
Ha ezt látod, kérlek válaszolj egy kérdésünkre.

Diákként kötelességünk és felelősségünk, hogy tanáraink büszkék legyenek tetteinkre.

Tőlük tanulunk írni, olvasni, számolni, gondolkodni. Ám egy tanár szerepe a fiatalok

életében ennél sokkal jelentősebb. A tanárok tudás mellett gondoskodást, moralitást és

bátorságot tanítanak. Rendkívüli szerepet játszanak több ezer diák életében.

Te miért vagy hálás a tanáraidnak?

➢ Mert ott vannak, ha elakadtunk, segitenek, ha nem tudjuk, hogyan tovább. Mert lelket

ontenek belenk a legrosszabb napjukon is. Mert megtanitanak más szemszögből

tekinteni ugyanarra a dologra, segitenek megbirkoznunk a problemainkkal. Mert

felvillanyoznak. Mert fáradságot nem ismerve törik magukat értünk. Mert ránk

mosolyognak. Mert minden tanár órája külön kis világ, ami tele van csupa, csakis ra

jellemzo dologgal. Mert mindenkitől valami fontos lelkével búcsúzunk. Mert mindig

próbálnak megújulni hozzánk. Mert őszinték. És mert őszintén beszélhetunk velük.

Mert olykor a mi fejunkkel gondolkodnak, hogy meg sikerebben adhassak at az anyagot.

Mert elvezhetove, szórakoztatóvá, érdekessé, izgalmassá varázsolják az órákat. Mert

próbálják a mi nyelvünkre leforditani a lényeget, hogy a legközelebb hozzanak minket

annak megértéséhez. Mert a végén miattuk szeretjük meg a tanulást. Mert fontosak

vagyunk számukra, és tesznek azért, hogy belőlünk a legtöbbet hozhassak ki. Mert

vannak. És küzdenek. És nem adják fel.

➢ Hálás vagyok, mert kitartanak mellettünk, kitartanak amellett, amit fontosnak tartanak.

Nélkülözhetetlen az, hogy ilyen viszontagságos időkben is ittvannak a tanáraink

mellettünk, és megmutatják, mi a helyes út. Mindent megtesznek azért, hogy a lehető

legtöbbet hozzuk ki magunkból, és támogatnak, hogy a jövőben azt tehessük amit

szeretnénk, mert a kapott tudásból, segítségből, odafigyelésből meríthetünk, és

fejlődésünk során felhasználhatjuk. Tanáraink megadják a lehetőséget arra, hogy a

lehető legjobb „felszerelésekkel” vághassunk neki a nagybetűs Életnek.

➢ Azért, mert vannak Vannak, annak ellenére, hogy bolti eladóként, vagy bármi másként

sokkal többet keresnének 

Vannak, annak ellenére, hogy gyakran a diákoktól sem kapják meg a kellő

tiszteletet Vannak, annak ellenére, hogy a közoktatásban nagy szükség lenne

reformokra Vannak, annak ellenére, hogy még ahhoz sincs joguk, hogy kiálljanak
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magukért Vannak, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy egy épkézláb generációt

neveljenek belőlünk

➢ Hálás vagyok, mert fordulhatok hozzájuk, ha kérdésem van és bízhatok a tudásban amit

átadnak. Hálás vagyok a türelemért és a jószándékért is, amivel a diákok felé fordulnak,

és hogy kitartanak a karrierjük mellett a sok hátrány ellenére. Hálás vagyok, hogy

törtetnek előre és nem adják fel, amivel sokunkat hozzásegítenek az álmainkhoz.

Tisztelendő és becsülendő a munkájuk, amiért nem csak a diákok, hanem az egész világ

hálás kéne legyen.

➢ Hálás vagyok Tanár Úr végtelen türelméért, Tanár Úrnak, aki

minden alkalommal képes érdekes órát tartani, és emellett jó kedvet teremteni az

osztályban ( még akkor is, ha azt csak egy székfelborítással lehet elérni), Hálás vagyok

Tanárnő óra eleji zongorázásainak, Tanárnő türelmességéért, 

Tanárnő humoráért, Tanárnő elszántságáért és Tanár Úr rendíthetetlen jó

kedvéért.

➢ Nyilván azt kell válaszolnom,hogy a tudás amit átadnak a legfontosabb, de mindemellett

néhány tanár nem csak egy tantárgy ismeretét nyújtja,hanem egy hangulatot is amitől

akár a véleményem is megválltozhat és az órák is izgalmasak lehetnek. Sok tanárt nem

ítélnek,becsülnek meg megfelelően,így hálás vagyok azért is hogy ezek ellenére is

támogatnak minket és kitartanak munkájuk mellett.

