Város

Iskola neve

Jelölt
neve

Miért nevezik őt?

Miért tartják kiváló tanárnak? Kik nevezték a
tanárt?

Gádoros

Kisboldogas
szony
Katolikus
Általános
Iskola

1. Gera
Gyöngyi

Gyöngyike néni számunkra a legkedvesebb
tanár, ezért egy kis örömet szeretnénk
szerezni neki ezzel a nevezéssel. Úgy
érezzük megérdemli ezt a díjat. Hosszú
évek óta nevez be diákokat különböző
versenyekre, és mindig jó helyezéseket
érünk el. Igyekszik maximálisan segíteni a
munkánkat. Nagyon szereti a természetet.
Ezt az előző évi tanulmányi kirándulásokon
is bizonyította. Erdély csodálatos helyeire
kalauzolt el minket. Sajnáljuk, hogy az előző
évben nem ő kapta meg a díjat.

Albertirsa

Tesedik
Sámuel
Általános
Iskola

2.
Hulovych
Mária

Azért szeretik, mert mindig kedves és
vidám. Izgalmassá teszi az angol órákat, az
új anyagot többször elmagyarázza,
megkérdezi értik-e. Minden óra végén angol
szóláncot játszunk.

Székesfeh
érvár

II. Rákóczi
Ferenc Két
Tanítási
Nyelvű

3. Pénzes
Naomi

Órái izgalmasak, ötletes ösztönző
rendszereket dolgoz ki pl.: nem fekete
pontot ad, hanem már meglévő piros pontot
húzat ki. Egyenlő mércével mér, mindig
megfelelő tájékoztatást ad, lehetőséget
biztosít a javításra.

Kiváló tanítási módszerei
vannak, nagyon igazságos, és
nem túl szigorú, ráadásul
fiatalos stílusa is van.
Szeretjük, amikor énekel és
vele játékosan telik el az óra.
Projekt munkákért az előző
tanévben kókuszgolyót
készítettünk az osztállyal
közösen. Ebben a tanévben a
„híres” tejföl tortáját osztotta
meg velünk, ami szintén
nagyon finom volt.
Az angol szavalóversenyre
való felkészülésre kiemelt
figyelmet fordít. A gyerekek
számára is érdekes versekkel
készül, így könnyítve meg a
tanulást, felkészülést.
Ételek tanulásakor friss
gyümölcs turmixot
készítettünk. Hálaadás
ünnepéhez kapcsolódva
pulykát rajzoltunk. Megfelelő
órai munka és magatartásért
kavicsot gyűjtünk, ha megtelik

Czibola Vivien,
Szegvári Mirjam,
Simondán Bernadett

Pataki Karolina,
Halmi Jázmin

Szabó Réka

Naomi néni egy olyan tanító néni, aki nem
csak leadja a tananyagot, hanem
emberségével, kreativitásával,
elhivatottságával érdekessé is teszi azt, a
gyerekek szeretnek az óráira járni.

A gyermekekkel megértő, segítőkész. Az
angolt játékosan tanítja, így sokkal
gyorsabban tanulnak a gyerekek. Türelme
végtelen bárki bármikor kérdezhet és kérhet
segítséget.
Tele életenergiával és vidámsággal
rendelkezik. Pozitív szemlélete erőt sugároz
és ad a gyermekeknek, ahhoz, hogy az
angol nyelvtanulást szeresse és a tudást
elsajátítsa hozzá.
Az gyerekekhez való hozzáállása példa
értékű. Az angol nyelvet játékosan tanítja,
megszeretette a gyerekekkel, amin észre
sem veszik mennyit tanultak. Türelmes,
következetes a gyermekemhez. „Mert ő a
legjobb!”

a vödör délutáni közös
program a jutalom pl.:
pizsiparty, mozizás stb.
Nyári tábort szervez,
versenyekre viszi a
gyerekeket, rendesen
elvégzett munka után jutalom
foglalkozás jár (mozi, party).
A gyereket nem máshoz
viszonyítva osztályozza,
hanem saját képessége
szerint. A beszéd angol
nyelven középpontban van és
a bátorítás következtében
lányom nem fél megszólalni
külföldön.

Minden esetben a gyermekek
érdekeit tartja szem előtt.
Lelkiismeretesen és
türelemmel segíti őket. Sok
eszközt használ a tanítás
során. Olyan tanítási elemeket
és technikákat használ, amivel
a gyermekek nagyon várják
már a következő angol órát.

Horváth Réka Ágota

Bakonyi Lili Eszter és
még 8 ember

Nyáron tábort szervez. a
gyerekek fejlesztése céljából
Társasjátékok, játékok
kerülnek be az angol órákra
Fejleszti magát folyamatosan
és a friss tudást már adja is
tovább a gyermekeknek
Gyula

Dürer Albert
Általános
Iskola

4. MóriczOrsovszk
y Ibolya

kedves, vidám, aranyos, megértő

Játékos, jól tartja az órát.
Sokat énekelünk, játszunk.
Figyelmes.

Csontos Imre

5. Hirzics
Dóra
(magán
tanár)

Versenyfeladatokban segítőkész. Türelmes
akkor is, ha valamit nem elsőre értek meg.
Jól tud tanítani gyermekeket és felnőtteket
egyaránt.

Angol órák tartalmasan telnek.
Képességeinek megfelelően
tud foglalkozni a csoport
minden tagjával.

Ludman Patrik

Szabó Réka csapata
Szenvedélyesen szereti a gyerekeket.
Szeretné elérni céljait, hogy a gyermekek
tökéletesen letegyék a nyelvvizsgát.
Kaposvár

Zrínyi Ilona
MagyarAngol Két
Tanítási
nyelvű
Általános
Iskola

6.
Horváthné
Kálecz
Beáta

Mert kemény tanár, de nagyon jól tanít.
Bármi kérdésünk van bizalommal fordulunk
hozzá. Hála neki az angol órai
teljesítményünk 5-ös, a dolgozatok jól
sikerülnek és mindenki boldogan megy be
órára. Minden versenyre segít felkészülni.
Neki köszönhetően mindenki szereti az
angolt.

Vicces, igazi jó barát,
megbocsájtó
Mert jófej, komolyan veszi a
munkáját, korrepetálást is tart
a lemaradó gyerekeknek.
Ennél jobb tanár nénit nem is
nevezhetnénk.

Ujvári Dóra, Lévai
Eszter

Kunhegyes Kunhegyesi
Általános
Iskola és
AMI

7. Tóth
Mónika

A tanárom aranyos és segítőkész. Bármikor
fordulhatok hozzá segítségért.

Jól magyaráz és kedves.

