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Mottóm:

“Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a
világmindenség megismerésének igénye, csak annak
kibontakozását kell elősegíteni. “
/Maria Montessori/

Önök most keresik a gyermekeik számára azt az utat, amely majd szeptembertől elvezeti őket a tudás
birodalmába, és kitárja előttük a tudás kapuját.
A Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítójaként szeretnék segíteni ezzel
a kis bemutatkozással.

Tanítói pályámat 1990-ben kezdtem.
Legfőbb motivációm, ami ennyi éven keresztül ezen a pályán tartott: a gyerekek szeretete.
Megszerezni a bizalmukat, közel kerülni hozzájuk, jó kapcsolatot kialakítani velük. Ha ez sikerül,
akkor ez kulcs a jó osztályközösség kialakításához is. Ezt mindig nagyon fontosnak tartottam, hiszen
egy egymással elfogadó, megértő közösségben sokkal eredményesebb a sikeres együttműködés.
Csodálatos érzés olyan közösséget formálni a tanítványaimból, ahol egymást elfogadják, szeretik,
ahol tévedni, hibázni szabad, ahol az őszinteség és a becsületesség értéket képvisel.
Igyekszem egyénenként megtalálni az utat minden kisgyermekhez, és olyan kellemes légkört
kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát.
Hiszek a pozitív megerősítések fegyelmező erejében. Eddigi tapasztalataim azt igazolták, hogy a
fegyelmezésnek ez a módja jól működik, sőt csodákra képes.

Szinte minden tantárgyból több évtizedes gyakorlatom van.
A pályámon eltöltött hosszú évek alatt a magyar nyelv és
irodalom tantárgy tanítása került a legközelebb a szívemhez.
Az olvasás, az írás tanítása jó hangulatban, játékos formában,
később az anyanyelv oktatása változatos feladatokkal, páros,
illetve kooperatív munkában sokféle lehetőséget rejt magában.
Ennek minden percét élvezem, szeretem. Úgy érzem ez az én
világom, ebben tudok igazán kiteljesedni.
Nagy hangsúlyt fektetek a helyesírásra, az olvasás
megszerettetésére, a versekkel való megismerkedésre.
Kiemelkedően fontosnak tartom a tehetséggondozást.
Ennek érdekében vers-, és mesemondó versenyekre
készítettem fel tanítványaimat.
Emellett eredményesen vettek részt megyei és országos
anyanyelvi versenyeken is.
Hiszek abban, hogy minden kisgyermek tehetséges valamiben,
nekünk felnőtteknek pedig segíteni kell őket abban, hogy
tehetségük kibontakozhasson.

A készségtárgyak tanítása ugyanúgy végigkísérte az egész
pályámat, mint a napközis tanítói munka.
25 éven keresztül tanítottam ,,két tanítós rendszerben”
megosztva a fő tantárgyakat, és a délutáni napközis
foglalkozásokat.
Jelenleg az iskola 2. b osztályában tanítok etikát, technikát, és a
napköziben én foglalkozom a gyerekekkel.
A délutáni tanulásban segítem őket, irányítom, szervezem a
délutánjaikat.
Az elmúlt időszak digitális oktatása nagy kihívás volt számomra,
igyekeztem a legtöbbet kihozni a helyzetből.
Zoom órákat tartottam, illetve a digitális tananyagokat, és az
interneten található segédleteket is beépítettem az óráimba.
Ezeket már évek óta használom a tanítási óráimon.

Az első osztályba lépő gyerekek számára meghatározóak az első benyomások, amelyek az első
időszakban érik őket.
Szeretném megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, jó
játékként éljék meg. A tanítási óráimba sok játékot építek be, amelyek segítségével a gyerekek szinte
észrevétlenül sajátítják el az új információkat.
Mindeközben szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem.
A pedagógus egyik legfontosabb tulajdonságának a következetességet tartom, eszerint
tevékenykedem.
A szülők bizalmát, a velük való rendszeres és partneri kapcsolattartást fontos tényezőként kezelem.
Életkoromnál fogva már többször megtörténhetett velem, hogy volt tanítványaim gyermekeit
taníthattam.

Ebben a jelenlegi különös helyzetben egyelőre csak ilyen módon tudok bemutatkozni, de
bízom benne, hogy esetleg lesz lehetőség személyes találkozásra is.
Szívesen megismerném a kis óvodásokat is, akik bizonyára izgalommal és várakozással
gondolnak az iskolára.
Szeptemberben pedig szeretettel várom őket tanító párommal, Ildikó nénivel együtt,
a Cica osztályban.
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