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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Felvételi Bizottság! 

 

Batári Liliána vagyok, 2018-ban szereztem Tanító alapszakos végzettséget a Munkácsi Állami 

Egyetem Humán Pedagógiai Karán, azóta elemi iskolai tanítóként dolgozom, szülőfalumban, Batáron. 

Ezúton is szeretném jelezni szándékomat, hogy tanulmányaimat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Tanító mesterképzésében szeretném folytatni.  

 

A főiskolán különböző rendezvények, szakmai programok, továbbképzések keretében több 

alkalommal jártam, a versenyeken is rendszeresen részt veszünk tanítványaimmal. Ezeken az 

alkalmakon volt lehetőségem megismerkedni a főiskola infrastruktúrájával és a Tanító szak oktatóival. 

Mind az intézmény felszereltsége, mind az oktatók felkészültsége meggyőző volt, ezért döntöttem úgy, 

hogy tanulmányaim ebben az intézményben folytatom. Az szintén fontos tényező volt számomra, 

hogy magyar nyelven tanulhatok, szakmai ismereteimet magyar nyelven is elmélyíthetem és az sem 

elhanyagolható körülmény, hogy az intézmény viszonylag közel van szülőfalumhoz. 

    

Továbbtanulási szándékomat az élethosszig tartó tanulás jegyében egyrészt az ösztönözte, 

hogy a tudásomat tovább bővítsem, mélyítsem, rendszerezzem, másrészt a pedagógusok minősítési 

rendszerének is fontos feltétele a továbbképzéseken való részvétel és én szeretnék a gyakornoki idő 

leteltével, a diploma megszerzését követően egy magasabb kategóriába lépni.  

 

A Tanító szakos végzettséget igazoló diplomám átlaga 86 pont. Tanulmányaim során aktívan 

részt vettem a hallgatói önkormányzat munkájában, valamint a tudományos diákköri 

tevékenységekben. Egy pályamunkámmal elnyertem a Soós Kálmán Ösztöndíjat, a 2017/2018-as 

tanévben a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakollégium ösztöndíjasa voltam. A szakkolégiumi 

kutatási program és a diplomamunkám keretében is a szövegértési képességek szintjét és fejlesztési 

lehetőségeit vizsgáltam 3-4. osztályos tanulók körében. Az eredményeimet a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány és a II. RF KMF szervezésében megvalósult X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri 

Konferencián (KTDK), valamint a Munkácsi Állami Egyetem Humán Pedagógiai Kara intézményi 

tudományos diákköri konferenciáján mutattam be. A témában megjelent publikációm: Batári Liliána – 

Témavezető Anna, 2020: A szövegértési képességek fejlesztése az elemi iskolában, Munkácsi Állami 

Egyetem Egyetem lektorált szakfolyóirata, 6(1), 56-67 p.  
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2020-ban, illetve 2021-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 

Nyelvvizsgaközpontjában komplex B2-es szintű ukrán és B1-es szintű angol nyelvtudást igazoló 

bizonyítványt szereztem.  

 

Úgy vélem, a Tanító mesterképzésben szerzett tudás és mesterségbeli képességek 

hozzásegítenek ahhoz, hogy az alapvető pedagógiai és pszichológiai ismeretek, módszertani eljárások 

mellett rendszerszintű rálátásom legyen az elemi iskolai oktatásra, a korszerű technológiákra, a 

tudásmegosztó, reflektív pedagógiai gyakorlatra, s ezáltal nemzetközi kitekintésre is lehetőséget adó 

szakértői tudás birtokosává váljak. A diploma megszerzésével új feladat- és munkakörök betöltésére 

nyílik lehetőségem, szakértőként részt vehetek az oktatók minősítésében, elláthatok módszerészi 

feladatokat az iskolán belül, vállalhatok mentortanári feladatokat, de a kistérségi és megyei oktatási 

osztályokon részlegvezetői pozíciókat is.  

 

Hosszú távú célom, hogy a végzettségemnek, valamint szerzett szakmai kompetenciáimnak 

megfelelő beosztásban helyezkedjek el, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy tanulmányaimat 

PhD képzésben folytatom tovább. 

 

 

 

Beregszász, 2022. június 14.  
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