Gyűjtő Gréta

Miskolc

8.
Képesné
Szabó
Flóra

Bátran fordulhatok segítségért hozzá,
mindig rávezet a megoldásra. Rengeteg
önbizalmat ad nekem a verseny során.
Fontos számára a versenyeken való
részvétel, mert szerinte ez segíti az
előrehaladásunkat.
Reni néni a legjobb, mert: mindig
megnevettet és megértő. A tesin angol
játékokat játszunk. Nagyon szereti az
osztály Reni nénit és nagyon kedves.

Nagyon gyakorlatias módon
tartja az órákat. Odafigyel arra,
hogy az angol szavak kiejtését
megfelelő módon sajátítsuk el.

Sümegi Sára

Azért tartjuk, mert angolban
mindig kitart mellettünk. Meg
kitartó és türelmes.

Nyúl Jázmin Noémi,
Szegedi Noémi

Kedves, jószívű, vicces és mindig segít.

Segít, ha nem érted az angolt.

Marosi Petra, Szűcs
Gréta Vanda

Fényi Gyula
Jezsuita
Gimnázium

Kecskemét Neumann
János
Egyetem
Petőfi
Sándor
Általános
Iskola

9. KullaiFöldházi
Renáta

Kedves. Jól lehet vele viccelődni meg
beszélgetni. Nagyon jól tud tanítani.
Nagyon szeret bennünket gyerekeket.
Szigorú. Játékosak az órák és nagyon
szeretem az angolt.

Nem a legszigorúbb, de nem jó Földi Luca Szabina,
kihúzni nála a gyufát. Segít, ha Csomós Laura,
baj van, megbeszéli velünk és Domián Petra
az osztállyal a gondjaink.
Használunk tabletet. Órán a
legóból építünk és történetet
alkotunk.

Nyilas Zorka

Bócsa

KTK Boróka
Általános
Iskola

10. Kőfalvi Azért jelölöm, mert nagyon jól tanít. Minden
Erika
gyerekre odafigyel. Kicsit azért szigorú. Ha
nem értek valamit, akkor még szünetben is
oda lehet hozzá menni, mert segít és
elmagyarázza.
Azért nevezem, mert megérdemli! Ő egy
igazi angol tanár. Most megyek szóbeli
felvételire angol nyelvből, ő a saját idejét
feláldozva segít a felkészülésben.
Igazságos, szigorú, de nagyon odafigyel a
gyerekekre.

Sok szódolgozatot írat, mert
szeretné, ha végre mindenki
tudná a szavakat is. Nagyon
kedves. A testvéremnek is
segít a középiskolás
felvételijében a saját idejében.

Nagy Maja

Nagy Norina
Mindent átismétel, addig, amíg
mind meg nem értjük. Nagyon
kedves.

Kecskemét Vásárhelyi
Pál
Általános
Iskola és
AMI

11.
Hardiné
Udvarhely
i Angelika
Mária

Angelika néni nem csak a szakmájában
remekel, hanem nagyon gondoskodó is. A
tantárgyon kívül személyes problémákkal és
örömökkel is fordulhatunk hozzá.
Összetartja az osztályt, mint egy második
anyuka. Kedves és kitartó.

Segít az esetleges konfliktusok
elsimításában. Az órákon ha
nem értünk valamit külön oda
jön és segít. Mindig nyitott az
információnkra és megértően
fogadja azokat.

Mór

12.
Szamosfal
vi
Zsuzsann
a

Nem szigorú, de a feladat elvárja, hogy jól
és pontosan végezzük el. Fontosnak tartja
munkáját. Amit vele tanulunk azt mindig
érthetően elmagyarázza.

Kreatív, segítőkész.
Zsombor Péter Palik
Csoportunkat összetartja,
igazságos, ha bármilyen
probléma felmerül megoldja.
Nagy szíve van és szeret
bennünket és nem tesz
különbséget a gyerekek között.

Szent
Erzsébet
Római
Katolikus
Általános
Iskola

Takács Nóra

Encs

Szent
László
Iskola

13. Bartók
Klára

Klárika néni csupaszív, mindig mosolygós,
persze csak ha épp nem bal lábbal kelt fel.
Szigorú és következetes. Szerencsére nem
ad fel sok házit. Az angol órákon nagyon
sokat gyakorolunk, viszont sokszor vicces
és szórakoztató a tanóra. Ha játékról van
szó, egy nagy gyerekként gondolkodik és
száll be a csapatba.

Sokat olvasunk és írunk angol Nyisalovics Gréta
órán, és olyan sokszor
elmondjuk az új szavakat,
hogy otthon már nincs szükség
plusz gyakorlásra. Tudja, hogy
a kedvenc játékunk a
kidobócska, ezért tesi órán
mindig hagy időt játszani.

Kiskunféle
gyháza

Dózsa
György
Általános
Iskola

14.
Ficsorné
Szabó
Ildikó

Mindenkiben keresi, és meglátja a
lehetőségeket. Mindenkinek ad több esélyt
is. Ezért nevezett minket erre a versenyre.
Nagyon jól, érthetően mondja el a
tudnivalókat.

Mindig bíztat minket. Hibátlan
dolgozatainkra aranyos smileyt
rajzol. Sok lehetőségünk van,
hogy szorgalmi ötöst kapjunk

Baja

Szolnok

Szent
Balázs
Katolikus
Általános
Iskola és
Óvoda
Kodály
Zoltán
Ének-Zenei
Általános
Iskola és
Néptánc
AMI

15. Márity
Kitti

Szeretnénk visszaadni a törődést amit tőke
kaptunk. Kedves és ha nem értünk valamit
elmagyarázza.
Jószívű, segítő, kedves, aranyos, türelmes

16. Molnár Tanárnő türelmes, lelkiismeretes,
Nikolett
következetes, munkájára igényes, kedves, a
gyerekek mindig érezhetik támogató
segítségét. Az órai gyakorlatok során
minden gyermeknél eléri a sikerélmény
megszerzését, ezáltal megszeretteti
tantárgyát.

Szalkay Erik,
Burghardt Csaba

Kedves, segítőkész

Pánhidi Szandra
csapata

Betegség után visszatérő
Udvardyné Bozóky
gyermekeinknek a heti anyagot Anett
külön elmagyarázta, és segített
annak pótlásában. Időt nem
kímélve tanításon kívül is
bármikor fordulhatunk hozzá
segítségért.

Niki Néni nekünk azért az év tanítója, mert
tisztelettel, emberként kezeli a gyerekeket,
emberként kezeli a gyerekeket. Segíti őket a
képességeik, érzelmi állapotuk figyelembe
vételével. Szereti és bízik a gyerekekben, az
ő nyelvükön beszél velük. Nyugodt. Az
angol nyelvet anyanyelvként nem
tantárgyként tanítja.

