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SZITAI
TÜNDE-KLÁRA

Szitai Tünde-Klára 1970. december 1-jén született Marosvásárhelyen. Középiskolai tanulmányait 1989-ben fejezi be az Alexandru Papiu Ilarian Matematika-Fizika Líceumban. Már akkor tudta, hogy tanító szeretne lenni, gyermekek
nevelésével szeretne foglalkozni. 1993-ban óvónői és tanítói diplomát szerez
a marosvásárhelyi Mihály Eminescu Tanítóképzőben. Véglegesítő vizsgát tesz,
majd II-es fokozatot és 2008-ban I-es fokozatot szerez.

Tanítói pályafutását a Marossárpataki Általános Iskolában kezdte mint tanítónő és óraadó
zenetanár, majd a Marosvásárhelyi 8-as Számú Általános Iskolában folytatta. 2006-ban
átkerült a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba és mai napig itt tevékenykedik, a közösség
aktív tagja. Hivatása mellett magánélete is példamutató, két gyermek édesanyja, családja
hitben, szeretetben él. Férjében olyan megértő társra talált, aki biztatta, segítette iskolai,
akár iskolán kívüli tevékenységében. A jó tanító munkája ugyanis nem ér véget azzal,
hogy kilép az iskola kapuján. A nap 24 órájában pedagógus marad, és folyton tervezget,
programokat szervez tanítványai előrehaladásának érdekében.

Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal
való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. Tanítványait magasfokú igényességgel
tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel gondoskodik. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően
– melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a gyermek érdekeit
tartja a legfontosabbnak. Időt nem kímélve, tanításon kívül is foglalkozik a tehetséges
tanulókkal, felkészítve őket különböző versenyekre. Tanítványai dobogós helyet szereztek
a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaversenyen, az Országos Meseíró Versenyen, az Országos Vidám Versek Versmondó
Versenyen, az Országos Kőrösi Csoma Sándor mesemondó versenyen, Országos Kőrösi
Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőn és számos helyi, illetve megyei szintű versenyen.
Mindez azt bizonyítja, hogy tanítói munkája nagyon sokrétű, minden diákban megpróbálja megtalálni a legjobbat, a legszebbet és addig biztatja kis tanítványait, amíg a bennük
szunnyadó, bimbózó tehetségből gyönyörű virág nem lesz.
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A tanítványaival való mindennapi foglalkozások mellett matematika munkafüzeteket
szerkesztett az I., II., III., IV. osztályos diákok számára, nyelvtan munkafüzetet a II. osztályos diákoknak, közreműködött az I., II., III. osztályos Matematika és Környezetismeret tankönyv lefordításában. Évente több továbbképzőn vesz részt. 2017-től segíti a Vályi
Gyula Matematika Társaság által szervezett tehetséggondozó tevékenységet.

2018-ban a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen kitüntették a hat év legjobb versenyzőjének
felkészítő tanítója címmel, majd 2019-ben ugyancsak e versenyen a legeredményesebb
felkészítő tanító címmel. 2012, 2013-ban diákjainak nyári kézműves- és zenetábort szervezett, ahol nagy hangsúlyt fektetett a néphagyományokra, a magyar nyelv és kultúra
szépségére. 2019-ben a Kalibáskő Erdei Iskola szervezésében hat napos kerékpártúrán
vett részt kis tanítványaival Erdővidéken.

Mindig az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja tanítványait, és minél érdekesebbé
tegye számukra a megtanulandó tananyagot. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai
tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik. Életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi.
szilágyi emőke

