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Tanulmányaimat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem, először óvodapedagógusként, majd 

később tanítóként.  

A Kalász Suliban 20 éve dolgozom. Eddig négy osztályt vihettem végig elsőtől negyedikig. Mivel óvónő 

is vagyok, az első évfolyam mindig közel állt hozzám. Komoly lehetőségeket biztosít a nevelésre és a 

tanításra. Megbecsülöm ezt az időszakot, amit együtt tölthetünk. Hiszem, hogy életük egyik 

legfogékonyabb, legmeghatározóbb szakasza.  

Igyekszem a kicsiket átsegíteni az iskolakezdés nehézségein játékos feladatokkal, mesékkel, 

mondókákkal, rajzolással és sok zenével. A zene, az együtt muzsikálás, az együtt éneklés mindig is 

meghatározó szerepet töltött be az életemben. Tapasztalatom szerint zárt ajtókat nyit bennük. 

Nemcsak az óvoda és az iskola közti átmenetet teszi zökkenőmentesebbé, de későbbiekben is 

alkalmas arra, hogy megkönnyítse a tanulást számukra. Jelenlegi osztályomnak népi furulyát 

tanítottam, ami újabb lehetőségeket nyitott meg  a nevelő-oktató munkámban. 

Folyamatosan életkori sajátosságaikhoz igazítom tanulási tevékenységeinket a sok ritmikus, 

mozgásos gyakorlattal, játékkal, akármilyen órán vagyunk. A mindennapos meseolvasás tökéletesen 

alkalmas szókincsük észrevétlen bővítésére. A lassabban haladókat az órán differenciált 

feladatadással segítem a felzárkózásban, illetve a tehetséggondozásra is így nyílik lehetőségem. 

Célom olyan osztályközösséget teremteni, ahol jó hangulatban, oldottan, humorral, egymást segítve 

tanulhatnak a gyerekek, barátokat szerezhetnek, ahol jó együtt lenni. A csoportban, a párban tanulás 

mind lehetőség, hogy az egymásra figyelést, a felelősséget, az elfogadást, az alkalmazkodást 

gyakorolhassák. Fontosnak tartom, hogy jó kapcsolatot tartsak a szülőkkel. A párbeszéd, az összhang, 

a közös értékrend szükséges, hiszen közös a célunk, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak, nyitottak, 

érdeklődők legyenek és maradjanak. 

Sok szeretettel és izgalommal várom leendő tanítványaimat. 
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