Gyula

N. B.
Román
Gimnázium

17.
Szántóné
Borbély
Angéla

A mi tanárunkat azért nevezzük a díjra, mert
megérdemelné. Jó szívű és mindenkinek
segít. Nagyon türelmes a gyerekekkel, és
ezért érdemelné meg a díjat.
Angéla tanárnő nagyon segítőkész és
jószívű. Ért a diákok nyelvén, és mindig
megérti a problémáinkat. Órái különlegesek
és érdekesek, nagyon szeretjük őt.
Azért jelöljük, mert jó hangulatúak,
érdekesek az órák. Mindig segítőkész,
közvetlen a diákokkal, bármi problémánk
van nyugodtan fordulhatunk hozzá. Érti a
diákok gondolkodását.
A sok angol verseny miatt. A kulturális
előadások miatt. Interaktív tananyagok. A
sok angol hagyományra épülő kulturális
programok szervezése miatt. Kedves és
segítőkész.

A tanítási pályája egyik
Schnetter Barna
legnehezebb kihívásának
(minősítés) a legizgágább
gyerkőcökkel (pl. a kisfiam)
együtt vágott neki. Kiváló
tanító, mert a gyermekem élete
első versenyének vele mert
nekiindulni. Ő a Barna „két
lábón járó szótár” tanító
nénink.
Kedves, okos, segítőkész
Börzsönyi Bálint

Diákoknak szervez különleges
utakat, és programokat.
Sokszor hozzánk igazodik.
Változatos órákat tart, és
iskolai műsorokra táncokkal is
felkészít minket.
Iskolaidőn kívül és belül is
közösségépítő programokat
szokott szervezni. Minden
évben rendez halloween-i
cukorkagyűjtést, nyári
táborokat kisebbeknek.
Tanulásra motiválja a
gyerekeket. Szeretjük az óra
előtti köszönési módokat
(pacsi stb.)

Gellény Gergő
csapata

Petykó Nóra és
csapata

Havas Máté csapata

Szervezésében jutottam ki Angliába és így
megismertem a megszerettem az angol
kultúrát és nyelvet.

Támogatásával és felkészítésével sikeres
angol középfokú nyelvvizsgát és
középszintű érettségit tettem. Órái
interaktívak, a nyelvet így tanítja, hogy meg
merjen és meg tudjon az ember szólalni.
Mindig különlegesek, izgalmasak az órák
interaktív és kommunikáció központúak.
Mindig becsempészi az angol kultúrát
játékos formában. Ha elfáradunk
meditálunk, koncentráláshoz barokk zenét
hallgatunk.
Remek szakmai tudása mellett nagyon
kedves és emberséges. A diákok
akárhányszor hozzáfordulnak barátságos és
segítőkész. Ezekből adódóan élvezetes volt
a tanulás, az ő órái voltak azok, amiket a
leginkább szerettem és szívesen jártam be
rájuk.

Szerintem a tanárnő nagyon jól Hanyecz Réka
tanítja a nyelvűt és sok
csapata
esetben azonosulni tud a
diákjaival.
Jó kedélyű, és órái nem
feszes, szigorú tempóban
telnek.

Jivan Antónia
csapata

Szántó Borbála
Nagyon jól elmagyarázza az
angolt, hogy megértsük Mindig
kitalál valami új feladatot,
amivel feldobja az órát észre
sem vesszük és sajnos már
vége is . Bárcsak minden
nap lenne angol.
Nyelvvizsgára való készülés
során mindig érthetően
magyarázta el a feladatokat, a
hibáimat észrevette és
kijavította. Neki köszönhetően
16 évesen sikeresen felsőfokú
angol nyelvvizsgát tettem.
Külföldi utakat, helyi
programokat szervez, hogy
megismerjük az angol nyelvet
és kultúrát.

Orbán Martin

Budapest

Bornemissz
a Péter
Általános
Iskola

18.
Schober
Éva

Schober Éva tanárnő nagyon támogató,
bátorító, és órái igen jó hangulatban telnek.
Játékosan tanítja a nyelvet, türelmes,
odafigyel mindenkire. Mindig tájékoztatja a
szülőket, pályázatokról, versenyekről, ő
maga is gyakran küld plusz anyagot (Pl.
meséket).
Éva néni- amellett, hogy bármilyen
tantárgyat tanít az osztályban, azt mindig a
legmagasabb szakmai színvonalon teszi,
kedves, figyelmes, nyugodt személyiségével
olyan kellemes és kiegyensúlyozott
osztálylégkört teremtek meg, ahol a
gyerekek örömmel töltik mindennapjaikat és
a tanulás számukra élvezetes játék.
Éva több mint 25 diákjának segít a
versenyben különféle tárgyakból. Kitűnően
motiválja a gyerekeket, rengeteg új ötlete
van. Amellett, hogy jó közösséget épít az
osztályban, a tanulókra egyenként is
odafigyel.

Mert úgy tanítja az angol nyelvet, hogy
minden gyerek megkedveli. Soha nem
kiabál és türelmes a gyerekekkel. Minden
diákkal megtudja értetni a nyelvet.

Rendszeresen tart Éva olyan
Süll Szona
angolórákat, amelyekre mi
szülők is ellátogathatunk, így
visszajelzést kaphatunk arról,
miként fejlődnek a gyerekeink.
Műsorral is készülnek
időnként, amelyek igen
színvonalasak. Bennünket
szülőket is bíztat, hogy minél
több versenyen vegyenek részt
a gyerekeink, velünk is jó
kapcsolatot ápolva.

Szakmai munkája rendkívül
változatos, a tananyagot
különböző eszközökkel,
interaktív módon sajátítják el a
gyerekek (pl. mozgásos
játékok, dráma, tánc, ének,
illusztrációt, tablót, lapbookot
stb.) Továbbá Éva néni
számára nem közömbös, hogy
ki hogy érzi magát az
osztályban. Nagy figyelmet
fordít arra, hogy az esetleges
konfliktusokat idejében és
megfelelő módon rendezni
tudják a diákok egymás között.

Mikó Jázmin Edina

Azért szeretnénk nevezni
(osztályfőnökünket), mert játékosan tanítja
gyermekeinket, így lehetőségük van tanulni,
hogy észre sem veszik, igyekszik figyelni és
megérteni a gyerekek egyéniségét,
szükségleteit. Nagy hangsúlyt fektet a
gyerekek egymást közötti kapcsolataira is.

Munkájában következetes, az
órái jó hangulatban telnek, a
gyerekek figyelmét megtartja.
Felismeri a diákok tehetségét,
bátorítja őket annak
kibontakoztatásában. A
legfontosabb pedig, hogy a
gyerekek őszintén szeretik.

