
  
 
Tanítói diplomámat 1986-ban szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 

Több, mint 20 éve dolgozom ebben az iskolában, és ez alatt az idő alatt mindig 
német nemzetiségi nyelvi osztálynak voltam az osztályfőnöke. Az osztályomba 
jelentkező gyerekek jövőre is német nemzetiségi nyelvet fognak tanulni. A 
magas nyelvi óraszám - heti 5 óra - természetesen nagyobb leterheltséget is 
jelent a gyerekeknek.  A nyelven kívül minden tantárgyat én fogok tanítani.  

Tanítói végzettségem mellett magyar nyelv és irodalom szakos tanári és 
drámapedagógiai végzettséggel rendelkezem. Felső tagozatos tanári munkám 
előnyét abban látom, hogy az alsó tagozatos pedagógiai munkámat úgy 
tervezem meg, hogy az osztályomban tanuló gyerekeknek a felső tagozat 
magasabb elvárásai se okozzanak problémát. 
     Pedagógai pályám során fontosnak tartom a gyermek-szülő-pedagógus 
kapcsolatot, melyben a gyerekek fogékonyabbak a tanulásra és biztonságos, jól 
működő közösségben érezhetik magukat. Ezt következetes, határozott, 
kiszámítható pedagógiai és nevelő munkámmal igyekszem megteremteni.  
     Mindennapi oktató-nevelő munkámat a gyermekközpontú légkör, a 
nyugodtság, a kiegyensúlyozottság jellemzi, melyből a vidám hangulat sem 
hiányzik. Igyekszem tanítványaimban a tudásvágyat, a kíváncsiságot 
folyamatosan fenntartani a változatos feladatokkal, a tevékenykedtetéssel, a 
játékossággal. A hagyományos munkaformák mellett szívesen és napi szinten 
alkalmazom a digitális világ nyújtotta lehetőségeket.  
      Természetesnek tartom, hogy minden gyerek más és más, önálló 
személyiség, ezért fontosnak tartom a gyerekek minél mélyebb megismerését, 
egyéni fejlesztését.  
      Alapvetőnek tartom, hogy a tárgyi tudás mellett önálló döntésre, 
felelősségre, kreatív, kritikai gondolkodásra, véleményük szabad, kulturált 
kifejezésére, összetartásra, egymás iránti tiszteletre neveljem a gyerekeket. A 
mindennapok mellett a  közösséghez való tartozás örömét számos 
osztályprogrammal, közös élménnyel erősítem.  
     Napközis párommal, Lakyné Botlik Tündével 20 éve dolgozunk együtt. 
Összehangolt munkánk biztosítja a gyerekeknek az állandóságot. 
    "A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig 
tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez 
olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy 
hisznek benne." 
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