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1989 óta dolgozom a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában. 

A 2020/21-es tanévben a 4. a osztályfőnökeként és fejlesztőpedagógusként 

tevékenykedem. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanító, majd az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szakvizsgázott nyelv -és beszédfejlesztő 

pedagógusi diplomát szereztem.  

Több mint három évtizedes pályafutásom alatt mindig is fontosnak 

tartottam az iskolába kerülő óvodások biztonság-érzetének megteremtését, 

egy szerető, elfogadó, támogató közösség kialakítását. Számos tanórán és 

iskolán kívüli program szervezésével, nem csak kizárólag a tananyag 

elsajátíttatásával, hanem az egyes diákok érdeklődési körének 

kiaknázásával szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulás ne 

kényszerként, hanem igényként jelentkezzen. Kielégítve a gyerekek 

kíváncsiságát, nyitottságát az őket körülvevő világra. 

 

Szeretném, ha majd néhány év múlva az iskolapadot elhagyó gyermekek 

kiegyensúlyozott, önálló véleménynyilvánításra képes, céljaik 

megvalósításáért tenni akaró és a kezdetekre örömmel visszaemlékező 

nebulók lennének. 

 



 
 
 
 
 
 

Horváth Magdolna 
 
 
 
 
 

 
Több mint három évtizede végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, 

testnevelés szakon. A pályám kezdetétől a Gyöngyösi Felsővárosi Általános 

Iskolában tanítok.  

Lendületes, energikus típus vagyok, a jó hangulatú, feszültségmentes órák 

híve. Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan hivatásom van, amit 

szeretek. Ehhez hozzájárul a gyermekektől kapott sok szeretet, a közös 

élmények. 

Az iskolakezdés hatalmas lépés a kisgyermek és a szülő számára egyaránt. 

Célom, hogy ezt a folyamatot megkönnyítsem. Ehhez fontos az érzelmi 

biztonság, a türelem, a dicséret, és maga a közösség, amibe kerül. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, élmény 

legyen számukra az itt töltött idő. Mint osztályfőnök, kötelességemnek 

tartom a jó osztályközösség kialakítását, ahol a gyermek, a pedagógus és a 

szülő is megtalálja a helyét. Ennek érdekében többször szervezek túrákat, 

kirándulásokat, színházlátogatásokat, melybe a szülőket is bevonom. 

Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Nekünk, 

pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell megtalálnunk ezeket a 

területeket, és segíteni azok kiteljesedését. 



 
 
 
 
 

     Varga Erika 
 
 
 
 
 
 

 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói diplomámat 1987-

ben, azóta dolgozom a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában. 

Munkám során fontosnak tartom az alapkészségek fejlesztés mellett a 

sokoldalú személyiségfejlesztést. Nagy hangsúlyt helyezek a kreativitás, és 

az együttműködési készség erősítésére. Az óráimon gyakran előkerülnek a 

bábok, a szerepjátékokhoz szükséges kellékek. Szép eredményeket érnek el 

a diákjaim a területi vers- és prózamondó, valamint a szépkiejtési 

versenyeken. 

A tanórákon igyekszem olyan módszereket alkalmazni, hogy a tanulás 

élmény alapú legyen. 

A tapasztalati úton szerzett ismeretekre emlékeznek a legtovább a 

gyerekek, ezért keresem a lehetőséget, hogy kimozduljunk az iskola falai 

közül. 

Mindent megteszek annak érdekében, hogy a rám bízott gyerekek jól 

érezzék magukat az intézményben, hiszen napjuk nagy részét itt töltik. Sok 

közös programot szervezek, hogy jó közösséggé formálódjunk. 


