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1.
Balcescu Román Cserhátiné
Gimnázium, Ált. Gurzó Éva
Iskola és
Kollégium

Jelölt
email
címe

Tanított
tantárgya
k

Miért nevezik őt?

Miért tartják kiváló
tanárnak?

Kik
nevezté
ka
tanárt?

iskolai
email cím
van csak

Földrajz,
testnevelés

Azzal, hogy benevezett a
versenyre sok plusz
munkára ösztönzött. Sok
érdekes új ismeretet
szereztem, gyakoroltam
az internet használatát.
Kiegészítettem a
tankönyvi anyagot.

Nagy önállóságra nevel.
Gyakoroltatja az önálló
szövegfeldolgozást és a
vázlatírást. Ezzel arra
késztet, hogy minden
tananyagot megtanuljunk.

Juhász
Krisztina

Azért mert mindig
felkészülten jön be az
órákra. Órán mindig segít
nekünk. Jól
elmagyarázza azt, amit
nem értünk. Nagyon
kedves az órákon.
Mindig odafigyel ránk.
Sok-sok ismereteket
mond nekünk, ami nincs
beleírva a tankönyvekbe,
könyvekbe.
Mert okos, kedves,
alapos, sokoldalú.
Figyelmesen tanít engem
és mindenki mást.

Mert nagyon kedves,
nagyon jól tanít. Odafigyel a Pekárik
diákokra.
Zinadia
Mária
Mert nagyon jól tanít.
Mindig odafigyel a
diákokra.

Minden megvan benne, ami
egy jó tanárba kell.
Segítőkész, türelmes és
megértő.

Mindig olyan dolgokat
mond, amik érdekes és
okosak. Mindig velünk
együtt tanul.
Azért, mert felkészült,
segítőkést és minden
diákban csak a jót nézi.
Nagyon kedves és ezért
szeretném, hogy az én
tanárom nyerje ezt a
díjat.
Mert elnéző, és amit nem
értek elmagyarázza
nekem türelmesen és
érthetően. Sokat segít,
amikor lemaradok
valamivel. Igazán
megérdemelné az Év
tanára díjat. Ő számomra
a legkedvesebb tanár.
Kedves tanárnő, aki segít
nekünk és önzetlenül
megtesz mindent. Mikor
feldühítjük, akkor kicsit
mérges, de megért,
viszont pár perc múlva
már együtt nevetünk.
Mindig várom az óráját!

Segítőkész, mert mindig
segít, ha kérdezünk valamit.
Igazságos és nem tesz
különbséget a diákjai között.

A földrajz tananyag oktatása
során rendszeresen alkalmaz
vaktérképet, amelyen
megmutatja, hol járunk.
Érdekes házi feladatokkal
bíz meg bennünket. Külön
lerajzoltatja az egyes
tájegységeket, földrajzi
jelenségeket. Mindig hoz
érdekességeket az adott
témához, emellett az iskolai
nyelvi képzést támogatva
idegen nyelvű kifejezéseket
gyűjt.

Csizmadi
a
Boglárka
csapata

Huszti
Zorka

Régi, tapasztalt
pedagógus, aki a
hagyományos oktatás
mellett a modern
elvárásokat is követi.
Óráit a szigorú
rendtartás, a tananyag
precíz leadása és
megkövetelése jellemzi.
Ezen túlmenően gondos
figyelmet fordít a
kiemelkedő tanulók
versenyeztetésére és
ismereteik bővítésére.
Bóly

Bólyi Általános
Iskola és AMI

Kiskőrös

K.T. Bem József 3. Gmoser
Általános Iskola György

2. Ruff
Róbert

földrajz

Kedves, jószívű, tanult,
vicces, okos, türelmes,
megértő, engedékeny.

földrajz, rajz

Azért nevezem Gyuri
bácsit, mert élvezettel
tanít. Inspiráló ötletei
vannak. Kedvet ad a
tanuláshoz és remek
történeket tud mesélni az
adott anyaghoz. A
földrajz óra olyan, mint
egy világutazás.

Ruzsa
Ádám

A tananyagot jól
magyarázza el, interaktívvá
teszi az órákat (az osztálytól
kérdez), ha valaki nem ért
valamit a tananyaggal
kapcsolatban, még egyszer
érthetően mondja el.
Azért kiváló tanár, mert
vicces és segítőkész.
Élvezettel tartja meg az
órákat. Sokat lehet tőle
tanulni.

