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Az első diplomámat 1998-ban szereztem a budapesti
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Hittudományi Karán
középiskolai hittanár végzettséggel, majd a sikeres vizsgákat követően 1999-ben a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző
Főiskolán általános iskolai tanító lettem, informatika műveltségi területtel. Ezt követően végeztem el sikeresen 2003
-ban a budapesti ELTE – BTK német nyelvtanári szakát.
A tanítói pályát már általános iskolásként is magaménak éreztem. Sok tanítóm és tanárom volt, akik igazi pedagógusegyéniségeknek számítottak. Biztos vagyok benne,
hogy ők is hatással voltak a pályaválasztásomra. Célomat,
hogy alsó tagozatban és a német nyelvet is taníthassam,
ugyan kis kerülővel, de sikerült elérnem.
1998 óta tanítok általános iskolában. 21. éves tanítói
pályám nagy részében német nemzetiségi iskolákban tanítottam tanítóként, hit- és német tanárként, de első tanítási éveimben
voltam napközis nevelő, későbbiek
során pedig többször osztályfőnök is.
Miután férjhez mentem Alcsútdobozra, hosszú és fáradságos volt
visszajárnom tanítani Budapestre,
így először Biatorbágyon, majd Herceghalomban helyezkedtem el pedagógusként.

2016-tól vagyok ennek az iskolának a tanítója. Részt
veszek az alsós-, a reál-, az informatika- és a nyelvi munkacsoport munkájában. Osztályfőnökként igyekszem az osztályközösségünkkel (beleértve a szülőket is) emberségesen
bánni és számukra megbízható, nyugodt légkört biztosítani,
amelynek az alappilléreinek a kölcsönös tiszteletet, becsületességet, igazságosságot és következetességet tekintem. A
foglalkozásom számomra nemcsak a munkám, hanem a hivatásom is. Igyekszem nemcsak tanítója, nevelője, hanem
méltó példaképe is lenni tanítványaimnak. Volt, hogy ez
nem mindig sikerült, de a szülőkkel való kommunikációval,
illetve a szeretettel, mellyel a mindenkori tanítványaim felé
fordulok, talán sikerült feledtetnem a botlásaimat.
Az évek során számos továbbképzést végeztem el,
amelyeken sok és sokféle metodikai és didaktikai ismeretet
sajátítottam el. Ezeket a jelenlegi tanításom során, a nyelviés egyéb tanóráimon is felhasználom és arra törekszem,
hogy tanítványaim számára az ismeret elsajátítása minél
könnyebbé váljon. Szeretek játékosan tanítani, melynek segítségével a gyerekek könnyebben motiválhatóak és így
sokszor maguktól tudnak rácsodálkozni az új ismeretekre
és eljutni az úgynevezett „AHA”- élményhez. Szakmai fejlődésem érdekében nyitott vagyok az innovatív módszerekre,
mindig
igyekszem új tanítási
módokat felfedezni,
megismerni és alkalmazni azokat.