Varga Olívia

Holbis Dávid
zoltan.

Személyesen foglalkozik
minden gyerekkel. Az év elején
gyengébb tudásúakat is
felzárkóztatta. Sok játékkal és
vizuális módon is szemlélteti a Sándi-Antal Lili
tananyagot.

1. mindig játszunk órán
2. humoros
3. kedves, szereti a
gyerekeket
4. játékosan, szinte
észrevétlenül tanítja
meg az anyagot
5. bizonyítványosztásnál
mindenkihez volt egy
dicsérő szava

Budapest

Czimra
Gyula
Általános
Iskola

19. Bota
Melinda

Nekünk csak angolt tanít, de az órái mindig
nagyon érdekesek. Mindig valami
újdonságot talál ki az órára. Az órák
vidáman telnek. Sok vicces dolog elhangzik
az órákon és ettől jó hangulat kerekedik.
Ezeken kívül még sok jó tulajdonsága is
van, csak nem fér ki ilyen kevés helyre.
Többször dolgoztunk tableten az óráin,
amitől jobban figyeltünk, mert érdekes
quizeket oldottunk meg közösen. Próbál
minket mindig a jó irányba terelni, hogy
rendszeresen tanuljunk, ha valamit nem
tudunk, akkor megpróbálja elmagyarázni,
mindig színesen segít.

Nagyon jól tanít, mivel nagyon
ért a gyerekek nyelvén. Az
órák nem egyhangúak, mindig
kitalál valamit, amivel
érdekessé és vidámmá
varázsolja. Ha látja, hogy
fáradtak vagyunk, mindig
becsempész valami érdekes
témát, amitől a csoport
felélénkül.

Galambos Vivien
csapata

Azért, mivel rengeteg gyereket
tanít, mindig segít, ha valamit
nem tudunk. A gyerekeket
folyamatosan több osztályban,
több évfolyamon versenyezteti
különböző versenyeken.

Turcsán Hajnalka

Mi azért szeretjük Melinda nénit, mert csak
akkor szigorú, amikor kell és együtt tud
Vicces egyszer Kristóf
érezni a gyerekekkel. Minden órán
beszélünk valami érdekes témáról, Mindenki összekevert a kart a villával és
egész órán röhögtünk. Aztán
szereti Melinda nénivel az órákat.
jól magyaráz, eddig nekem a
Melinda néni egy nagyon segítőkész tanár
kedvenc időm a Present
és kifejezetten jól magyaráz, tökéletesen
Perfect.
megérthető. Néha-néha viszont eléggé
ideges, és így hétfőn és pénteken nagy
elővigyázattal kell megszólalni. Viszont
nagyon jó humorérzéke van, kedden,
Ország ismeretet is tanulunk a
szerdán és csütörtökön előszeretettel
kötelező tananyagon kívül.
viccelődünk.
Érdekes filmeket nézünk.

Dobos Nikolett Kitti

Major Márk csapata

Segítőkész, sokat foglalkozik velünk,
türelmes, jól tanít, ha valamit nem értünk,
azt jól érthetően elmagyarázza.

Tab

Takást
Gyula
Általános
Iskola

Százhalom Eötvös
batta
Lóránd
MagyarAngol Két
Tanítási
Nyelvű
Tagozatos
Általános
Iskola

20.
Schrengn
é Kurucz
Emese

Emese néni órái soha sem unalmasak.
Játszva tanulunk, és úgy kapunk új
ismereteket, hogy közben észre sem
vesszük, mennyi új tudással gazdagodtunk.
Hisz az órák pergősek, változatosak. Emese
néni pedig mindig vidám, vicces, megértő és
kedves.

21.
Horváth
Gabriella

Gabi néni az angol tanárunk és egyben az
osztályfőnökünk is. Nagyon segítőkész,
bármilyen problémával fordulhatunk hozzá.
Nagyon odafigyel ránk, folyamatosan új
dolgokat hoz tanításba, hogy minél
izgalmasabban, érdekesebben tanuljuk meg
az angolt.

Varga Csenge
Tamara csapata

Gyakran a szabadidejét is arra
áldozza, hogy összehozza a
csapatot, így készít fel minket
a versenyekre. Nem csak
oktat, hanem lelkünket is
ápolja.

Ágh Alíz Csilla
csapata

Minden reggel odajön
Józsa Gábor
hozzánk, akkor is ha nem
velünk lesz az első órája.
Osztályfőnöki órán sokszor
arról beszélünk, mivel tudnánk
javítani az osztályközösséget.
Az angol órákra próbál
becsempészni új módszereket
Azért jelölném, mert mindig érdekessé teszi például internetes feladat
az órát, próbál mindig olyan feladatokat
megoldás (csoportban is). A
keresni nekünk interneten, amikkel tanulunk, házi feladatot is gyakran nem a
de közben játszunk. Sok versenyre nevez
füzetbe kéri, hanem
minket, hogy még több új dolgot tanuljunk.
applikáción keresztül oldjuk
meg, aminek segítségével
Játékosan tanít, az órák alatt a gyerekek
versenyezhetünk egymással,
figyelmét fenn tudja tartani. A jól teljesítőket és így senkinek sem unalmas
jutalmazza, a rosszabbul teljesítőket
a tanulás.
megfelelően tudja motiválni.

Letöltetett velünk a
telefonunkra több olyan
alkalmazást, amikkel tanulni
tudunk. Ha jók vagyunk angol
sorozatot nézünk.

Ecser

Laky Ilona
Általános
Iskola

22. Jármai
Ildikó

Szeretjük az óráit, mert mindig türelmes
velünk. Szeretjük, hogy angolul mondja el a
feladatot, de ha nem értjük azt észre veszi
és magyarul is elmagyarázza. Mindig
kedves, sose kiabál velünk ezért, mi is
nyugodtak vagyunk az óráin.

Nagyigmá
nd

Pápay
József
Általános
Iskola

23. Szakál
Henriett

Érthetően magyaráz. Jól tanít. Kedves,
játékosan tanít. A házi feladatot mindig
elmagyarázza. Mindig megjelöli a
dolgozatok pontos dátumát.
Azért nevezzük őt, mert humoros, kedves,
divatos megértő, segítőkész és nagyon jó
tanár.

Ivánovics Dóra

A nyílt napon látottak alapján:
Major Nóra
a tanórán egyetlen magyar szó
sem hangzott el, a gyerekek
élvezték és jelentkeztek a
különféle játékos feladatokra.
Egyszer az egyik
Nagy Blanka csapata
osztálytársam a szünetben
beverte a fejét, nem szidott le
amikor meglátta, hanem
segített neki, és csak annyit
mondott „Máskor jobban
vigyázzatok” Egy másik
alkalommal sem tudtunk volna
ebédelni, ha az Ildikó néni nem
intézte volna el az órán.
Mindig feldíszíti a termet, hogy
játékosabban tudjon tanítani.
Segít a dolgok megértésében.

