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Tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus vagyok.
11 éven keresztül az alsós munkaközösség vezetését, 5 éven
keresztül pedig a minőségbiztosítási csoport vezetésének
feladatait láttam el.
30 éve tanítok nagy felmenő rendszerben alsó tagozatos
gyermekeket. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítási
módszerei közül oktattam a kisdiákokat Romankovics-,
Zsolnai-, Lovász- és Meixner-módszerrel. Pályafutásom
során négy olyan tanévet éltem meg, amikor alsó tagozatban
Lovász-módszerrel tanítottam a kisiskolásokat, s ezzel
párhuzamosan felső tagozatban a magyar nyelv és irodalom
tantárgyat Zsolnai-módszerrel oktattam azoknak a tanulóknak,
akikkel 1. osztályban ezzel a módszerrel kezdtük a tanulást.
Jelenleg (immár nyolcadik éve) Meixner-módszerrel
igyekszem bevezetni az első osztályos gyermekeket az olvasás
és írás rejtelmeibe, illetve ugyanezzel a módszerrel tanítom 4.
osztályos tanulóimat is. 1. évfolyamon a mássalhangzók
megtanulásához a Mesezene módszert is alkalmazom.
Iskolaotthonos rendszerben 3 tanéven keresztül tanítottam.
Matematikából éveken keresztül alkalmaztam tanítási órákon a
szorobán számolóeszközt.
Jelenleg részt veszek az intézményi önértékelési csoport
munkájában is munkahelyemen.

Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi végzettségemnek
köszönhetően könnyen, gyorsan, szakszerűen ki tudom szűrni
a tanulási problémára utaló jeleket.
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusként 10 és fél éven
keresztül fejlesztettem tanulási zavarral, tanulási nehézséggel
küzdő gyermekeket. Ezeknek a tanulóknak a számára
szakszerű segítséget tudok nyújtani a tanórai differenciálás
keretein belül is. Fejlesztő munkámnak köszönhetően nagy
gyakorlatra tettem szert egyéni fejlesztési tervek készítésében.
Iskolánkban az ötletem alapján indult útjára 18 évvel ezelőtt
az országos „Környezetismeret-környezetvédelem”
csapatverseny, melynek azóta is fő szervezője vagyok. Évrőlévre egy-egy évfolyam számára állítom össze a levelezős
fordulók feladatait, ill. minden évfolyam számára a döntő
feladatsorait.
5 éve szervezem az országos Meixner-konferenciát, melynek
helyszíne iskolánk. A konferencia keretein belül nemcsak
bemutató órákat, hanem előadást is rendszeresen tartok.
Tanítói pályafutásom során több alkalommal tartottam
bemutató órákat magyar nyelv és irodalomból, valamint
környezetismeretből.
Felnőttoktatás terén is szereztem tapasztalatokat: a Meixnermódszer tanítására felkészítő tanfolyamon Miskolcon 2. és 3.
évfolyamon tanító pedagógus kollégákat készítettem fel a
módszer tanítására. Nemcsak elméleti ismereteket adtam át
számukra, hanem tanítási órákat is láthattak akkori
osztályomban a résztvevők.
Előadások megtartását, műhelymunkák vezetését az akkor
még Felsőzsolcai Nevelési Tanácsadó Intézetben, valamint a
Református Pedagógiai Intézet Országjáró konferenciáján
Miskolcon és Debrecenben vállaltam, s továbbra is szívesen
vállalok.
Szeretettel várom a felkéréseket.

