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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

/Szent-Györgyi Albert/

Én megtaláltam azt a munkát, amit szeretek csinálni, immár 40 éve.
Gyerekekkel foglalkozni a leghálásabb feladat, nagyon közel áll
hozzám ez a pálya. Még rengeteg erőt érzek magamban, ezért döntöttem
úgy, hogy újra szeretnék első osztályt kezdeni. Sok sikerélményt
kaptam/kapok gyerekektől, szülőktől egyaránt.
A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 28
éve tanítok.

• Lendületes, energikus személyiség vagyok. Szeretem ha zajlik az élet az óráimon.
A gyerekek fesztelenül, jó hangulatban érzik magukat.
• Szem előtt tartom a gyerekek képességeit. Vallom, hogy nincs „átlagos” gyerek,
mindenki tehetséges valamiben. Mottóm: nem arra vagyok kíváncsi, hogy a
gyerek mit nem tud, hanem arra, hogy mit tud! Amit tanítok, ahogyan tanítom
úgy lesz a tanulás eredményes. A „hogyanra” nagy hangsúlyt fektetek. Megteszek
mindent annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola
közötti átmenet. Az első évfolyamon a tevékenykedő, élményt adó, felfedező,
játékos tanulást részesítem előnyben. Sok dicsérettel, pozitív visszajelzéssel
ösztönzöm kis diákjaimat.
• Igyekszem lépést tartani a modern kor technikájával. Törekszem az IKT eszközök
és a hagyományos módszerek alkalmazásának harmóniájára.
• Oktatási feladataim mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. Fontosnak
tartom a helyes erkölcsi normákat megtanítani nekik, az egymás mellett élés
szabályaival egyetemben. Tanulóimat mindig önmagukhoz viszonyítom,
személyiségfejlődésüket mindig előtérbe helyezem.

• Hosszú évek óta vagyok osztályfőnök, a gyerekekkel nemcsak órán,
hanem más eseményeken is együtt voltam, vagyok. Sok közös
programot szervezek, ami a közösségformálás szempontjából nagyon
hatékonynak bizonyul /kirándulások, színház látogatások, múzeum
látogatások, közös sütés …/
• Fontos számomra a szeretetteljes, családias légkör kialakítása, és a
szülőkkel való tiszteletteljes, kölcsönös együttműködés. A közös
vacsora estek, családi programok segítik mindezt.
Biztonságos, nyugodt légkört igyekszem nyújtani, ahol a gyerekek és a
szülők is jól érzik magukat.

Ahol a gyerek – szülő – pedagógus hármas egysége megvan, úgy
gondolom minden akadály legyőzhető.

Bízom benne, hogy leendő kisdiákjaimat is olyan tudással,
szorgalommal, tisztelettel, kötelességtudattal telitömött hátizsákkal
indíthatom útjára, ahogyan eddig is tettem.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szeretettel várom leendő kis diákjaimat!
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