Sakatos Gréta
csapata

Héri Tina csapata

Játékosan tanít. He teaches playfully.
Szeretjük őt. We love him. Nagyon sokat
beszélgetünk. We talk a lot. Adott nekünk
karácsonykor ajándékot. He gaves us a gift
at Christmas.

Jók a padrendezései. Good
layouts.Sok matricát ad
nekünk a jó feladatokért. We
have a lot of stickers to give us
a good job.

Ha valamit nem értek bátran
merek hozzá fordulni, mert
tudom, hogy mindig segít.
Nagyon érthetően magyarázza
meg a tananyagot. Ráadásul
sok színt visz bele a
tanórákba. A házi feladatot
sose adja fel úgy, hogy ne
beszélnénk meg. Neki
köszönhetjük, hogy félévkor az
osztályunkba majdnem
mindenki ötöst kapott.
Ha a versenyfeladatok közül
nem értettünk valamit próbált
rávezetni minket. A tanórán
megengedi, hogy a versennyel
foglalkozzunk, ha szükséges.

Balatonen
dréd

Balatonendr
édi
Általános
Iskola

24. Szabó
Rita

Nagyon jó tanító néni, mert minden
tananyagot jól, érthetően tanít meg. Ha
valaki nem érti vagy lemaradt, akkor neki
segít, megvárja, elmagyarázza. A
tananyagot játékos feladatokkal tanítja meg.
Mikor látja, hogy valami bajunk van, akkor
megpróbál segíteni. Mikor szomorúak
vagyunk felvidít, megkérdezi, hogy mi a baj.

Pécs

Leőwey
Klára
Gimnázium

25.
Béresné
Timár
Andrea

Szerintünk a munkáját teljes odaadással
végzi, ami több dologban is megmutatkozik.
Nagyon segítőkész és mindig a legjobbat
szeretnék nekünk. Olyan mintha a második
anyukánk lenne, hiszen mindig mindenben
mellettünk áll és a tagozat tanulóira saját
családjaként tekint.

Nagy Amira csapata

Béber Csenge

Kis Vivien csapata

Kiskőrös

KEVI Petőfi
Sándor
Általános
Iskola

26.
Verebélyi
né Turán
Zsuzsa

Kiskőrös

KEVI Petőfi
Sándor
Általános
Iskola

27.
Benéné
Mihalkó
Valéria
részére

Nyergesújf
alu

Zafféry
Károly
Szalézi
Középiskola

28.
Szentgyör
gyi Kinga

Azért mert vicces, fiatalos, kedves, mesél
érdekességeket, felfoghatóan tanítja az
adott anyagot. Sosem késik. Mindig
megkínál minket csokival a szülinapján.
Mindenkivel türelmes.

Nagyon megértő a tanítványaival. Mindig
jókedvűen jön be a terembe. Ha szükség
van rá, ad haladékot. Sosem hagyja, hogy
ne értsük meg az anyagot.
- Nagyon kedves és segítőkész
- Elmagyarázza nekünk az órai
anyagot
- Szeret minket
- Ha betegek vagyunk akkor ha
visszajövünk az iskolába, akkor ad
haladékot a dolgozattal kapcsolatban.
Mindig megmutatja és segít átgondolni a
nehéz döntéseket. Nem ébreszt bennünk
hiú reményt. Sajátjaiként tekint ránk.
Gyerekei helyett gyerekei vagyunk.

Sosem kiabál, mindig rendesen beszél
velünk. Jól elmagyarázza az anyagot.

A szülinapján kaptunk csokit,
az órák sose unalmasak és
mindig jókedvűek, digitáblán
játékos feladatokkal tanítja az
anyagot.

Kelemen Hella

Mert elmagyarázza a dolgokat,
vannak olyan órák, amikor
játékosan tanulunk, példákat
mutat a megértéshez.

Monostori Zsófia
csapata

Amikor valaki hiányzik és
dolgozatot írunk, akkor ad
haladékot. Amikor valakin
látszik, hogy beteg akkor
gondoskodik róla.

Bárány Tas csapata
Szenyán Dorka
csapata
Fekete Sára csapata

Ha valaki beteg lesz az
iskolában akkor gondoskodik
róla.
Takács Sára csapata
Mindig segít. Szeret minket.
Ritkán kiabál és amikor mégis
csak azért mert rosszak
voltunk.

Palkó Abigél
Kun Adrián csapata

Kedves, rendes tanárnő! Mindenki szereti az
iskolában, még az is akit nem tanít.
Boldogok vagyunk, hogy ő az angoltanárunk
és az osztályfőnök helyettünk. Ő a legjobb
ember a világon.
Nagyon kedves és szereti a gyerekeket.
Segítőkész és mindig segít hogyha ha baj
van. Szórakoztatóak az órái. Mellette igazán
tanulónak érezzük magunkat.

Dunakeszi

Szent István 29. Pataki
Általános
Katalin
Iskola

Dömsöd

Dömsödi
Széchenyi
István
Általános
Iskola

Az osztályterem díszítés
közben segített angol
városokat rajzolni: segít a
konfliktusokat elsimítani.
Mert mindig rendesen és
érthetően elmagyarázza az
anyagot. Szép, rendes,
aranyos nő. Nagyon vicces,
konzervatív és törődő ember.

A tanárnőt azért jelölnénk a 2019. Év tanára
díjára, mert nagyon jó és érthető
feladatlapokkal készül az angol órákra.
Ezért a diákok többnyire sikeres témazáró
dolgozatot írnak.

Érthetően magyaráz,
segítőkész, díjazza az órai
munkánkat.

Azért őt nevezzük, mert szeretjük az óráit.
Kedves, vidám, vicces. Sosem unatkozunk
órán.

Néha angol nyelvű filmeket
nézünk órán, néha játszunk.

Zsombor Dénes
csapata

Interaktív táblát használ az
órákon, kommunikációs órákat
tart.

Baranya Ábel

30. Thamó Azért jelöltem őt, mert minden tanórára
Emőke
lelkesen jön be. Idejéből szakít ránk, hogy
külföldi diákokkal levelezhessünk.

Kaposvár

KSZC
Eötvös L.
Műszaki
Szakgimnáz
iuma

31.
Kulcsár
József

Mindig azt akarja, hogy nekünk legyen jó. A
lehető legjobban tanítja meg az anyagot.
Segít a célunk elérésében.