➢ A leginkább azért, mert elképesztő mennyiségű munka van abban, ahogy tanítanak

minket. Hihetetlen, hogy a tanáraim mennyi időt áldoznak a tanításra, szabadidőt és

energiát nem kímélve fáradoznak azon,hogy a lehető legjobb oktatásban részesüljünk.

Hálás vagyok, amiért előre nem látható problémák sokaságát oldják meg, es azért,mert

mindig a diákok érdekeit tartják szem előtt.

➢ A hazai körülmények mellett is mindent beleadnak abba amit csinálnak, ami nem más

mint a mi előkészítésünk, az általunk kiválasztott tanulmányok eléréséhez szükséges

tudás és lelki felkészültség megszerzése, és hajlandóak egy olyan szintet elvárni minden

tárgyból ami elegendő lesz a továbbtanuláshoz, még ha ez azzal is jár hogy rengetegen

ellenszenvesnek tartják őket.

➢ Azért mert mindent megtesznek értünk, diákokért, és azért hogy fejlesszenek

bennünket, és segítsenek elérni a céljáinkat. Emellett példát is mutatnak, és

felkészítenek benünnket "a nagy betűs életre", ráadásul mindig fordulhatunk hozzájuk a

problémáinkkal, és ők mindig minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy segítsenek

megoldani ezeket a problémákat.



➢ A tanárok mindennapi energiáikat és idejük nagy részét, arra használják fel hogy

előresegítsenek egy új generációt. Hálás vagyok nekik, azért hogy ők is helytállnak

ebben a képtelen oktatási rendszerben amibe mind bele vagyunk kényszerítve. Nagy

erény mindezek mellett segíteni a műveltséget eljuttatni a fiatalokhoz

➢ Mert nagyon nagyon sok “okosságot” adnak át és az egész jövőmet nekik fogom

köszönni hiszen nélkülük nem tudnék: írni, olvasni, értelmesen gondolkodni,

megfontoltnak lenni és ez az amit más ilyen jól BIZTOSAN nem tud átadni. Ha a tanárok

nem lennének akkor nem is tudom hogx mi lenne velem, mit kezdenék nélkülük!

➢ Sok mindent tanítanak nekünk, vigyáznak ránk, előfordult már, hogy amit egy tanártól

megtanultam, az nem a tananyag, hanem valami teljesen más volt. Nagyon jó hogy a

tanárok maradnak tanárok ezek között a körülmények között is! Sokkal nagyobb kellene

hogy legyen a megbecsültségük minden tekintetben!

➢ A tananyagon kívül sok fontos élettapasztalatot adnak át, és bátorságukkal nem csak

utat mutatnak a cselekvésben, hanem egy olyan összefogást alakítanak ki, tanár és diák

között, ami a történelem során eddig nem fordult elő. Talán mondanom se kell, hogy

ebből többet tanulunk, mint bármi másból.

➢ Nagyon boldoggá tesz mindig, hogy annak ellenére, hogy az osztály meglehetősen

elviselhetetlen, mindig képesek bejönni boldogan az órára. Kifejezetten örülök, hogy ha

bármiben segítséget kér az ember, a tanár/tanárnő egyből segít neki. Hálás vagyok a

vmg tanárainak

➢ A figyelmességükért, hogy mindig megtesznek mindent, hogy az órák a lehető

legérthetőbbek legyenek és élvezzük őket. Azért, mert egyenjogú félként kezelnek

minket, nem egy gyerekekként. Azért is, mert mindig korrektek és hogy tiszteletben

tartanak minket.

➢ Amiért a nehéz helyzetük ellenére igyekeznek a lehető legjobb oktatásban részesíteni

minket, emellett az életre is felkészítenek, és amiért kedvesek, odaadóak és mert

nyitottan, jókat lehet velük beszélgetni egy adott témával kapcsolatban

➢ Azért vagyok nekik hálás, mert minden fontos dolgot nagyon jól megtanítanak nekünk,

és emellett humort és bátorítást is kapunk tőlünk. Mindig megbízhatunk bennük, és

tudjuk, hogy bármikor bármit megkérdezhetünk, ha éppen elakadtunk:).

➢ Az életre tanítanak, tudást adnak, meghatározzák az egész életünket, hogy hogyan

tanítanak( pl. Ha jó a kémia tanárod és felkelti az érdeklődésed, lehet, hogy kémikus,

vegyész leszel. Ha nem,akkor mindig is utálni fogod a kémiát.)



