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Molnár-Tóth Ágnes, tanító
2001-ben végeztem az ELTE Tanító és Óvóképző Karán
magyar nyelv és irodalom műveltségterületen. Miután magam is
tanulója voltam ennek az iskolának, pályaválasztásomban
meghatározóak voltak azok a pedagógus egyéniségek, akik az itt
töltött diákéveimet végig kísérték. A diploma megszerzése után
örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy taníthatok egykori
iskolámban, ahol a kezdetektől fogva több osztályt vezettem végig
elsőtől negyedik évfolyamig.
Gyermekeim születése után, egy éve érkeztem vissza az
intézménybe. Jelenleg az 1.b osztályban tanítok és segítem a
gyerekek önálló tanulóvá válását a napközis foglalkozásokon.
Fontosnak tartom, hogy türelemmel, empátiával teremtsek a
gyerekek
számára
bizalmas,
biztonságos
légkört.
Az
olvasástanítás terén kiemelt hangsúlyt fektetek az előkészítő
időszakban zajló hangösszevonásra, játékos szótagolási és ritmusgyakorlatokra, a lassított
írástanításra. Tanóráimat sok játékos, mozgásos feladattal színesítem, megkönnyítendő az óvoda-iskola
közötti átmenetet. Kooperatív tanulási technikák alkalmazása mellett nagy figyelmet fordítok arra,
hogy a gyermekek személyre szabott támogatást kapjanak, segítve ezzel az egyéni képességek
kibontakoztatását. Vallom, hogy munkám sikerességének záloga a gyermekek érdekében a szülőkkel való
folyamatos és harmonikus kapcsolat kialakítása.
Koródi Csilla, tanító
2001-ben végeztem a NYME-Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolai Karán, német nyelv műveltségterületen.
Tanulmányaimat a későbbi évek során a német nemzetiségi szak
elvégzésével bővítettem ki. Pályakezdő korom óta vagyok az
intézmény pedagógusa, ahol a kezdetektől napjainkig osztályfőnöki
feladatokat látok el.
Jelenleg a 4.b osztályt vezetem, magyar nyelv, német,
népismeret és környezetismeret tárgyakat tanítok. Fontosnak
tartom, hogy kisiskolás korban a német nyelv elsajátítását játékos
módszerekkel tegyük hatékonyabbá. Már első osztálytól fogva nagy
hangsúlyt fektetek a kommunikáció fejlesztésére, tanóráimon
beszédközpontúságra

törekszem.

Munkámban

igyekszem

megteremteni a tanuláshoz szükséges motiváló légkört, változatos
módszerek, digitális eszközök alkalmazásával. Szívesen tanítok be
magyar és német nyelvű színdarabokat művészeti szemlékre, iskolai és kerületi alkalmakra. Nemzetiségi
iskola tanítójaként kiemelkedő feladatomnak tekintem a német nemzetiség hagyományainak ápolását,
ezért sok ilyen témájú program megvalósításában veszek részt. Eddigi pedagógiai munkámat a Fővárosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban „Az év némettanára” díjjal ismerte el.
Szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

