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„Minden gyerek egy-egy csoda” 
(Böjte Csaba) 

 

Tanulmányok 

2006-2011 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar 

Tanító szak Ének-zene műveltségterület 

 2015 Okj Dajka 

Továbbképzések 

-Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési 
intézményekben /2018./ 
-Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban tanítási-
tanulási stratégia /2018./ 
-KAP Digitális alapú alprogram /2018./ 
-KAP Életgyakorlat alapú alprogram /2018./ 
-A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT 
eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási 
folyamatban. Alap és középhaladó szintű képzés. /2021./ 
-Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz 
kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása /2021 

Célkitűzéseim az osztály előrehaladását illetően az 
elkövetkező 4 évben 

Hiszem, hogy minden gyermekben ott szunnyad a tehetség 
valamilyen területen, csak fel kell ébreszteni. Célom a négy év 
folyamán, hogy diákjaim elsajátítsák a kerettanterv által előírt 
tananyagot, tehetségüket minél inkább gondozzam, a lemaradó, 
nehezebben haladó gyerekeket támogassam, segítsem a 
tanulásban, miközben egy erős, támogató, elfogadó 
osztályközösséget alakítunk ki. Maradéktalanul felkészítsem 
őket a felső tagozat kihívásaira. Hatékonyan alkalmazzam a 
mindennapi tanulás során az IKT eszközöket, minél több digitális 
platformot kihasználva. 
 
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. A mai 
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világban különösen fontosak a korlátok, szabályok, melyek a 
gyerekek számára biztonságot nyújtó kapaszkodók is egyben. Az 
iskola házirendjét maradéktalanul betartva alakítjuk ki az osztály 
szabályrendszerét, melyet minden tanulónak kötelezően be kell 
tartania. A közösség érdekében nincs helye deviáns 
viselkedésnek.  
Motivációképp célom az osztályon belül elindítani egy ,,Érdemes 
vagyok rá” programot, mely keretében minden hónapban egy 
külön programmal jutalmaznám azokat a tanulókat, akiknek a 
magatartása és a szorgalma is lehetővé teszi ezt. 
Fontosnak tartom a hagyományok ápolását, az egészséges 
életmódra való nevelést és a természetvédelem iránti 
fogékonyság valamint a környezettudatos magatartás 
kialakítását. 
 
Az oktatás és nevelés mellett célom, hogy a diákjaim szívesen 
jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos környezetben jól 
érezzék magukat. Szívesen és tevékenyen vegyenek részt 
tanórán kívüli programokon. 
Az óvodából az iskolába való átlépést, illetve a gyermekek 
érzelmi intelligenciájának fejlesztését segítik a Komplex 
Alapprogram keretében megvalósuló ráhangolódás órák, ahol 
rengeteg mese, vers és játék várja és kíséri az osztályomban a 
gyerekeket.  
Módszerek a mindennapi oktatásban 
Alkalmazott módszereimet mindig az adott tanulócsoport 
igényeihez igazítom. Napi szinten dolgozunk a tanítványaimmal 
a felsorolt módszerek valamelyikével: Tanári előadás, 
magyarázat, elbeszélés, megbeszélés, vita, szemléltetés, 
munkáltatás, korábbi anyag számonkérése, házi feladat 
ellenőrzése, megfigyelés, rendszerezés, írásbeli felelet, 
feladatlap kitöltése, tanulói kiselőadás, projektmódszer, 
kooperatív tanulás, játék, házi feladat 
 

 