➢ Azért mert legjobb tudásuk szerint próbálnak átadni információkat időt és energiát

nem sajnálva.Foglalkoznak velünk és nem csak tananyagot de valamiféle emberi példát

is állítanak elénk.

➢ Hálás vagyok a tudásért amit átadtak nekünk és az igyekezeteikért amiket a mi

érdekeinkért tettek. Valamint hálás vagyok hogy olyan embereket ismerhettem meg

tanáraim személyében akikre fel tudok nézni.

➢ Van türelmük megválaszolni ugyanazt a kérdést ötödjére is. Gondoskodnak rólunk,

mintha saját gyerekeik lennénk, és tanításon kívül is segítőkészen állnak hozzá minden

kérésünkhöz, kérdésünkhöz. <3

➢ Azért, mert tanítanak, segítenek, tanácsot adnak a kérdéseinkre. Minden tőlük telhetőt

megtesznek azért, hogy mi diákok jól érezzük magunkat, az iskolákban, sikeresek

legyünk majd felnőttként.

➢ Készülnek nekünk órára feladatokkal, vázlatokkal, feláldozzák csomó szabadidejüket

délután is, hogy mi tanult, értelmes emberek lehessünk. Igazán megérdemelnék több

szabadidőt, és elismerést.

➢ Azért, mert rengeteg időt és energiát fektetnek abba, hogy még a legnehezebben

kezelhető gyerekeknek is átadják minden tudásukat, és a kevés fizetés ellenére is

kitartanak munkájuk mellett.

➢ Annak ellenére, hogy nekünk tanulóknak sokszor nincs kedvünk a tanuláshoz, a

tanáraink igyekszenek, hogy minél nagyobb tudást biztosítsanak számunkra, és ezért

nagyon hálás vagyok.

➢ Azért vagyok hálás nekik, mert a körülmények ellenére életkedvvel, lendülettel tartanak

szórakoztató órákat, melyek elfeledtetik velünk, hogy tulajdonképpen iskolában ülünk.

➢ hihi azért mert segítenek eligazodni a rengeteg lehetoseg kozt, amit a jkvonk kinal.

Fontos dolgokban tamogatnak, es ezt humorral teszik ami nagyon fontos szerintem❤

➢ Mindenért, amit megtanítottak az életről, a mosolyokért, a tanácsokért, amikor

meghallgattak, amikor pluszmunkát végeztek, hogy fejlődhessek, amikor segítettek.

➢ Én azért vagyok hálás hogy minden órán leadják nekünk az anyagot és elviselnek

minket annak ellenére hogy hogyan viselkedünk. Még akkor is ha rossz napjuk van.

➢ Az állandó támogatásukért. Azért, hogy számíthatunk rájuk és még ebben a megalázó

helyzetben sem adták fel, küzdenek a mi, az oktatás jövőjéért.

➢ hihi Azért, mert bármilyen kérdésem van ők mindig itt vannak nekem. Kellő

türelemmel állnak hozzánk, diákokhoz még akkor is, ha ez néha nehéz!

➢ Mert fel tudnak dobni egy rossz napot is Mert mindenben támogatnak Mert az NAT

mellett arra is megtanítanak, amire ténylegesen szükségem van



➢ Mert nem csak az anyagot tanítják meg, hanem sokmindent mást is. És nekik

köszönhetően nagyon sok új és érdekes információt tanultam meg.

➢ Mert tudást adnak át, és valamennyi tanár jófej, illetve van olyan tanár, aki saját életét

helyezi háttérbe, hogy segítsen a tanulóknak.

➢ Nagyon sokat tettek azert, hogy az lehessek ma aki vagyok. Tanítottak, neveltek és

fegyelmeztek mind ezt azért, hogy jó emberré váljak.

➢ Hálás vagyok amiért segítenek minket felkészíteni az előttünk álló hosszú útra, hogy

aztán könnyebb legyen elengednünk a kezüket. <33

➢ Mert nem csak arra lexikális tudást adnak, de az életre is felkészítenek Mert figyelnek

MINDEN EGYES diak testi es lelki egeszsegere

➢ Mindent megtesznek azért, hogy megalapozzák a jövőnket, még akkor is ha közel sem

becsülik meg őket annyira mint megérdemlik.

➢ Hogy ilyen szörnyű helyzetben ami ebben az országban van, kitartanak a szakmájuk

mellett, és terelnek minket az élet felé.