Az anyagot kiválóan meg tudja
tanítani. A gyerekeknek mindig
segít.

Kulcsár Adrienn

Békéscsab
a

Jankay
Tibor Két
Tanítási
Nyelvű
Általános
Iskola

32. Újházi
Bernadett

Azért nevezem, mert kedves és jól
magyaráz. Azért szeretem, mert felkészít a
vizsgára. Azért szeretem, mert kérhetek tőle
segítséget. Azért szeretem, mert senkivel
nem kivételezik.

Jól megértettem vele a
párbeszédet.

Popa Réka Veronika

Nagyon jól beszél angolul, és
nagyon okos. Soha nem
kiabál.

Kurtics Jázmin

Soha nem ad egyet, nem undok és nagyon
kedves. Okos.
Tiszakécsk Móricz
e
Zsigmond
Általános
Iskola és
Gimnázium

33. Vetési
Lászlóné

Nem húzza fel magát rajta ha valakinek
elakadása van, hanem oda jön és segít.
Kedves, vicces és hogyha olyan helyzet
adódik szigorú is tud lenni. Nagyon
érdekesen és játékosan tanítja az angolt.

Az egyik este hazavitt a
kocsijával, hogy ne kelljen
egyedül sétálnom. Ha látja,
hogy fáradtak vagyunk az óra
elején akkor következő órára
halasztja a felelést/dolgozatot.
ha ügyesek vagyunk az óráján
akkor a évégén kapunk
cukorkát.

Lestár Dominika
csapata

Sülysáp

34. Árki
Milán

Azért, mert első évem vele és sokkal jobban
értem amit tanít. Ha az osztály kedves ő
sem tesz máshogy. Van amikor viccelődik,
de órákon általában komolyra váltja a szót.

Kedves és megvan benne a
kellő szigor is. Jószívű, mert
aki rászorul annak segít.

Balázs Botond

Móra
Ferenc
Általános
Iskola

Kétegyház
a

Pécel

Kétegyházi
Román
Nemzetiségi
Általános
Iskola és
Óvoda

Piok
Szemere
Pál
Általános
Iskola

35. Dr.
Moldován
né
Székely
Julianna

Azért nevezem őt, mert kedves és türelmes,
segítőkész a feladatoknál. Kérdéseinkkel
bátran fordulhatunk hozzá. Példamutató, jól
felkészült a különböző témákban.
Azért szeretem a tanáromat, mert
segítőkész és segít mindenbe amibe csak
tud. Tisztelem a tanáromat, nem magázzuk,
mert tiszteletlenség. Ha valamit elrontunk
akkor mindenbe segítőkész.

36. Nagy
Ildikó

Játékos feladatokat kapunk,
hogy felkeltse
érdeklődésünket. Bátorít az
angol órákon, hogy kihozzam
magamból a maximumot.
Nagyon szeretjük, mert
mindenbe profi és ügyes.
Nagyon ért mindenhez és
okos, és lehet nem az
osztályfőnökünk, de nagyon
szeretjük.

Minden tananyagot igyekszik jól
elmagyarázni, elakadás esetén mindig segít. Lehet vele viccelődni, sok időt
Érdeklődik arról, hogy ki hogyan érzi magát, tölt az osztályával napközben.
a gyerekeket arra buzdítja, hogy tanuljanak. Mindenkivel ugyanúgy bánik,
még a rosszabb gyerekek
mellett is kiáll. Igyekszik
segíteni a konfliktusok
megoldásában.
Dolgozat előtt mindig átvesszük az anyagot, Egyik osztálytársamnak 15
hogy senki se aggódjon. Megértő és, ha
percig magyarázott egy példát
fáradtak vagyunk, vagy ünnepek vannak
többféleképpen, még az meg
mindig könnyedebb órát tartunk. Kreatív,
nem értette. Mikor egy
mert nem csak a tankönyvből tanít, hanem
osztálytársam nagymamája
gyakran nézünk angol filmeket, játszunk.
meghalt, nem írta be a gyerek
Miatta szeretem az angolt.
rossz jegyét a naplóba és
„eltiltotta a tanulástól”.

Nagy Viola Mária

Nagy Viola Mária
csapata

Szalay Tamás

Berettyóújf
alu

Diósszegi
Kis István
Református
Általános
Iskola

37.
Szabóné
Papp Lívia
Tünde

Azért gondoltam, hogy jelölöm Livike nénit,
mert nemrég volt a névnapja és ez egy kis
utóajándék lenne. (Mert ő is mindig
kedveskedik nekünk)

Segítőkész, ha nem értek
valamit, akkor egyből segít.
Vele sokkal könnyebb az
angol.

Farkas Dorka

Sáfrány Károly
Szeretem, mert mindig mosolyog, kedves és Nem hagyja, hogy elfelejtsük
megértő.
az anyagot és a szóbeli
tudásukat is szokta fejleszteni.
Nagyon szeretem, hogy mindig becézgeti a
gyerekeket. Nagyon jól elmagyarázza az
anyagot.

Szabadka

Kizúr István
Általános
Iskola

38.
Viktória
Dimitrijevi
c

Türelmes, kedves és segít ha valamit nem
értek. Tudja a kemény helyzeteket is
lenyugtatni.
Szeretem, mert más mint a többi tanár.
Megvigasztal.
Azért nevezem az angol tanárnőt a legjobb
tanárnak, mert sokat tanultam és tanulok
tőle. Mindig számíthatok rá, sokat segít.
Nagyon jól tanít. Szuperül át tudja adni az
anyagot. Mindig sokat tanulunk az
ellenőrzőkre órán, hogy jók legyenek.
Mindenkinek az esélyt a javításra.
A tanárnő mindig viccelődik velünk. Angol

Gál Csenge Boglárka
Nagyon kedves, szinte az
egész osztály szeret. Sokkal,
de sokkal jobbak a jegyeim
angolból, amióta Livike néni
tanít.
Szükségem volt egy új
példányra ebből a versenyből,
mivel sok korrektort
használtam, de nem is kellett
kérnem, hanem probléma
nélkül (és kérdés nélkül) újat
nyomtatott.

Szőke Noémi
Sótanyi Kálmán

Raffai Sajti Dávid
Megérti a humoromat.

Amikor bajban voltam kiált
mellettem. Mindig amikor
szomorú voltam megvigasztalt.

Perlaki Réka

Juncsek Klaudia

órák érdekesek, mert a tanárnő érdekesen
adja elő amit tanít.
Segítőkész, kedves és viccelődik velünk az
órán.

Ő kedves, ő a kedvenc
tanárom a suliban. Sokat segít
az olyanoknak akiknek
nehezen megy az angol nyelv.

