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1996 óta tanítok az iskolában. Munkámat 

mindig jellemezte a játékosság, vidámság! 

Fontos számomra, hogy az iskolába kerülő 

kisgyermek békében, biztonságban érezze 

magát! Ezért igyekszem iskolai 

tevékenységem során nyugodt, 

szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkört 

teremteni! Így tudnak a gyerekek 

harmonikusan (testi-lelki egyensúlyban) 

fejlődni. Az alsó tagozat célja, hogy 

megszerettessük tanulóinkkal a tanulást, az 

iskolát, hogy kellő alapokkal 

indulhassanak későbbi tanulmányaik felé. 

Egyik leghatékonyabb módszernek tartom 

a játszva tanulást, hogy minél 

könnyedebbé tegyük az óvoda-iskola 

átmenetet. A mai kor gyermekeinek, egyre 

több kihívással, nehézséggel kell 

megküzdenie a tanulás terén is! Ezért 

igyekszem a legújabb, leghatékonyabb 

módszereket, munkaformákat is 

alkalmazni, tanítani kis diákjaimnak: 

digitális oktatás, interaktív, kooperatív, 

differenciált kooperatív, páros stb. munkák. 

Törekszem arra, hogy tanítványaim 

gondolkodva tanuljanak, 

együttműködjenek, kreatívak legyenek, 

hogy tudásukat a mindennapi életben is 

tudják használni! Célom az anyanyelvünk 

megszerettetése, tökéletes használatának, 

szépségének megmutatása! A szép és 

helyes beszédre, jó kifejezőképességre, 

kiváló kommunikálásra való igény 

fejlesztése gyermekeinkben elsődleges 

tanítói munkámban. Osztályommal sokat 

járunk színházba, kirándulni. Támogatom, 

ha a gyerekek sportolnak, művészeti 

tevékenységet folytatnak. 
Erika néni 

Wolff Virág 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítói diplomámat 2006-ban szereztem 

testnevelés és sport műveltségi területén, 

2007-től tanítok ebben az iskolában. 

Jelenleg matematikát, környezetismeretet, 

vizuális kultúrát és életvitelt tanítok, 

melyeket sok játékkal és érdekes 

feladatokkal igyekszem izgalmassá tenni. 

Hivatásom során mindig arra törekszem, 

hogy oldott légkörben teljenek a 

mindennapok, mivel így a közösen végzett 

munka is sokkal sikeresebb lesz. A 

tanításban szívesen alkalmazom a 

kooperatív és projekt módszereket is.  

A különböző tanórákon előkerülő 

ismereteket próbálom gyakorlatiasan 

megközelíteni, így lehetővé válik, hogy az 

iskolában tanultakat a "mindennapi 

életben" is használni tudják.  

Pedagógiai munkám során kiemelten 

fontosnak tartom a toleranciára és 

elfogadásra nevelést, valamint az egyéni 

képességek kibontakoztatását. Hiszek 

benne, hogy mindenki jó valamiben, és ezt 

felfedezve közelebb kerülhetünk 

egymáshoz. 
Virág néni 

  



 

Ketten együtt 
 

Ugyan csak az idei tanévtől dolgozunk együtt, de régóta ismerjük egymást és korábban is 

felmerült már, hogy együtt dolgozhatnánk. 

Mindketten arra törekszünk, hogy tanítványaink megtanuljanak gondolkodni, együttműködni 

és kreatívak legyenek, mert a mai világban ezek a képességek nélkülözhetetlenek. Azonos 

értékrendünkkel ehhez igyekszünk megteremteni a barátságos környezetet és szeretetteljes 

légkört, ahol biztonságban és jól érzik magukat.   

Fontos számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása, az iskolai nevelőmunkában 

partnernek tekintjük őket. Hiszen együtt, összefogva tudunk ép, egészséges, okos és bátor 

gyerekeket nevelni!  

 

Szeretettel várjuk az elsősöket,  
és szívesen vezetjük, segítjük őket négy éven át. 

 
Erika néni és Virág néni 

 



Knollné Komáromi Katalin

 

35 éve vagyok a pályán, és még mindig 

szeretem a hivatásomat. 20 éve dolgozom 

ebben az iskolában. Itt mindig német 

nemzetiségi osztályokban tanítottam 

elsőtől negyedikig. 

Úgy gondolom, hogy az alsó tagozatos 

alapozás nagyon fontos a gyerekek 

életében. Az első évek meghatározzák az 

iskolához és a tanuláshoz való 

viszonyukat. A jó közösség kialakítása is 

ekkor kezdődik el. 

Kati néni 

 

 

 

 

 

 

Szilbereki Katalin 

 

2009-ben szereztem meg a diplomát az 

ELTE német nemzetiségi tanító szakán. Az 

Erasmus-program keretében egy 

szemesztert Linzben végeztem. Két 

alkalommal Bécsben is tanítottam, 

összesen kb. 2,5 évet. 

Ez az iskola az első itthoni munkahelyem. 

Mindig „németes” osztályaim voltak. 

Néhány éve már osztályfőnök vagyok, 

2020 szeptembere óta pedig a tanítói 

munkaközösség vezetője.  

Kata néni



 

Ketten együtt 

Mi ketten már évek óta dolgozunk együtt. Az általános vélemény az, hogy jó párt alkotunk. 

Egy fiatal lendületes, innovatív, és egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező, nyugodt és 

kiegyensúlyozott személyiség. 

Tapasztalataink a nemzetiségi osztályokban: 

- A német nemzetiségi osztályokban intenzív nyelvoktatás folyik elsőtől nyolcadikig. 

Minden nap van német óra, és heti egy német hon-és népismeret. A gyerekek a hazai 

német nemzetiség és a német nyelvterület szokásait, hagyományait is megismerik. 

- Tapasztalataink szerint az intenzív nyelvtanulásnak nincs negatív hatása a többi 

tantárgyra. Sőt a közismereti tárgyak tanulását is segíti, ha a gyerekek korán 

megismerik a különböző tanulási technikákat. Ezekben az osztályokban kiemelten 

fontos első osztályban a magyar írás és olvasás elsajátítása. Ez az alapja annak, hogy 

másodikban már németül tanulhassanak írni és olvasni. 

- Komoly feladat vár tehát a gyerekekre, de kitartó munkával és szorgalommal képesek 

lesznek jó eredményeket elérni. Ilyen alsós alapozás után a legtöbb „németes” 

gyerekeknek nem okoz gondot az átmenet a felső tagozatba. Második idegen nyelv 

tanulása is könnyebben megy nekik.  

 

Hagyományainkhoz híven idén is tervezzük, hogy a tanévkezdés előtt lehetőséget biztosítunk  a 

gyerekeknek, hogy megismerjék egymást és a tanító néniket, ezzel megkönnyítve az 

iskolakezdést (ismerkedős napokat tartunk). 

 

Szeretettel várjuk az elsősöket,  

és szívesen vezetjük, segítjük őket négy éven át. 

 

Kati néni és Kata néni 


