Makranczi Anett vagyok. A leendő 1.a osztály egyik tanító nénije. Tanítói
diplomámat 2015-ben a Nyíregyházi Egyetem Pedagógusképző Karán magyar
nyelv és irodalom szakiránnyal szereztem. Hetedik éve tanítok. Az elmúlt évek
során legnagyobb óraszámban magyar nyelv és irodalmat, testnevelést és
készségtantárgyakat tanítottam. A napközis foglalkozásokon szívesen veszek
részt, ahol még jobban meg tudom ismerni tanulóimat. A 2020/2021-es
tanévtől dolgozom a Megyeri Úti Általános Iskolában. Szeretek kirándulni,
sportolni, táncolni és a gasztronómia világa is foglalkoztat. Örömmel tölt el az
adott évszakokhoz, ünnepekhez való dekorációk elkészítése.
A leendő elsősök az óvoda falait elhagyva egy „új világba” fognak csöppenni.
Úgy gondolom, hogy az iskolában fellépő új helyzeteket, kihívásokat, együtt
könnyedén fogjuk venni. Célom, hogy közösen fedezzük fel az olvasás és az
írás birodalmába vezető utat egy barátságos, kellemes környezetben.
A tanítási óráimon törekszem a lendületes, jó hangulatú, élményszerű oktatásra. Elengedhetetlennek tartom,
hogy a gyerekek kellően motiváltak legyenek. Igyekszem az érdeklődési körük figyelembevételével
színesebbé varázsolni a tanítási órákat. Az ismeretek átadását játékos módszerekkel próbálom élvezhetőbbé
tenni. Sok érzékszervet bevonva módszertani sokszínűségre, változatosságra törekszem, hagyományos illetve
digitális eszközök használatával.
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezek a gyerekek személyiségfejlődésére -és a belső értékek
fejlesztésére. Fontosnak tartom, hogy az általam oktatott gyermekekben felébresszem az egymás iránti
tiszteletet, szeretetet és empátiát. Elsődleges céljaim között szerepel egy összetartó, egymást segítő közösség
összekovácsolása, kialakítása. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy a gyermek örömmel és lelkesen érkezzen az
iskolába, majd kellő tudással és pozitív élményekkel térjen haza.
Örömmel és büszkeséggel tölt el, ha tanulóim sikeres eredményeket érnek el különböző versenyeken.
A tehetséggondozás mellett legalább ennyire örülök annak is, ha felzárkóztatás révén sikerélményhez tudom
juttatni a gyerekeket.
Úgy gondolom, hogy a szülő – gyermek – pedagógus közötti folyamatos kommunikáció alappillére a
gyermek fejlődésének biztosításához. Egy - egy Családi nap alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy jobban
megismerjük egymást, illetve közös élményekkel gazdagodjunk. E szabadidős programoknak jelentőségteljes
szerepük van az egymás iránti bizalom és megbecsülés kialakításában.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