Nagyon kedves és türelmes velünk. Szeret
viccelődni velünk.
Mindenkinek az osztályban
Néha szigorú, de igazságos. Mindig
van egy beceneve az angol
megnevetett az órán. Érthetően magyarázza órán. Az enyém Klau Blue.
a dolgokat.
Mindenkinek van beceneve
angol órán. Én Mónika Belucsi
Lelkesen készíti fel a gyerekeket a
versenyekre. kedves, segítőkész, aranyos,
vagyok.
türelmes mindig jókedvű a gyerekekkel
szemben.
Mindenkinek van beceneve
angolul!
Azért mert ő a tanár. Fontos, hogy ne
kiabáljon, ő ilyen. Gyerek szívesen várja az Mindenkinek van angol neve.
óráját. Segítőkész!
Odafigyel a gyerekre. Örömmel mesél az
elmúlt óráról, mikor hazajön. És
Önzetlen segítsége és türelme
a diákjaival megkönnyíti a
természetesen kedves, stb…
gyermekek fölkészülését és
Segítőkész és jókedvű, megnevetteti a
részvételét a versenyen.
gyerekeket az órán.
Ha valamit nem tudnak, nem
szidja le a gyermekeket.
Mosolyogva várja a
gyerekeket. Játékosan tanít,

Buják Mónika

Visnyovszki Kinga
csapata

Horváth Viktória

Fehér Leonóra

Oravec Dániel
csapata

Szentpéteri Réka

Órái érdekesek, a tanulásnak része a játék
is. Az órákon angol nyelven is beszélget a
gyerekekkel, kérdezi őket, így hatékonyabb
a nyelvtanulás. Rossz jegyeket nem ad,
inkább segít. A tanulókat a jobb eredmény
elérése érdekében.
Voltam egy párszor az un. nyitott órán,
angol órán és nagyon megtetszett az hogy
viccelődik a gyerekekkel amíg tanítja őket.

így könnyebben megtanulják
az anyagot.
Minden gyereknek van egy
angol beceneve.
Versenyekre készíti fel a
diákokat. Sokszor előadásokon
vesznek részt, ahol az iskolát
mutatják be, népszerűsítik.
A gyerekeket megkéri arra,
hogy képzeljék el az adott
helyzetet, éljék bele
magukat… Szerintem így
tanulnak a legjobban.

Salgótarjá
n

Bolyai
János
Gimnázium

39.
Mátrainé
Petró
Tímea

Tanárnőt azért jelöljük erre a címre, mert
elsősorban óráin nem csak interaktív
feladatokban veszünk részt, hanem új
tanítási/tanulási módszereket próbálunk ki.
Az angol nyelvet úgy mutatja be, hogy nem
csak érdekes, de a későbbi életünkbe is elő
tudjuk majd hívni. Problémánkat mindig
meghallgatja és próbál rajtunk segíteni,
tudja hogyan kell megszólítani a mi
korosztályunkat. Jó kapcsolatot ápol a
diákjaival.

Molnár Bertalan
csapata

Buják Melanie
csapata

A csoportunknak van egy
Jurán Rebeka
messenger csoportja, ahol a
csapata
tanárnő érdekes dolgokat oszt
meg, mint például idegen
nyelvű újságcikkek, viccek.
Egy-két órán plakátot kellett
terveznünk egy saját
találmányról és utána
kiragasztottuk őket a
teremben, majd beszélni kellett
róla angolul, ezzel is fejlesztve
az épp akkor tanult nyelvtani
részt és a kiejtésünket. Utolsó
példaként felhoznánk a 2-3
havontai kávézásokat, ahol

jobban megismerjük egymást
iskolán kívül.

Mátészalk
a

Képes Géza 40.
Általános
Nagyházi
Iskola
Anna

Az évek alatt mindent megtett értünk. Sok
tudással gyarapodtunk. Mindent megtesz
érte hogy ez a tudás meg is maradjon.

Szerintünk Anna néni azért érdemelné meg
az év tanára díjat, mivel rá nemcsak
pedagógusként, de a legmegfelelőbb
értelemben barátként is tekinthetünk. Az
angol nyelvet megpróbálja minél színesebbé
és érdekesebbé tenni számunkra. Bármilyen
kérdéssel, problémával fordulunk hozzá,
bizalmasan ad választ, illetve fogad minket.
Azért nevezzük őt, mert amellett, hogy
nagyon jó tanárnénink minden nap mosolyt
csal az arcunkra. Negyedikes korunkban lett
az angol tanárnénink és máris
megszerettük. A kisugárzása nagyon
pozitív. Az órák elején sorba állva pacsit
adva Anna néninek megyünk be a terembe.
Segítőkész és támogató is.

Segítőkész és mindent
megtesz, hogy a leckét
megtanuljuk.
Mindenféleképpen Anna néni
nyitottságát egyes témák
terén. A kitartását, amely
szerintünk elengedhetetlen a
tanári pályájához. Végül pedig
azt, hogy egész évben
megpróbálja mindenkiből a
maximumot kihozni.
Az angol óráinkon rendez
játékos feladatokat is amit mi
imádunk. Ha valamilyen
feladatot csinálunk, és nem
értjük segít nekünk.
Gyakoroljuk az angol szavak
kiejtését. Arra motivál minket,
hogy soha ne adjuk fel. Ezek a
motiváló mondataink, amelyek
a falon díszelegnek: I am a
brave, I am talented. Ezeket
minden óra elején elmondjuk.

Hermann Boglárka
csapata

Molnár Eszter Hanna
csapata

Kozma Kamilla
csapata

Esztergom

Budapest

Árpád-házi
Szent
Erzsébet
Gimnázium,
Óvoda és
Általános
Iskola

41. Marek
Éva

Vörösmarty
Mihály
Református
Általános
Iskola

42. Gyüre
Zsuzsann
a

A tanárnő segítőkész. Mindig időben javítja
ki a dolgozatok. Ad javítási lehetőséget.

Kedves, jól magyarázza el a
dolgokat.

Egy barátom nem értett egy angol szót, és ő
addig magyarázta, amíg sikerült megérteni.
Igaz, hogy sok idő elment, de mindenki
tudta a feladatokat.

Türelmes, sokszor behozza a
magnót és sokat játszunk órán.

Mert jó angolos játékokat talál ki nekünk.
Ezekkel érdekessé teszi az óráit, és sokat
tanulunk belőle. Minden diákra oda figyel,
hogy megtanulják az angol nyelvet. A
gyerekek szeretnek az óráira járni.

Minden óra elején van egy kis
játék, verseny. Kedves minden
tanulóval, egyből meglehet
érteni amit mond.

