Nagyné Pagurka Ildikó vagyok, a családommal Mogyoródon
élek. Magam is a Mogyoródi Szent László Iskola diákja voltam,
ahol 2005 óta tanítok.
Elfogadó, toleráns vagyok, általában halkan beszélek. Fontosnak
tartom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az
iskolában, szívesen jöjjenek minden nap,
érzelmi biztonságban legyenek, ezt szolgálják
többek között a hétfő reggeli beszélgetések is.
Sokat dicsérek, hiszen a pozitív megerősítés
elősegíti a jó teljesítményt. A 45 perces
tanórákat tagolom, színesítem játékkal,
mozgással, mondókázással, hiszen a kisiskolások
nem tudnak figyelni egy teljes órán keresztül.
Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, az ott tanult
korszerű módszereket szívesen alkalmazom a tanórákon. Fontos
számomra, hogy folyamatosan fejlesszem a tudásomat, a kor
kihívásainak megfelelő ismereteket szerezzek.
Legutóbb a Komplex Alapprogram tanfolyamát végeztem el,
valamint bekapcsolódtam a Boldogságóra Programba, amely a
pozitív pedagógia eredményeire épít. Ez a program segítséget
nyújt a boldogságra való képesség fejlesztéséhez. A
boldogságórákon alkalmazott módszerek és gyakorlatok a
gyerekek jóllétének fejlődését mozdítják elő, többek között az
önbizalmat,
önbecsülést,
problémamegoldó
képességet,
optimista gondolkodást.
Várom szeretettel az új első osztályom tanulóit!

Schäffer Erika vagyok, Pécsett születtem, Szekszárdon végeztem
tanítóként, majd az ELTE-én tanárként. 1996-ban költöztem
Budapestre egy munkalehetőség miatt. 2019 óta lakom
Kerepesen a családommal, azóta tanítok a Mogyoródi Szent
László Általános Iskolában.
Pályafutásom során különböző életkorú
gyerekekkel foglalkoztam, leginkább a
kisiskolások állnak hozzám közel. Fontos
számomra, hogy a rám bízott elsősöket
mielőbb megismerjem, bizalmas, barátságos
légkört alakítsak ki az osztályban, ezért sokat
beszélgetünk. A szülőkkel való harmónikus, jó
kapcsolat a záloga annak, hogy az iskolai évek alatt a gyerekek
megfelelően fejlődjenek. Mindig nagy csoda számomra, ahogyan
az első iskolai év végére megtanulnak olvasni, írni, számolni, ez a
leglátványosabb. A tanórákon változatosan használok különböző
módszereket, tevékenységeket. Sokat játszunk, éneklünk,
bábozunk, mondókákat tanulunk. Digitális eszközöket is
rendszeresen használok.
Célom, hogy a gyerekek képessé válljanak az önálló tanulásra,
valamint a párban és csoportban való közös munkára. A Komplex
Alapprogram módszereit alkalmazom, amelyet megmutathattam
már több bemutató órán. Fontos, hogy a gyerekek képességeit
felismerve, segítsünk a gyengébb tanulókat olyan helyzetbe
hozni, hogy ők is megmutathassák, miben ügyesek.
Várom szeretettel az új első osztályom tanulóit!
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