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1984-től tanítok a XV. kerületben, először harmincegy évig Újpalotán, a Neptun
Általános Iskolában, a „piros iskolában”, majd 2015 óta jelenlegi iskolámban, a
Kossuthban. Ezen időszakok alatt mindig elsőtől negyedikig tanítottam. Az eltelt évek
alatt számos továbbképzésen vettem részt, melyek hozzájárultak a szakmai
tudástáramhoz.
Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat, etikát, vizuális kultúrát és
technikát tanítok. Rendkívül fontos számomra a biztos anyanyelvi alapok megteremtése, az olvasás
megszerettetése; a gondolkodva tanulásra, a problémamegoldó gondolkodásra való okítás, az egyéni
fejlesztés és a tehetséggondozás. A környezettudatos magatartásra nevelés is nagyon fontos
számomra. Hiszek abban, hogy minden kisgyerekben valamilyen tehetség rejtőzik, csak fel kell
fedezni az odavezető utat. Tanítványaim az elmúlt évek alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a
kerületi, a megyei és az országos tanulmányi versenyeken is.
A játékosság, a humor, a nevetés, a vidámság elő kell forduljon minden nap az osztályomban.
Számomra a gondoskodó törődés és szeretet nem jogokon és kötelességeken alapul, hanem
kölcsönös tiszteleten. A közösen eltöltött idő, a rengeteg kommunikáció, a megértés, a szeretet, a
következetesség, az odafigyelés személyiségük fejlődésének ebben a szakaszában nagyon fontos
tényező.
Az együtt töltött közös, valamint vizuális élmények meghatározóak a kisgyerekek számára. Színházés múzeumlátogatásokkal, tanulmányi kirándulásokkal és sétákkal, valamint számos színes
programmal igyekszem színesebbé tenni a tanuláson kívüli időt, amelyeken újabb felfedezésekre is
szert tehetnek.
Empatikus képességeimnek köszönhetően a tanulók szüleivel jó kapcsolatot igyekszem kialakítani. A
szülőkkel való kapcsolattartásom célja, az információk átadása mellett az, hogy a problémákat
feltárjuk, és együtt megoldjuk. Hiszek a mai napig a pedagógus-diák-szülő háromszögben, mely
hármast az őszinteség, a tisztelet, az egymás elfogadása tesz működővé.

Mátyásfalvi Ágnes

Pedagógusi pályámat ebben az iskolában kezdtem 1989-ben. Mérnöktanárként
technika tantárgyat tanítottam alsó és felső tagozaton egyaránt. Majd a Károli Gáspár
Református Egyetem Tanítóképző Karán tanítói diplomát szereztem. Az iskolai
gyermeknevelést egy időre saját gyermekeim nevelése váltotta fel, így több évi
otthoni munka után tértem vissza újra az iskolába. Jelenleg matematikát,
környezetismeretet, testnevelést, éneket tanítok. E mellett a szabadidő egy részét
töltik velem a gyerekek.

Munkám során kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy tanítványaim képességei kibontakozhassanak.
Célom, hogy elsajátítsák a gondolkodva tanulást, problémamegoldó képességük fejlődjön. Igyekszem
őket környezettudatos magatartásra nevelni. Tanítványaim szívesen vesznek részt különböző
tanulmányi-és sportversenyeken, ahol szép eredményeket értek el. A tanulás mellett legalább olyan
fontosak a közösségi élmények, amikre sok év eltelte után is szívesen emlékszünk vissza.
Kirándulásokkal, tanulmányi sétákkal, színház-és múzeumlátogatásokkal, osztályrendezvényekkel
igyekszünk színesíteni az iskolai életet.

