„ Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra…”
(Weöres Sándor)
Gál Erzsébet vagyok, Böbe néni, a következő tanévben induló,
egyik

komplex

tehetséggondozó

osztály

tanítója.

Két

nagylányommal Dorogon élek.
2001-ben szereztem tanítói diplomát az esztergomi Vitéz János
Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán, 2020-ban pedig a
történelem tanári és bölcsész diplomámat is kézbe vehettem. Egy
alternatív iskolában dolgoztam 2014-ig, amelynek módszereit azóta is szívesen alkalmazom
tanítói munkám során.
Számomra két nagyon fontos dolog van, ami meghatározza a mai napig pedagógiai munkámat:
a környezeti nevelés és a történelem ok-okozati összefüggései és hatásai a mindennapi életre és
ezek megtanítása, megláttatása. A környezeti nevelés és a környezetvédelem témája szinte az
összes általam készített órában benne van. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek már egész kicsi
koruktól találkozzanak a természettel, megismerkedjenek a természet jelenségeivel és
természetessé váljon számukra az együttélés és a környezetvédelem.
2014 óta dolgozom ebben az intézményben. Munkám központjában áll a gyermekközpontú,
személyiségközpontú nevelés. Arra törekszem, hogy a gyerekek ne csak lexikális tudást
kapjanak, hanem megtanuljanak tanulni, ismeret szerezni önállóan is. Ennek érdekében
szívesen alkalmazok változatos tanítási módszereket: projekt-kutatás, kooperatív tanulás,
differenciált munkavégzés. Emellett kiemelt hangsúlyt igyekszem fektetni az önértékelésre,
visszacsatolásra is.
2016 óta dolgozom a tehetség-programban. Ezeken az órákon az e célra alkalmas játékok és
feladatok segítségével végezzük az általános képességek fejlesztését. Minden tanév végén
kontroll-méréseket végzünk, melyek segítségével megbízható képet kapunk a gyerekek
fejlődéséről, illetve pontos, az elért eredményeket is figyelembe vevő további fejlesztési
terveket készítünk elő. Alapvető célunk a tapasztalatszerzésre épülő megismerés, a kooperatív
tanulási technikák alkalmazása és az egyéni fejlettséghez igazodó, differenciált fejlesztés.
Az osztályközösség megszilárdítása érdekében sok iskolán kívül programot is szervezek:
kirándulások, múzeum-és színházlátogatások.

Emellett nagyon szeretek mozogni, énekelni, furulyán is játszom. Számos kézműves technikát
ismerek (nemezelés, gyöngyszövés, fonások), amivel színesebbé tudom tenni diákjaim
mindennapjait. Szívesen használom az IKT eszközöket, készítek bemutatókat, feladatlapokat
az érdekesebb tanulás érdekében.
Jelenleg legfőbb célomnak tekintem, hogy osztályfőnökként minden téren segíteni tudjam
tanulóim boldogulását a tanulásban. Igyekszem új eszközöket, módszereket, játékokat
alkalmazni, hogy minél színesebbé tudjam tenni a munkámat. A tehetséggondozásba is nagy
erőt fektetek, keresem az újabb lehetőségeket, mert hasznosnak találom, hogy a gyerekek
egyénileg is kibontakoztathassák egyéb képességiket, megmutathassák, miben tehetségesek.
Hiszen mindenki tehetséges valamiben!

