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Tanítói diplomámat 1999-ben a Bajai 

Eötvös József Főiskolán szereztem, majd 

2003-ban a Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai karán 

elvégeztem a történelem tanári szakot is. 

Mintegy 20 éves pályafutásom alatt több 

intézményben is dolgoztam: Jánoshalmán, 

Apostagon és most itt a Kodályban vagyok 

a 4.dó osztályfőnöke. Tanítottam alsós, 

felsős diákot, felnőttoktatásban és 

tanulásban akadályozott gyerekekkel is 

dolgoztam együtt. A hagyományos és a 

modern digitális oktatási kompetenciákat 

ötvözve számomra legfontosabb a tanulók 

egyéni fejlesztése, a sajátosságaik 

figyelembe vételével.

A lemaradók felzárkóztatása és a tehetségígéretek felismerése és kibontakoztatása. A 

kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás, az egymás elfogadása és az egymás 

iránt tanúsított kölcsönös tisztelet az, ami átöleli a mindennapi munkámat. Tanóráimat 

a harmónia és a pozitív légkör jellemzi. Iskolai életünkben a tanítás mellett sokféle 

programot is szerveztem, mint pl. vezettem kórust, színes és jókedvű 

osztályprogramok, osztálykirándulások, táborok, gyereknap és családi napok, 

tanulmányi versenyek. 

Célom, hogy a gyerekek a tanulás mellett olyan emberré váljanak, ahol a tudás, a 

becsület, az adott szó alappillérként vannak jelen. Mindezeket a szülőkkel együtt 

közösen, hiszen az igazi sikereket együtt tudjuk elérni. 

Szeretettel várom azokat a leendő elsős kisgyermekeket, akik szívesen kezdik meg 

velem utazásukat az iskolai évek útján. Törekszem arra is, hogy a gyermekeknek az 

iskoláról ne csak a tanulás, hanem a közösségi rendezvények, a tartalmasan eltöltött 

szabadidős programok is eszükbe jussanak. Részt veszünk iskolai és iskolán kívüli 

eseményeken, szerepléseken. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre, 

megmérettetésekre. 

A gyermek sikere az én sikerem is, de igazán jó eredményt csak a szülőkkel 

együttműködve érhetünk el.  Sok szeretettel várom a leendő első osztályosokat! 

Betti néni 
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Maul Nikoletta 

 
 Tanítói diplomámat 2006-ban szereztem 

Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem 

Illyés Gyula Főiskolai Karán.  

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményének 2007 októberétől vagyok 

lelkiismeretes tantestületi munkatársa. 

Tanítói tevékenységem során törekszem a 

kisdiákjaim egyéni igényeiknek megfelelő 

oktatására és nevelésére, személyiségük 

fejlesztésére. Nap, mint nap (törekszem) 

igyekszem a tőlem telhető lehető 

legtöbbet megtenni ennek a pozitív 

irányú fejlődése érdekében. 

Meglátásom az, hogy mindenkit lehet szeretni valamiért és mindenki jó valamiben, 

nekem, mint osztálytanítónak az a feladatom, hogy ezeket felfedezzem, megtaláljam a 

gyerekekben, a későbbiekben e területeken bíztassam, motiváljam őket. A diákjaimmal 

való harmonikus légkör megteremtése számomra nagyon fontos, és itt nem csak a 

tanórákra gondolok, hanem a tanterem falain kívül együtt töltött időre is. Egymás 

elfogadása, tiszteletben tartása véleményem szerint alapvető és lényeges feltétele a 

motiváló osztálylégkör kialakításának. 

Igyekszem szem előtt tartani, hogy tanítványaim számára az iskoláról ne csak a kötelező 

feladatok, hanem a közösen átélt élmények is maradandó emlékek maradjanak. 

Számomra elengedhetetlen a szülőkkel való kölcsönös kommunikáción, 

együttműködésen alapuló kapcsolattartás. Ez a gyermekek sikeres nevelése és oktatása 

érdekében elengedhetetlen. 

Már most bízom közös munkánk eredményességében, felkészülten és sok-sok szeretettel 

várom leendő kis első osztályosaimat.  

Niki néni

 