Napjainkban egyre fontosabbnak tartom az értékek kihangsúlyozását, átadását, melyek segítik a
gyermekeket személyiségük harmonikus fejlődésében. Nyugodt, szeretetteljes, vidám légkör
megteremtésére törekszem, hogy örömmel járjanak iskolába.
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Általános iskolai tanítóként a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem.
Pályakezdésem óta a Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozom.
Másoddiplomámat a bajai Eötvös József Főiskola német nemzetiségi szakán
szereztem. Emellett az eltelt évek alatt számos olyan továbbképzésen vettem
részt, amelyek hozzájárultak pedagógiai eszköztáram bővítéséhez.
Jelenleg a 4. n osztályfőnöke vagyok. Immár 20 éve tanítok német nemzetiségi osztályban. Az
iskolaotthonos oktatási forma bevezetése óta matematika, német nyelv, német hon- és népismeret,
környezetismeret, vizuális kultúra és életvitel tantárgyakat tanítok. 2010 óta iskolánk idegen nyelvi
munkaközösség-vezetőjeként segítem nyelvtanáraink munkáját, és veszek részt a házi és kerületi
idegen nyelvi versenyek, valamint az iskolai német nemzetiségi programok szervezésében és
lebonyolításában.
Munkám során arra törekszem, hogy tanítványaim számára örömtelivé tegyem az ismeretszerzést.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak a tanulás révén, és
megszerzett tudásukat, tehetségüket kamatoztathassák.
Kisdiákjaim az eltelt esztendők alatt sok szép eredményt értek el az iskolai, a kerületi, sőt az országos
tanulmányi versenyeken is.
Minden tanítási órán, így a nyelvórákon is elengedhetetlennek tartom a játékosságot. A nép- és
gyermekdalok, versek, mondókák megismerésén, elsajátításán keresztül szinte észrevétlenül épül be
az egyre gazdagodó szókincs a gyerekek későbbi párbeszédeibe. Célom, hogy tanítványaim
megszeressék a német nyelvet és megértsék, mennyire lényeges és hasznos az idegen nyelvek,
valamint más népek kultúrájának, szokásainak ismerete.
Számomra kiemelkedően fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Ennek érdekében
törekszem az oldott, jókedvű tanórai légkör megteremtésére. Igyekszem arra nevelni őket, hogy
becsüljék saját értékeiket és társaikét is, valamint tisztelettel és szeretettel közeledjenek egymáshoz.
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1980-tól tanítok a XV. kerületben, először hat évig az újpalotai „lila” iskolában, majd
1986-tól alapító tagként a Kossuthban. Ez időszak alatt osztályaimat mindig elsőtől
negyedikig tanítottam.
Jelenlegi osztályomban magyar nyelv és irodalmat tanítok. Kiemelten fontosnak
tartom a biztos anyanyelvi alapok megteremtése mellett az egyéni fejlesztést és a
tehetséggondozást. A versenyzéshez kedvet érző tanulóimmal rendszeresen
eredményesen veszünk részt a különböző iskolai, kerületi tantárgyi, valamint vers- és prózamondó és
író versenyeken egyaránt. Azt vallom, hogy mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni,
hogy miben. Kis tanítványaimmal rendszeresen járunk az iskolai könyvtárba, célom az irodalom
megszerettetése, az olvasóvá nevelés.
Az osztályban igyekszem nyugodt, barátságos légkört teremteni, a kisdiákokat egymás megértésére,
elfogadására, valamint bátor önkifejezésre nevelni. A nevelés során fontosnak tartom a
hagyományápolást és a környezetvédelmet is. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy jól érezzék
magukat az iskolában, szeressenek idejárni.
Folyamatosan képzem magam, így a tanítói mellett 2000-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
drámapedagógusi, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2003-ban minőségügyi
szakértői diplomát és 2012-ben közoktatás vezetői diplomát is szereztem. Az újonnan tanultakat
rendszeresen beépítem a napi munkámba. Több tanítási segédanyagot és tankönyvet, tanterveket is
írtam.
Az iskolában 2009 óta igazgatóhelyettesként, a XV. kerületben pedig a kerületi tanítói
munkaközösség vezetőjeként segítem tanítótársaim munkáját. 2016 óta mesterpedagógus vagyok.
Szaktanácsadóként is igyekszem tudásomat, tapasztalataimat megosztani, átadni.

