
Gyigorné Bezzeg Szilvia
Gyigorné Bezzeg Szilvia vagyok. 5 éve tanítok ebben az iskolában. A
pályámat  Tápiószőlősön  kezdtem,  ahol  közel  10  évig  tanítottam.
Jelenleg  Budapesten  élek  a  férjemmel  és  2  gyermekemmel,  akik
szintén ebben az iskolában tanulnak. 
A munkám során fontosnak tartom, hogy minden kisgyermeket a neki
legmegfelelőbb módon tanítsunk. A mindennapokban figyelek a lelki,

pszichikai,  fizikai  állapotukra.  Gyakorló  szülőként  tudom,  hogy  mennyire  fontos,  hogy
szeressenek  iskolába  járni.  Törekszem  arra,  hogy  minden  gyermek  érje  el  a
teljesítőképessége  maximumát.  Ezt  változatos  módszerekkel,  differenciált,  személyre
szabott  tanulásszervezéssel,  játékos  feladatokkal  segítem  elő.  Tantárgycsoportban
dolgozunk,  az  elmúlt  években  matematikát,  környezetismeretet,  etikát,  testnevelést  és
technikát tanítottam. A napközis foglalkozásokon a tanítópárommal napi váltásban vagyunk
a gyerekekkel. 
Úgy  gondolom,  elsősorban  nevelek,  nemcsak  tanítok.  Az  együttélés  szabályainak,  a
viselkedési  normáknak  az  egyetemes  emberi  értékeknek  a  megismertetése  fontos
feladatom. A gyermekeket a humánus viselkedésre, egymás elfogadására és önismeretre is
meg szeretném tanítani. A mindennapokban a megfelelő hangnem használata, a vélemény
kulturált megfogalmazása, az egymás segítése nagyon fontos, fejlesztendő feladat. Ennek
érdekében közösségfejlesztő játékokat, sok beszélgetést alkalmazok. A közös ünneplések,
délutáni  játékok,  tanulmányi  kirándulások  jó  alkalmat  teremtenek  arra,  hogy  az
osztályközösség  összekovácsolódjon.  A humor,  a  jókedv,  a  kedvesség jó  alapot  biztosít
ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat az iskolában.
 A mai rohanó világban szeretném a néphagyományokat, a népi kultúrát is megismertetni a
gyerekekkel, hiszen múltunk szerves része jelenünknek. A népmese, a népdalok, a népi
játékok fontos elemei az iskolás mindennapjainknak. Mindezek mellett a digitális kultúra
fejlesztése  is  helyet  kap  a  munkámban.  Annak  érdekében,  hogy  minél  hatékonyabban
tudjam  a  gyerekeket  tanítani,  fejleszteni,  számos  továbbképzésen  vettem  részt.  Ezek
tapasztalatait  hatékonyan  be  tudom  építeni  a  tanításba.  A  továbbképzések  mellett,
folyamatosan keresem az új módszereket, amikkel még hatékonyabban, változatosabban
tudom a gyerekeket tanítani.
Szeretném elérni, hogy a tanulás legyen minden kisgyermek életének meghatározó része,
hiszen  a  tudás  érték.  Kiemelt  feladatnak  tekintem  a  felzárkóztatás  mellett  a
tehetséggondozást  is.  Ha  csak  tehetjük,  részt  veszünk  iskolai,  kerületi  versenyeken  is.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda
és iskola közötti átmenet. Fontosnak tartom, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő
módszerekkel,  játékosan  és  örömmel  tanuljanak  a  gyerekek.  Sokfélék  vagyunk.
Türelemmel,  odafigyeléssel,  egyéni  foglalkozásokkal  segítem  azokat,  akiknek  erre
szükségük van. Igyekszem egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört
kialakítani,  hogy  eredményes,  örömteli  kisiskolásokká  váljanak.  Fontosnak  tartom  a
szülőkkel  való  jó  kapcsolatot,  ami  megalapozza  a  kiegyensúlyozott,  harmonikus  iskolai
éveket. Az eredményes munkához elengedhetetlen, hogy együttműködjünk a gyermekek
érdekében.
Tanítópárommal,  Petriné  Vajna  Katalinnal,  hasonló  elveket  vallunk  a  tanításról,  jól
kiegészítjük egymást. Nagy örömmel és szeretettel várjuk a gyerekeket.