➢ Én nekem ez az első évem itt hetedikeskent és nagyon megkönnyítik a tanárok azt hogy

mindent megszokjak és kitapasztaljak.

➢ Mert gondoskodnak arról, hogy jól neveltek, okosak, ügyesek és kedvesek legyünk. És

azért is, mert annyi áldozatot hoznak.

➢ Nem csak színvonalas oktatást kapunk, de megtanítanak gondolkodni és kiállni az

igazunkért, és ebben példát is mutatnak.

➢ hálás vagyok hogy odaadóan tanítanak, ha valamit nem értek segítenek, órán kívül is jó

kapcsolatot ápolnak a diákokkal

➢ Hogy megtanították hogy nem baj ha hibázunk, ha tanulunk is belőle, és önbizalmat

adtak nekünk a hosszú évek során.

➢ Mert akkor is 45 percig tanítanak és próbálkoznak, amikor látják hogy senki nem figyel

igazán. Nem lehet jó érzés.

➢ Azért, mert mindig ott vannak értünk és sosem hagynak cserben, még akkor sem, ha

nem adunk nekik elég tiszteletet.

➢ Végig kísérik úgy a fiatal éveimet, hogy belőlem a legtöbbet kihozzák és bármikor

fordulhatok feléjük bizalommal

➢ A legtöbbet hozzák ki belőlem, segítenek mindenben, amire szükségem van, akár ha

nem tanulással kapcsolatos is.

➢ Hogy nap mint nap tanítanak minket, elviselnek minket, és gondoznak minket.

Mindenféle küzdelmek áran is.



➢ Még ha nem is akarom akkor is tudatják velem, hogy fontos tanulni, azért hogy mindent

elérjek az életben

➢ Megtanították, hogy kitartással és küzdelemmel még a legnehezebbnek tűnő dolgokat is

meg lehet csinálni.

➢ Elképesztő nagy tudásukért, humorukért, kitartásukért, jogaikért való kiállásukért,

példamutatásukért.

➢ Azért vagyok hálás, mert a problémáimat segítenek megoldani motivációkkal, bíztatás

és sok türelemmel

➢ Mert mindig lehet tőlük kérdezni. És ha az ember butaságot kérdez, azt is türelmesen

megválaszolják.

➢ Amiért mindig mondták, hogy: "tanuld meg mert később hasznos lesz" és "a házi feladat

a te érdeked!"

➢ Hálás vagyok nekik, mert nem hajtanak túl, és nem szűk látókörűek, hanem nyitottak és

barátságosak.

➢ Mert nagyon sokat tesznek értünk, azért hogy tanulhassunk. Kedvesek velünk és

mindig segítőkészek.

➢ Mert TANÍTANAK, és mindent megtesznek annak érdekében hogy a lehetőlegtöbbet

adják át a diákoknak.

➢ Azért, mert odateszik magukat minden nap, hogy belőlünk értelmes, gondolkodó

embereket neveljenek.

➢ Nagyon köszönöm tanárnőnek, hogy mindig feldobja a kedvem az

irodalom fakt órákon:)

➢ Mert még azokat a tárgyakat is képesek izgalmasan előadni, amelyeket nem szeretek

kifejezetten.

➢ A tudásért, amit átadtak illetve adnak nekem, valamint a nevelésért is amit tőlük

kaptam.

➢ mert ők adják nekem a látképet a világból, a tudást, és megalkotják a látképem a

jövőmről

➢ Azért, hogy ha elegem van, vagy elbizonytaladok, akkor is tudnak lelkesíteni, motiválni.

➢ Azért, mert küzdenek azért, hogy a sok tudás megszerzésével máshogy láthassuk a

világot.

➢ Hogy töretlen lelkesedéssel tanítanak meg akkor is, ha az minket nem anmyira hoz

lázba

➢ Azért,mert az életüket azzal töltik,hogy nekünk útravalót adjanak a felnőttkorunkra.

➢ Hálás vagyok, hogy lelkesen és jókedvűen adják át a tudást és tartják meg az órákat.



➢ a feltetel nelkuli torodesert amit probalnak minden diakjuknak szemelyenkent

megadni

➢ Mert mindent nagyon jól elmagyaráznak és ha bármi kérdésem van fordulhatok

hozzájuk

➢ Azért, mert általuk azzá tudtam válni, aki most vagyok és akire büszke tudok lenni.

➢ Amiért mindegyik tanárom a maga módján segít okos és tájékozott felnőtté válnom.

➢ Mert segítenek abban, hogy felvételt nyerjek az általam kiválasztott egyetemre.

