
 
 

 
 

 
 

Szülői tájékoztató 
a leendő 5. osztályos gyermekek szüleinek 

 
 

 
 

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. 
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.  

Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is 
éppolyan jól tudják.  

Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.” 
Richard Bach 



 
 

Kedves Szülők! 
 
Ezzel a bemutatkozó anyaggal szeretném Önöknek bemutatni a leendő 5. osztályok 
osztályfőnökeit és emelt csoportjaink vezető tanárait.  
Készül egy kisfilm is a felső tagozat életéről, amit a későbbiekben elküldünk, illetve a 
honlapon is elérhetővé teszünk.  
Röviden összefoglaltam, hogyan történik az emelt csoportokba kerülés is.  
 
Fogadják szeretettel! 
 
Amennyiben kérdésük lenne, bátran írjanak a ligeti.erd@gmail.com címre! 
 
 

Üdvözlettel: 
Szijártóné Somogyi Mónika 

intézményvezető 
 
 
KIEMELT HANGSÚLYAINK 

• Az emelt szintű oktatás angol, matematika tárgyakban. 
• Az emelt óraszámú oktatás a digitális kultúra/informatika/ tantárgyban. 
• Felkészítés a magas szintű továbbtanulásra.  
• Tanórán kívüli tehetséggondozás, felzárkóztatás 
• Értékközpontú nevelési hangsúlyok. 

 
 
EMELT SZINTŰ/ÓRASZÁMÚ OKTATÁS 
 
Iskolánk felső tagozatán lehetőség van három tantárgy emelt szintű/ óraszámban történő 
tanulására. 
Az emelt szintre/angol, matematika/ és emelt óraszámú /informatika/ jelentkező tanulók 
májusban írják meg a felvételi feladatsorokat.   
Előre jelezni kell írásban, hogy melyik tantárgyat szeretnék emelt óraszámban tanulni. 
Erről majd levélben értesítjük Önöket, amelyet vissza kell juttatniuk hozzám.  
Ha az elsőként megjelölt szakra nem jut be a tanuló az elért pontszámai alapján, akkor a 
másodikként jelölt tantárgyra még mindig van esélye, ha eléri a ponthatárt.  
 
A szintfelmérő tervezett időpontja:  
2022. 05.16-18. 
A szintfelmérők eredményének nyilvánossá tétele: 
2022. 05.27. 
 
ÖTÖDIKES OSZTÁLYAINK 
 
A 2022-23-as tanévben terveink szerint  három ötödikes osztályt indítunk.  
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OSZTÁLYFŐNÖKÖK 
 
Hajdu Hajnal 

 A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kémia-fizika 
szakán végeztem. Elkötelezett vagyok, hogy diákjaim 
megkedveljék, megértsék mindkét tárgyamat. Ehhez kiváló 
lehetőséget nyújt az általam kialakított, érdi szinten egyedülálló 
természettudományos terem, ahol az élményszerzés, kísérletezés 
közben fejlődik tanulóim természettudományos gondolkodása. 
Fontosnak tartom a természettudományok magas színvonalú 
oktatását.  

Rendszeresen tartok természettudományos 
laborgyakorlatokat iskolámban valamint az Érdi Vörösmarty 
Gimnáziumban (utóbbi a járvány miatt jelenleg nem 

megvalósítható), közkedvelt a Kémia Show előadássorozat, melyet a kémia terén kimagasló 
eredményt elért tanulókkal valósítok meg. Igyekszem bővíteni ismereteimet 
továbbképzésekkel, így a projektnapokon, előadásokon, szakkörökön, óráimon a legújabb 
tudományos eredményekkel ismerkedhetnek meg diákjaim a kötelező tananyag mellett. 

Szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Törekszem arra, 
hogy tanulóim tiszteljék és támogassák egymást, keressék és találják meg az értékeket 
társaikban.  

Hiszem, hogy minden gyermek egy – egy megismételhetetlen csoda, amit a család, a 
pedagógus és az osztályközösség alakít. Ezért különösen fontos számomra a támogató 
osztályközösség, a szülői együttműködés, és a tanuláshoz szükséges nyugodt légkör 
kialakítása.  

Osztályfőnökként lehetőségem nyílik a gyermekek értékrendjének formálására, az 
erkölcsi nevelésére, személyiségük alakítására. Célom, hogy minden gyermek 
személyiségének és képességének megfelelő tudást szerezzen a felső tagozaton. Mindezt csak 
a szülők támogató együttműködésével tudom megvalósítani.  

Két alkalommal pályáztam és nyertem a Határtalanul hetedikeseknek című pályázaton, 
az utolsó pályázat megvalósítása a világjárvány miatt csúszik, remélhetőleg tavasszal meg 
tudjuk valósítani és 4 csodálatos napot tölthetünk Erdélyben, megismerve a határon túli 
magyarság értékeit, helytállását a legsötétebb időkben is.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Kiss-Pál Attila 

 
 

 
32 éve dolgozom, a kezdetektől fogva ebben az iskolában. 
Informatikát és matematikát tanítok, jelenleg az 5-8. 
évfolyamon. A modern európai ember igénye, hogy az 
informatikát magas szinten tudja elsajátítani és próbálom 
megvalósítani oktató munkámban. Hosszú évek óta vezetem 
iskolánk természetjáró szakkörét. 
A szórakoztatva tanítás, szórakozva tanulás híve és művelője 
vagyok. 
 
 

 
 

 
 
Tilingerné Sebe Ágnes 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Iskolai 
Tanárképző Főiskolai Karán végeztem magyar nyelv és 
irodalom szakos tanárként. 

