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1985-ben szereztem tanítói diplomát Szombathelyen, az akkor még 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Négy évig Oszkón, majd 

újabb négy évig Táplánszentkereszten tanítottam. 1993-ban 

kerültem a rumi iskolába. 2005-ben az ELTE fejlesztési, 

differenciáló szakot végeztem el, így az osztálytanítói feladatom 

mellett fejlesztő pedagógusként is tevékenykedem. 

2015 januárjától, szakértőként, bekapcsolódtam az Oktatási Hivatal ellenőrző, értékelő 

munkájába. Pedagógiai hitvallásom, már pályakezdőként megfogalmazódott bennem: Minden 

nap valami új élményt, tudást adni diákjaimnak, valami olyat, amitől jól érzik magukat, 

fejlődik személyiségük, emberségük, amiben megtalálják önmagukat, erősségüket. Egész 

pályám során azon munkálkodtam, hogy tanulóim szeressenek iskolába járni, élményként 

éljék meg a tanulást, megmaradjon tudás iránti vágyuk, jól érezzék magukat az 

osztályközösségben. Tudják, hogy figyelek rájuk, hogy biztonságban érezhetik magukat, 

bármilyen problémájukkal bizalommal fordulhatnak hozzám, számíthatnak rám. 

A színjátszás mindig vonzott, és hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a tanulásban 

kevésbé sikeres tanulók önkifejezéséhez, sikerélményhez juttatásához, 

személyiségfejlesztéséhez mekkora lehetőség rejlik benne, valamint a közösség fejlesztésének 

is kiváló teret biztosít. Szívesen alkalmazom a drámapedagógiai eszközöket tanóráimon is. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Olvasástanítási módszerként Meixner Ildikó diszlexia prevenció, reedukáció módszerét 

alkalmazzuk iskolánkban immár 2016 óta.  

 

A módszer lényege 

 

A 2003-as oktatási törvény módosítása előtérbe helyezte az alapozó (1-2. osztály), és a kezdő 

(3-4. osztály) szakaszban a készség- és képességfejlesztés jelentőségét.  

A jelenleg használt olvasás-írás-tanítási módszerek közül az általam választott módszer 

foglalkozik leginkább ezen fejlesztésekkel. 

Két fontos, és egymással összefüggő része van, a fejlesztés (különösen a beszéd és a téri 

tájékozódás) és maga az olvasástanítás.  

 

Fontos része még a négy asszociációs alap. 

 

A tanév elején gyors tempóban tanuljuk a betűket, 

 

- mert még főleg egymástól különbözőket veszünk; 

- hogy minél hamarabb sok szót tudjunk olvasni.  

 

Azután mindig több idő telik el a két betű tanítása között, 

 

- mert sokat kell a differenciálással foglalkozni; 

- már van annyi betűnk, hogy sokféle olvasási gyakorlatot végezhessünk. 

 



Sokáig szótagolva olvasunk, majd fokozatosan térünk át a folyamatos olvasásra. 

Természetesen vannak tanulók, akiknél ez hamarabb is megtörténik. 

 

Az írástanítás késleltetett. Először csak a füzetben való tájékozódást, helyes ceruzafogást, a 

kéz csúsztatását, valamint vonalelemeket tanulunk. S ha már ez biztosan megy, térünk át az 

írott betűk tanulására. 

 

A tapasztalatok szerint, mivel ez a módszer több és aprólékosabban felépített asszociációs 

segítséget nyújt a gyermekeknek, tanév végére szinte biztos, hogy mindnyájan író-olvasó 

„tudós” emberekké válnak. 

 

 

Matematika 

 

A matematikai kompetencia fejlesztése érdekében a tananyag feldolgozása során kiemelten 

fontos szerepet kap a tevékenykedtetés, a személyes tapasztalatszerzés. 

A gondolkodás fejlesztését és az alkalmazásképes tudás elsajátíttatása a mindennapi élet 

problémáiból kiinduló feladatokkal. 

Fontos cél a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív attitűd kialakítása tanulók 

együttműködésére épülő feladatmegoldásokkal. 

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fejleszti a szociális kompetenciát.  

 

Hogy készítsük fel gyermekeinket az iskolára? 

 

 Ami lényeges az iskolai felkészülésnél, hogy nem kell átvenni a pedagógus szerepét 

szülőként.  

 

Iskolakezdésre egyáltalán nem érdemes „túlképezni” a gyermeket: ha például már előző 

nyáron megpróbáljuk megtanítani őt olvasni, azzal könnyen több kárt okozhatunk, mint 

amennyi haszna volna – hiszen egy rossz rutin elsajátítása megnehezítheti az iskolai tanítást. 

 

A gyermekek felkészítése már egészen kisbaba kortól megkezdődik, minden esetben játékos 

formában. 

 

Ceruzafogás és íráskészség fejlesztés az iskolai előkészítés során, otthon – szintén játékos 

formában. 

 

A helyes ceruzafogás gyakran okoz problémát a kisgyermekek számára, és ez az egyik 

legfontosabb dolog, amivel segíthetjük őt a sikeres iskolakezdésben. Természetes, hogy a 

gyermekek először nem tudják hogyan fogják meg az íróeszközt: van, aki marokra fogja, és 

van, aki törekszik a helyes tartásra. Nekünk, felnőtteknek az a feladatunk, hogy ennek 

elsajátítását segítsük hiszen „ha berögzül egy rossz fogás, az a későbbiekben komoly 

problémákat okozhat az iskolában” 

 

Mi okozhatja a helytelen ceruzafogást? 

