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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Felvételi Bizottság! 

 

Bátor Emese vagyok, Beregszászon születtem, 2004. június 12-én, jelenleg is ott élek szüleimmel és 

három testvéremmel. Édesapám tanár, édesanyám háztartásbeli. Osztályfőnököm többször beszélt 

nekünk a továbbtanulási lehetőségekről és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát is minden 

alkalommal figyelmünkbe ajánlotta. Mivel a főiskola szülővárosomban található, így szüleim 

támogatták szándékomat, hogy tanulmányaimat itt folytassam, Tanító szakon. 

A főiskolán a korábbi években már többször is jártam, így személyes tapasztalataim is vannak 

az intézményről, annak felszereltségéről. A Genius tehetséggondozó programban már 4. osztályos 

korom óta részt veszek, és versenyekre is évente jártam. Ezek a programok mind itt szerveződtek a 

főiskolán és sok barátságot sikerült így kialakítanom más beregszászi iskolák és a környező falvak 

tanulóival. Az ide kötődő barátságok mellett az is fontos volt számomra, hogy szülőföldemen, 

anyanyelvemen szerezhetek versenyképes tudást és oklevelet. Számomra is fontos, hogy a családomhoz 

közel maradhatok, a képzés ingyenes, sőt ösztöndíjat is kaphatok.  

A szakválasztás nem okozott különösebb fejtörést számomra. Mivel négyen vagyunk testvérek 

és én vagyok a legidősebb, sokat foglalkozhattam a testvéreimmel. Már egész kicsi koruk óta közösen 

rajzolgattunk, színeztünk, festegettünk, gyurmáztunk, olvasni, írni tanítottam őket. Ha tehettem, a 

szomszéd gyerekeket is áthívtam, játsszanak ők is velünk, bújócskáztunk, társasjátékoztunk, 

versenyeztünk. Könnyen szót értettem a gyerekekkel és ezek a tevékenységek számomra is örömet 

okoztak. A szomszéd gyerekek között volt egy visszahúzódó, hallgatag kisfiú, akinek nehezen ment az 

olvasás. Úgy éreztem, vele külön is foglalkoznom kell, hogy egy kicsit jobban haladjon a tanulásban. 

Mivel nagyom lekötöttek ezeket a tevékenységeket, úgy éreztem, mindenképp tanár szeretnék lenni, 

ezért a Tanító szakra adtam be jelentkezésem.  

A Beregszászi XY Líceumot fejeztem be, az érettségi bizonyítványom átlaga 11,2. Az iskolás 

éveim alatt a humán tárgyak, leginkább a magyar nyelv és irodalom (12-es érdemjegyem) érdekeltek, 

de matematikából/történelemből is jó: 10-es érdemjegyem volt. Szüleim ösztönzésére többször is részt 

vettem a Kazinczy szépkiejtési, az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati és a Karádi helyesírási 

versenyeken. A 2020/2021-es tanévben a Karádi László helyesírási versenyen 2. helyezést, a Kazinczy 

szépkiejtési versenyen 3. helyezést értem el.  

Az iskolában kreatív írás és művészet szakkörökre jártam, a szünidőimet gyakran töltöttem 

olvasó- és alkotótáborokban. Szabadidőmben szüleimmel együtt szívesen veszek részt karitatív 

tevékenységekben, melyet az egyházközségünk, illetve a városban működő szeretetszolgálat szervez. 
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Magyarul anyanyelvi szinten (magyar tannyelvű iskola bizonyítványa csatolva), ukránul (a 

nemzeti multidiszciplináris teszt eredményei csatolva) és angolul (nyelvvizsga bizonyítvány csatolva) 

alap/középfokon beszélek.  

A tanári mesterség szép hivatás. Úgy gondolom, a képzésben elsajátíthatom mindazokat a 

szakmai képességeket, melyekkel jó pedagógussá válhatok. Egy pedagógusnak felkészültnek kell 

lennie, hogy a gyermek egyéni adottságait, igényeit, szükségleteit és személyiségét megismerje és ennek 

megfelelően fogjon hozzá a tanításhoz. Mindezek mellett fontos, hogy olyan oktatási módokat, formákat 

sajátítson el, amivel egy-egy képesség a legjobban formálható. Tisztában vagyok vele, hogy mindezek 

csak a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával, aktív részvétellel valósíthatók meg. Saját tudásomat 

is leginkább az aktív bevonódás által tudom fejleszteni, ehhez sok kreativitás, kitartás szükséges. Mivel 

az iskolában is jó tanáraim voltak, az irodalom mellett érdeklődéssel várom a művészeti nevelés órákat, 

bízom benne, hogy képes vagyok elsajátítani azokat a technikákat, melyekkel a tanulókban kialakítható 

a művészetek iránti fogékonyság. Egy tanítónak szinte mindenhez értenie kell egy keveset, a 

matematikához és a környezetismerethez egyaránt, de én úgy érzem, elég motivált és érdeklődő vagyok, 

hogy ezeknek a tárgyaknak az oktatáshoz szükséges képességeket is kialakítsam magamban. Mindezek 

mellett a főiskola nyújtotta más lehetőségeket is szeretném kipróbálni. különösen a külföldi részképzési 

lehetőségek érdeklenek. Úgy vélem, az itt megszerzett tudást és képességeket pedagógusként, 

tanárasszisztensként, sajátos nevelési igényű gyerekek segítőjeként, de minden olyan munkakörben jól 

kamatoztathatom, ahol emberekkel kell dolgozni. 

Bízom benne, hogy adottságaim, képességeim, eddigi teljesítményem alapján a Felvételi 

Bizottság alkalmasnak talál arra, hogy Tanító szakos hallgató legyek, s hallgatóként én is 

bizonyíthassam rátermettségemet. 

 

 

Beregszász, 2022. június 14.  

 

 

 

Tisztelettel:  

Bátor Emese 

felvételiző  


