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Én, Minta János ez év júniusában alapképzési szintű BSc diplomát szereztem a II 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, kitűnő bizonyítvánnyal, a 014 Középiskolai 

oktatás (Matematika) képzési programban, átlagpontszámom 96 pont. Az alapképzési diploma 

megszerzése után foglalkoztatott az a kérdés, hogy hol tanuljak tovább. Fontosnak tartom, 

hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja a jól felszerelt 

szaktantermekben való tanulást, a mobilitási programokon való részvételt, az ingyenes képzés 

és az ösztöndíj lehetőségét. 

Főiskolai tanulmányaim négy éve alatt meggyőződtem arról, hogy az intézményben 

számos kulturális rendezvény részese lehetek, diák központú a tanítás, biztos vagyok benne, 

hogy továbbra is egy ilyen hallgatói közösség része akarok lenni. 

Tanári családban nőttem fel, édesapám kémiatanár, édesanyám matematikatanár, 

valószínűleg ez magyarázza a tudomány iránti szeretetemet. Iskolai tanulmányaimat a 

Beregszászi Petőfi Sándor Líceumban végeztem, magyar nyelven. Mindig is matematikából 

és informatikából kaptam a legmagasabb pontszámot, mindig is matematika-informatika 

szakos tanár szerettem volna lenni mert a matematika és az informatika tárgyak álltak hozzám 

közel, ezek a tudományágak nagyon hasznosak manapság, hiszen a digitalizáció korát éljük, 

és már tanulmányaim kezdete óta leginkább a webes technológiákkal való foglalkozás 

érdekel.  

Az elmúlt két év során megismerkedtem a távoktatás rejtelmeivel, amihez könyvek és 

online tanfolyamok nyújtottak segítséget.) Ekkor jöttem rá, hogy a jövőben matematika és 

informatika tanár szeretnék lenni. A karrierteremet tanárként képzelem el, fontos számomra 

matematikai és programozási ismereteimet átadni a tanulóknak. Szeretnék minél több 

programozási nyelvet megtanulni és továbbra is foglalkozni webes technológiákkal. 

Emellett a természettudományokból is magas pontszámaim voltak, például kémiából, 

fizikából, biológiából; eredményesen vettem részt tudományos diákköri és Intézményi 

konferencián, 2022-ben KTDK-n második helyezést értem el a Hogyan szeretessük meg a 



matematikát című pályamunkámmal, az Ortutay Elemér VIII. Keresztény Tudományos 

Diákköri Konferencián elhangzott előadásom konferencia-kötetben is megjelent. 

Jól használom a különböző közösségi platformokat, jól beszélek ukránul külső 

független tesztelésen 186 pontot szereztem angolul (B2 nyelvvizsga) - ezek az eredményeim, 

hasznosak lesznek a szakma tanulásához. 

Kommunikatív vagyok, csapatjátékos vagyok, ezeket a képességeimet, leginkább az 

alapfokú pedagógiai gyakorlatomnak köszönhetem, van tapasztalatom a különböző korú 

gyerekekkel való munkában, valamint a szülőkkel való kommunikációban is. Szeretek 

másokon segíteni. Önkéntesnek jelentkeztem a pályaudvaron, ahol fogadták és válogatták a 

külföldről érkezett segélyeket a menekültek számára, és könnyen megtaláltam a közös nyelvet 

különböző emberekkel.  

Biztos vagyok benne, hogy szociális képességeim segítenek abban, hogy jó matematika 

és informatika tanár legyek. 

Remélem a fentiek felkeltették érdeklődésüket, és a jövőben hallgató lehetek ezen a 

szakon. 