Mindenkinek segít az órákon és kreatív.
Kedves, gondol mindenkire. Ha
megérdemeljük, akkor játszunk.
Megmagyaráz nehéz dolgokat, amit nem
értünk. Segít a dolgokat könnyebbé csinálni.

Szerintem azért lenne alkalmas erre címre,
ugyanis mindig nagyon kedves és türelmes.

Varga Lilla

Gongola Dóra
csapata

Évente egyszer kirándulást
szervez Angliába. Külön
olvasnivalót ad nekem, hogy
ne unatkozzak órán. Sokszor
beszélgetünk, de nem az
angolról.

Szalontai Olivér

Csizmadi Gyöngyike

Mert megértő és segítőkész.
Horváth Szófia
Szigorú, kedves, vicces.

Szerintem nagyon kedves, de néha szigorú.
3 éve tanít engem. Nagyon sokat tesz az
iskoláért. Pl.: szervezett egy tea partit, amin
egy angol szokást is ki lehetett próbálni.

Kunczly Sarolta
Veronika

Ő egy szigorú, de nagyon segítőkész és
kedves tanár, Az iskolai gálára egyedül
tanította be minden évfolyam angolos
osztályát egy közös angol műsorra. Azt,
hogy részt veszek ezen a versenyen is neki
köszönhetem!

Ha nem tudok egy szó
jelentését, akkor próbál
rávezetni. Ha nem helyesen
ejtek ki egy szót. Ő addig
ismételi még jól nem mondom.

Szekeres Jázmin

Anita néni tanítja a kedvenc tantárgyamat,
amit nagyon szívesen tanulok. Nagyon
kedves, segítőkész, imádom az angol óráit.
Sokszor vicces, ami még jobban feldobja az
angol órákat.

Kedves, segítő, vicces.

Báló Sára

Arany János 44. Bui
Általános
Roland
Iskola

Azért nevezem őt a díjra mert:
- az órákon velünk együtt nevet, és
értékeli a humort
- fiatal kora miatt könnyen tud
azonosulni a problémáinkkal és
örömeinkkel
- tisztán és érthetően adja le a
tananyagot

Azért tartom kiváló tanárnak,
mert ha valamelyik tanulónak
születésnapja van, azon az
órán nem tanulunk, hanem
beszélgetünk és zenét
hallgatunk. Ha valaki nem érti
a tananyagot többször is
elmagyarázza.

Vlajk Johanna
Melinda

Szőnyi
Bozsik
József Ált.
Iskola

Nagyon kedves, nagyon jól és folyékonyan
beszél angolul. Izgalmasak az órái, soha
nem szoktam rajtuk unatkozni. Jó játékokat
szokott hozni az órákra. Jó
feladatlapokat/dolgozatokat állít össze.
Egyik kedvenc tanárom nagyon szeretem.

Makó

Makói
József Attila
Gimnázium

Létavértes

Komárom

43. Fürge
Anita

45.
Solymos
Dobi
Orsolya

Orsi nénivel nem unalmasak az órák. Jól tud
magyarázni. Érdekesen és játékosan tanít.
Szigorú de igazságos.

-

nagyon jól beszél
angolul
kedves és megértő a
diákokkal
jó játékokat hoz be
órára

Csáki Emese

Berettyóújf
alu

József Attila
Általános
Iskola

46.
Kulcsár
Istvánné
(Anita)

Első osztály óta ingyen, ajándékba tanít
engem, hatalmas lelkesedéssel, tőle
tanultam az alapokat és továbbiakat,
kedves, türelmes, segítőkész! Nála jobb
tanár nénit nem is kívánhatnék. Nagyon
szerény!

Debrecen

Debreceni
Egyetem
Kossuth
Lajos
Gyakorló
Gimnázium
a és
Általános
Iskolája

47.
Csomorné
Albert
Tímea

Azért jó osztályfőnök, mert mindig figyel
ránk. Segít, ha nem értünk valamit, és el is
magyarázza. Programokat szervez nekünk,
táborba visz bennünket. Érdeklődik irántunk.

Ha valami gondunk adódik ő rögtön segít és
megoldja azokat. Sosem várat meg minket,
megbízhatunk benne. Határozott
elképzelései vannak.

Azért tartjuk kiválónak, mert
változatosak a tanórák.
Szoktak az órán játékos
feladatok lenni, amivel a
szavakat is tanuljuk.

Leck Dóra

Fokozatosan figyel rám,
Kanadában él a barátnője,
nagyon sok különleges
kifejezést oszt meg velem.
Ezekből is sokat tanulok.
Folyamatosan képzi magát,
most Egyetemre jár!
Számomra ez példaértékű!
Szünetekben angolul
beszélünk, amiből szintén
sokat tanulok! Köszönöm a
fáradozását!
Az motiválja, hogy egyre
többet tudjunk. Figyel ránk.

Tóth Sándor

Ha vitázunk, ő segít
igazságosan dönteni. Mindig
pontosan érkezik az órákra.
Változatos feladatokkal köti le

Tóth Lívia csapata

Tóth Sára, Takács
Dóri

az érdeklődésünket.

Miskolc

Miskolci
Szilágyi
Dezső
Általános
Iskola

48. Dankó
Zsolt

Az órái vidámak, játékosak. Nagyon
türelmes, segítőkész tanár, és jól gitározik.
Dolgozatok előtt olyan példákat gyakoroltat,
ami a dolgozatban is előfordul. Számomra
mindenképpen Ő az év tanára!

A tanításon kívül a
mókázásban is szívesen vesz
részt, és szívesen segít
bármiben. Az idén például
velünk a farsangon

Azért jelölöm, mert nagyon kedves, jószívű
és a legjobb tanár. Nagyon vicces és sokat
poénkodik velünk. Segítőkész, mert ha
valamit nem értünk addig magyaráz, míg
meg nem értjük.

Tavaly kitalálta a bakancslistát.
Idén ősszel eszerint egy
angolórán kimentünk az
Kozsnyánszky Léna
udvarra és ott teáztunk és
nasiztunk. Rögtön ezután
activityztünk. Rajzórákon néha
tabletezünk.

Azért egy jó tanár, mivel humorosan tanít,
és így sokkal könnyebb megtanulni ezt a
nyelvet. És ha jók vagyunk, akkor jutalmaz
is, olyankor játszhatunk.
Kedves, vicces. Mindig segít ha szükségünk
van rá. Megértő, jó ötletei vannak. Tud
gitározni.

Amikor sokan beszélünk
egyszerre akkor azt szokta
mondani: Duguljon el a
Polgármester! 

Farsangon az egyik gyereknek
ő lesz a párja, hogy ne legyen
egyedül. Gitárral kísért minket,
hogy jól sikerüljön a műsor.

Simkó-Vincze Sára

Kovács Áron