➢ Mert türelmesek és megtanítanak viselkedni, és érdekes dolgokat mondanak órán.

➢ Azon kívül hogy sok tudással bővítik ismereteinket, példát is mutatnak nekünk.

➢ Azért, hogy ha valamit nem értek, mégegyszer elmagyarázzák. És mégegyszer...

➢ Azért vagyok hálás, mert fáradhatatlanul osztják meg velünk értékes tudásukat.

➢ Mert képesek türelmesen válaszolgatni akkor is, amikor már ki vagyunk akadva

➢ a figyelmükért, a korrektségükért, azért mert egyenjogúként kezelnek minket

➢ Mert sokszor olyan dolgokat is megtanítanak, ami tényleg hasznos az életben

➢ Hogy mindig segiteni probalnak minket , es csak a legjobbat akarjak nekunk.

➢ Mert mindig türelmesek velünk, mind a tanulásban, mind a viselkedésünkkel

➢ Hogy helyzetük ellenére is mindent beleadnak abba ahogy minket tanítanak.

➢ Mert megtanítanak olyan dolgokat, amiket előtte nem tudtam és érdekesek.

➢ hogy mindig nyugodtan tudnak hozzáállni a legrosszabb szituációkhoz is

➢ Mert egyénenként is foglalkoznak velünk, nem csak az egész osztállyal.

➢ A hasznos, tananyagon kívüli tanácsokért, történetekért és tényekért

➢ Mert rengeteg kérdésre választ adnak amit még nem tudok. Köszönöm!

➢ Figyelembe veszik a diákok érdekeit, mindegyik tanulóval törődnek.

➢ mert színesebbé teszik az amúgy unalmas munkanapokat számunkra

➢ Hálás vagyok, hogy nap mint nap támogatnak és hisznek bennem.

➢ Mert nagyon türelmesek velünk, akkor is ha hangosak vagyunk.

➢ A körülmények ellenére tovább tanítanak és nevelnek minket.

➢ Mert tananyagon kívüli érdekességeket osztanak meg velünk!

➢ A kemény, kitartó munkáért a környezeti tényezők ellenére

➢ mert a véleményünk az ő fülüknek nem csak zaj, hanem ének

➢ Mert azért dolgoznak hogy nekünk jobb legyen a jövőnk

➢ mert miattuk válok majd azzá aki nagykoromban leszek

➢ Azért, mert nem hagyják abba a tanítást ilyenkor sem

➢ hogy figyelnek ránk és korrekt/fer viselkedésükért

➢ Nagyon sok új dolgot tanítanak és kedvesek velünk.



➢ Mert megtanítanak lelkesedni a tudományágakért.

➢ A továbbtanuláshoz szükséges tudás átadásáért.

➢ Mert megtanítottak mindenféle hasznos dologra

➢ Azért, mert megértőek és érdekesen tanítanak

➢ hálás vagyok, hogy számíthatok a tanáraimra

➢ Bármi történjék segítenek nekünk mindenben.

➢ azért mert tanítanak és nevelnek minket :)

➢ Mert megtanítanak ésszerűen gondolkodni.

➢ hogy mindvégig hajtottak a céljaim felé

➢ Színt hoznak a szürke hétköznapjainkba

➢ Amiért a szabadidejüket ránk áldozzák

➢ hogy életrevalóknak nevelnek minket

➢ Azért, mert felkészítenek az életre

➢ A bátorításukért és támogatásukért

➢ Mert sok mindent tanítanak nekem.

➢ hogy mindig mindenben segítenek:)

➢ Mert megpróbálnak tudást átadni.

➢ Mert résztvesznek a programokon!

➢ Az életre tanítanak bennünket

➢ Megtanítottak fontos dolgokra

➢ Mert a legtöbbjük segítőkész.

➢ Mert hétvégén békén hagynak

➢ common kas gigachad 

➢ Tömik a fejünket tudással

➢ ösztönöznek a tanulásban

➢ A tanitásért, turelemért

➢ Azért mert tanítanak :)

➢ Segítenek fejlődnöm.

➢ Azért, hogy vannak

➢ Mert küzdenek értünk

➢ Azért hogy vannak.

➢ Támogatásuk miatt

➢ Mert tanítanak.

➢ A tanítás miatt

➢ Mert kitartóak



➢ Mert segítenek

➢ Mert tanítanak

➢ megértésükért

➢ A kitartásért

➢ Jól tanítanak

➢ Tanítanak

➢ Jenes

A városmajori diákság őszinte gondolatai:)


