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2015 óta dolgozom a Dunakeszi Széchenyi István 

Általános Iskolában. Jelenleg 3. osztályban tanítok 

matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális 

kultúra és testnevelés tantárgyakat. 8 éve élek 

Dunakeszin a családommal, 2 gyermek édesanyja 

vagyok.  

      

 

Szabó Gabriella 

A kazincbarcikai Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola óvónői szakán 

érettségiztem. Tanítói képesítésemet 1997-ben szereztem a Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskolán, magyar nyelv és irodalom szakirányon. 

Pályafutásom alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, tanítóként kipróbáltam 

magam valamennyi tantárgy tanítása során. Lehetőségem nyílt felső tagozaton 

a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanítani. Ünnepi műsorokat 

szerveztem, továbbtanulásra készítettem gyerekeket, rendszeresen indítottam 

diákokat különféle tanulmányi versenyeken, részt vettem nyári 

táboroztatásokon. 

 Diákjaimmal mindig igyekszem a tiszteletet sugalló, harmonikus kapcsolat 

kialakítására. Fontosnak tartom, hogy a tanórák is barátságosak, játékosak, 

érdekesek, változatosak és motiválóak legyenek számukra. Törekszem arra, 

hogy a gyerekek örömmel és jó hangulatban vegyenek részt a feladatok 

megoldásában és arra, hogy megszeressék a tanulást. Ehhez szem előtt tartom 

a rugalmasságot és a differenciálást, hiszen minden kisgyermek más, egyéni 

képességekkel rendelkezik, egy-egy egyéniség. Ezért egyéni bánásmódot, 

törődést igényelnek. 

 Változatos munkamódszereket alkalmazva, a tanórákon rendszeresen 

dolgoznak a tanulók párban vagy csoportmunkában, illetve kapnak 
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projektmunkákat is. Igyekszem az IKT eszközöket is alkalmazni, azokat a 

gyerekek számára is elérhetővé tenni.  

Mindennapi munkám során nagy hangsúlyt kap a szülőkkel való együttműködés, 

a rendszeres kommunikáció. Fontos, hogy érezzék bizalommal fordulhatnak 

felém.  

Nevelői feladatomnak tekintem a gyerekek személyiségfejlődésének 

figyelemmel kísérését, az előforduló problémák és konfliktusok azonnali és 

megfelelő megoldását, kezelését. Munkám során figyelembe veszem egy 

összetartó, egymást segítő osztályközösség létrehozását, melynek 

megvalósítására a mindennapok mellett kitűnő alkalmat adnak a kirándulások, 

színház-és múzeumlátogatások, közös játszóterezések, farsangi mulatságok, 

vetélkedők.  

Hangsúlyt helyezek a napjainkban egyre fontosabb környezettudatos szemlélet, 

az egészséges életmód megismertetésére, a munkájuk és környezetük iránti 

igényesség kialakítására. 

 Célom egy erős alap létrehozása, melyet a későbbiekben tovább építhetnek és 

bővíthetnek a gyerekek. 

Szeretettel várok szeptemberben minden elsős kisdiákot és minden kedves 

szülőt! 

Szabó Gabriella 

Tanító 


