a nyelvtanulás egy kaland,

melyet együtt élünk meg.

Másrészről fontosnak tartom, hogy a diákjaim őszinte bizalmon 

alapuló kapcsolatot tudjanak kialakítani velem, hogy a nehézségekkel 

és bizonytalanságokkal teli kamasz éveikben, a család mellett az iskola

legyen egy biztos pont az életükben.

Köszönöm a dikákonak, ha bizalmat szavaznak a Kinizsinek, köszönöm 

a szülőknek, ha ránk bízzák gyermekeiket.

Várunk szerettel az abonyi gimibe!

Katona Brigitta


	Tisztelt Szülők, kedves leendő Tanítványaim! Szeretettel és várakozással köszöntelek benneteket. Katona Brigittának hívnak,  és német nyelvet tanítok a Kinizsi Pál Gimnáziumban.
	A kilencvenes években én is ebbe az iskolába jártam, és így diákként és tanárként is megtapasztaltam ennek a sulinak a családias légkörét, kedves hangulatát. Nagyon jó érzés ide kötődni, biztonságban érezni magunkat és biztonságban érezni Titeket. Jó érzés szülőként megélni, hogy saját gyermekem is itt képzeli el gimis éveit. Több mint 20 éve tanítok németet. Rengeteg tanítványt készítettem fel érettségire, nyelvvizsgára közép és felsőfokon. Különösen büszke vagyok azokra, akik segítségemmel német tanári pályára mentek. Néhányan közülük ma is tanítanak, van olyan aki pedig, most készül erre a hivatásra. Számomra a tanításban a legfontosabb, hogy diákjaim megszeressék a németet, amely alapot ad arra, hogy későbbi felnőtt éveikben akár tovább fejleszthessék tudásukat. Legyen a nyelvtanulás egy kaland, melyet együtt élünk meg. Másrészről fontosnak tartom, hogy a diákjaim őszinte bizalmon alapuló kapcsolatot tudjanak kialakítani velem, hogy a nehézségekkel és bizonytalanságokkal teli kamasz éveikben, a család mellett az iskola legyen egy biztos pont az életükben. Köszönöm a dikákonak, ha bizalmat szavaznak a Kinizsinek, köszönöm a szülőknek, ha ránk bízzák gyermekeiket. Várunk szerettel az abonyi gimibe! Katona Brigitta