A helytelen fogás lehet egy rossz beidegződés is, de okozhatja például a fejletlen kézizomzat 

is. Amennyiben úgy látjuk, hogy a gyermeknek problémája akad a ceruza helyes 

használatával, érdemes játékosan fejleszteni kézizomzatát. Adjunk neki gyurmát, készítsünk 

papírgalacsinokat, játsszon csipeszekkel! Sokat segíthetnek továbbá a különböző pörgettyűk, 



mágneses golyóvezetők, és hasonló precizitást megkövetelő játékok. Ha a fogó, csippentő 

mozgás kialakul, a kéz erősödik, az sokat segít a helyes ceruzafogásban.  

 

Amiben szülőként még rengeteget tudunk segíteni a gyermeknek, hogy növeljük az 

önbizalmát, sikerélményt biztosítva neki. Ha azt látja, hogy rajzolás során testvére, szülei 

sokkal szebb rajzokat készítenek, ő pedig nem jeleskedik ebben, előfordulhat, hogy nem 

hajlandó majd többet rajzolni, ami pedig szintén káros hatással lehet a tanulásra is. 

Éppen ezért érdemes a gyermeket sokat dicsérni, pozitív visszacsatolásokkal ellátni. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden esetben azt kell éreztetni vele, hogy tökéletes 

lett, amit csinált – mindenképp fordítsunk azonban nagy hangsúlyt a pozitívumok 

kiemelésére!  

 

 

Fontos a beszéd, a beszélgetés. A gyereknek lehetőséget kell adni, hogy elmondja a napi 

történéseket, élményeit, problémáit, a szülő pedig meghallgassa, reagáljon, elmondja 

tapasztalatait, tanácsot adjon vagy közösen keressenek megoldást. Mindenképpen érezzen 

együtt a szülő, ha öröm, ha kudarc éri a kicsit. Ezek a beszélgetések maradjanak meg az 

iskolába járás idején is, hiszen ha a gyerek magára marad a tanulással, az új követelmény- és 

szabályrendszerrel, akkor hamar elbizonytalanodhat, az iskola csalódás lehet számára és 

lemondhat a sikeres teljesítményről. 

 

Az új, iskolai környezetről is célszerű beszélni. A kicsik számára fontos, hogy tudják, mi vár 

rájuk a tanintézményben, mitől különbözik az óvoda az iskolától, mik lesznek az új 

szabályok, feladatok, miket tanulnak majd, ki fog vigyázni rájuk, hogyan alakul a 

napirendjük. Minden kérdésre adjanak választ a szülők, és fontos, hogy ne misztifikálják túl 

az iskolát, ugyanúgy beszéljenek a hátrányairól, mint az előnyeiről. 

 

Az óvodás korosztály mindennapjait a játék határozza meg. Természetes, hogy játékkal 

fejlesztjük a szókincsét, a koncentrációt, a figyelmet, az emlékezetet, a finom motoros 

mozgást és a beszédet. Ezt mind egyszerre is lehet a különféle készségfejlesztő kiskönyvek 

révén, de kifejezetten az írás és olvasás tanulására való ráhangolódást segítő füzetek és 

színezők is elérhetők. 

Meséljünk sokat a kicsinek, és ő is meséljen a képek alapján. Ez jól előkészíti az 

olvasástanulást, de fejlődik a fantázia, a szókincs, az észlelés és a megfigyelés képessége 

egyaránt. 

 

A kockajátékokkal a különféle színek, formák, méretek, mennyiségfogalmak tanulhatók meg, 

a kirakókkal a rész-egész viszonya ismertethető meg, míg a társas- és kártyajátékokkal a 

logikai készség, a stratégiai és az előre gondolkodás képessége kerül a fókuszba. 

 

A mozgás és a kézügyesség fejlesztéséhez kiválóak a labdajátékok (kicsi és nagyobb 

labdákkal), a finom motoros mozgás erősítése pedig gyöngyfűzéssel, gyurmázással, festéssel, 

zsírkrétázással történhet. A foglalkozás közben arról is meggyőződhet a szülő, hogy milyen a 

gyerek koncentrációja, megfigyelő képessége, feladattudata, monotónia tűrése, kitartása. 

 

A különféle kisebb házimunkák, otthoni feladatok elvégzésére tökéletesen alkalmas egy 6 

éves gyerek. Önállóságát segíthetjük, ha megengedjük, hogy meglocsolja a növényeket, 

lemossa a kerti játékokat, letakarítsa az asztalt a székekkel együtt. Dicsérjük – de ne 

értékeljük túl –, ha jól végezte el a munkát vagy ha rendet rakott, mert a sikerélmény újabb 



tennivalókra ösztökéli. Ha figyel a környezetére, akkor rendben tartja majd az iskolatáskáját, 

könyveit, felszerelését, miközben fejlődik megfigyelőképessége és emlékezete. 

 

Remélem tudtam egy kicsit segíteni az iskolára való felkészülésben a fentiekkel! 

 

 

 

 