Mindig nagyon szerettem olvasni, elképzelni magam 
egy regényben, átélni a szereplő érzéseit, a konfliktusokat, 
azok megoldási lehetőségeit. Voltak olyan főiskolai tanáraim, 
akik korukat megelőzve tudták érdekessé tenni az irodalmat, 
összekötni a képzőművészet különböző ágaival, próbálták a 
fantáziánkat feléleszteni, szabadjára engedni egy-egy vers, 
novella kapcsán. Ezt a tudást alkalmazom a kezdetektől 
tanításomban, így gyakran kapnak olyan feladatokat a 
gyerekek, amelyekben gyurmáznak, festenek, diafilmet és 
verset készítenek, vagy éppen riportot szüleikkel. Az óráimon 
a páros munka mellet gyakran csoportokban dolgoznak, ahol vagy különböző nehézségű 
feladatokat kapnak, vagy minden csoportnak ugyanazt kell teljesíteni - ekkor az ügyesebbek 
segítenek a nehezebben haladóknak megérteni, teljesíteni a feladatsort. Nagyon érdekes 
hallgatni, hogyan próbálják egymást terelgetni a gyerekek - sokszor az én szófordulataimat 
használva. 

Ha megkérdezem, ki szerette a nyelvtant a suliban, nem hiszem, hogy sokan felrakjuk 
a kezünket. Én magam sem. Talán a legnagyobb elismerés, amikor azt mondják tanulóim, 
hogy kedvencük a nyelvtan. Rengeteg szókártyát gyártok, próbálok minden órára egy olyan 
valamit bevinni, ami még nem volt, hogy szívesebben tanulják a nyelvtant, s amit 
megtanultak, tudják alkalmazni. 

És persze nagyon fontos, hogy 8. félévre eljussunk olyan szintre, hogy sikeres felvételi 
vizsgát tehessenek a gyerekek az általuk választott középiskolába. Ehhez az ügyesebbek 
különböző versenyeken is kipróbálhatják magukat. Országos, megyei versenyen is értünk el 
helyezéseket diákjaimmal.  Törekszem arra, hogy ha észreveszem, valaki lemaradt, nem ért 
valamit, órák után kettesben meg tudjuk beszélni a problémás területeket. 

Osztályfőnökként pályám kezdete óta dolgozom. Hamar megszokjuk egymást a 
gyerekekkel. A szüleik megbíznak bennem, nem szégyellnek segítséget kérni (valamikor úgy, 



 
 

hogy már rég elballagott tőlem gyermekük az általános iskolából), együtt próbáljuk alakítani, 
fejleszteni őket, hogy majd felnőtt korukban elégedettel legyenek az életükkel. Remélem, 
Önök között is lesz olyan, aki rám meri bízni gyerekét. 

 
 

A 2022 szeptemberében induló emelt szintű/óraszámú 
csoportokat vezető szaktanárok 

 
Matematika-emelt szint(6 óra/hét) 
Liptákné Gönczi Borbála 

1999-ben végeztem Egerben matematika-testnevelés szakon (1999), és 
itt szereztem atlétikából szakedzői oklevelet. Tanítás mellett 
elvégeztem a Testnevelési Egyetemet (2001) és az erkölcstan 
tanításához szükséges továbbképzést. Folyamatosan képzem magam. 
Fontosnak tartom a tehetséggondozást, így a gyermekek 
versenyeztetését, de emellett a felzárkóztatás is eredményes volt az 
elmúlt években. 
Az emelt matematika oktatásban fontos, hogy olyan gyerekek 
jelentkezzenek, akik szeretik és értik a matematikát. Heti 6 órában 
olyan stabil tudást tudunk kialakítani, amellyel majd a középiskolában 
is megállják a helyüket. Sokkal több óra áll rendelkezésre a feladatok 

elmélyítésére és az összetettebb, nehezebb feladatok megoldására. A hetedik évvégi vizsgával 
egy olyan átfogó, rendszerező tudásra tesznek szert, mellyel megalapozzák a nyolcadikos 
felvételit.  
Célom, hogy minden gyermek a személyiségének és képességének megfelelő tudást szerezzen 
a felső tagozaton 
 
Angol-emelt szint (5 óra/hét)  
Martinovich Réka 

„Szeretet nélkül nincs oktatás - csak kiképzés” – vallja Maria 
Ƚopatkowa lengyel pedagógus, és én teljesen azonosulni tudok ezzel a 
gondolattal. Az én tanítási módszereimet meghatározza az az 
alapelvem, hogy jó hangulatban, egymás elfogadásával, segítségével 
tudunk csak hosszú távú célokat elérni. Diplomámat az ELTE-n 
szereztem, és bár gyermekeim születése előtt gimnáziumi tanárként 
dolgoztam 9 évig, ezt jól tudom kamatoztatni az emelt angolos 
csoportban, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy mire kell 
felkészülnünk. A jelenlegi tagozatos csoportom negyede középfokú 
szinten beszél angolul, amiért nagyon büszke vagyok rájuk. A napi 

szintű nyelvtanulás lehetőséget biztosít a tudás elmélyítésére és más kultúrák megismerésére. 
Olyan intenzív nyelvi ingerek érik a gyerekeket, hogy akaratlanul is a hatása alá kerülnek. 
Igyekszem a kommunikatív nyelvoktatás elveit szem előtt tartani, játékosfeladatokkal 
könnyebbé tenni a tanulást és az IKT-eszközök segítségével színesíteni a tanórákat. Nagy 
izgalommal várom az ötödikes emelt angolos diákokat, akikkel négy év alatt szeretetteli, 
hatékony oktatásban, nem kiképzésben lesz részünk. 
 
Digitális kultúra (2+1 óra/hét) 
Kiss-Pál Attila 