Kollár
Petra
csapata

Szentgyör
gyi Gergő

Szerintem ő a legjobb
Gyuri bácsi a legjobb tanár,
tanár az iskolában.
mert addig segít, amíg meg
Nagyon jó humora van,
nem értjük a feladatot.
mindig jókedvű. Az órai
anyagokat nagyon jól el
tudja magyarázni. Nekem
még sose volt, hogy nem
értettem meg az anyagot.
Nagyon segítőkész,
bármit megtesz a
diákokért

Kaposvár

Munkácsy
Mihály
Gimnázium

4. Balogh
Nádja

történelem,
földrajz

Nem csak a töri és a föci
tanárom, hanem egyben
az osztályfőnököm is.
Lelkiismeretes és
segítőkész is, mégis
kellőképpen szigorú.
A történelem és földrajz
tantárgyak tanításán
kívül a tanárnő az
osztályfőnökünk is, ezért
a kapcsolatunk vele
szoros. Nagyon
lelkiismeretesen és
precízen végzi munkáját.
Bennünket is erre
ösztönöz. Pont annyira
szigorú, amennyire kell,

Órái izgalmasak és
érdekese. Mindig arra
törekszik, hogy ne csak a
száraz tananyagot adja le,
ezért, ha teheti múzeum
pedagógiai órákat vagy
gyárlátogatásokat szervez.

Hankó
Zsolt

Horváth
Hanna

Dániel
Földrajz órán rendszeresen
Boglárka
használjuk az interaktív
táblát, így segít a tanárnő
minket, hogy minél
könnyebben és
egyszerűbben megtanuljuk a
tananyagot. Fontos számára,
hogy a gyerekek ne csak

Berekfürd
ő

Berekfürdői
Veress Zoltán
Általános Iskola

5. Szendrei
Balázs

természetism
eret

de eközben nagyon
megértő is. Rendet tart,
és bizonyos dolgokban
határokat szab, ami
szerintem fontos.

iskolai keretek közt
tanuljunk, ezért a mi
osztályunk szeptember óta
már többször volt
múzeumpedagógiai
foglalkozáson is.

Tanár úr órái mindig
élvezetesek. Olyan
vázlatot írunk egy-egy
tananyagból, hogy általa
hamar új ismeretekhez
jutunk. Remekül
fegyelmez és nagyon
érdekesen tanít. Szívesen
tanulok a vázlataiból.
Ahol csak tud
segítségünkre siet.
Rettentően kedves és
figyelmes a diákjaival
szemben. A
humorérzékéről nem is
beszélve. Minden olyan
dologban benne van,
amit csak szeretnénk,
lehet itt szó
osztálykirándulásról,
biciklitúráról stb.
Mindamellett, hogy
mindig próbál arra
törekedni, hogy a
legtanulhatóbban adja le

Órái színesek, érdekesek,
Fodor
érdeklődést felkeltőek, néha Petra
humorosak is. Tanórán kívül
is szívesen beszélget velünk,
esetenként tanácsot is ad. A
tanórákon sok érdekes
példával színesíti újonnan
megszerzett ismereteinket.
A legegyszerűbben és
Németh
legjobban elmagyarázni a
Laura
tananyagot, és vele a tanulás
nagyon izgalmas és
élvezhető.
Bármiről lehet vele
beszélgetni, megértő és
humoros. Néha olyan mint
egy osztálytárs.
Kis Lili
csapata

az anyagot, mindig jó
hangulatban telnek az
órák.

Vaskút

Vaskúti Német
Nemzetiségi
Általános Iskola

6. Lőcsér
Józsefné

földrajz, rajz.

Sárvár

Gárdonyi Géza
Általános Iskola

7. Takács
Márta

földrajz és
vizuális
kultúra

Földrajzból nagyon
széles a tudástára. Szinte
nincs olyan kérdés, amire
ne tudna felelni. Digitális
táblát sokszor használja.
Így érdekesebbé teszi az
órákat. Rajzból nagyon
izgalmas témákat választ.
Nagyon szépen tud
festeni.
Földrajz tanár biztosan
nincs jobb Márti néninél
a földön! Az ideális
tanárnál a gyerekek az
elsők, fontos a lelkük,
fontos a fejlődésük,
fontos hogy sok esetben
nehéz tananyag ne száraz
legyen, hanem érdekes.
Márti néninek mindez a
világon a legfontosabb.

Azokkal a tanulókkal is
foglalkozik, akik
nehezebben fejlődnek. A
tehetségesebb diákoknak
teret ad. Vizuális szakkört
tart az iskolában. Hallás
sérült osztálytársunknak
nagytürelemmel rajzból és
földrajzból is sokat segít.

Vincze
Virág
Napsugár

A versenyek felkészítésére
Horváth
saját idejét nem sajnálva
Réka
maximálisan segítőkész.
Javítási lehetőség mindig
van az órán, ami nagyon
ritka manapság. Soha nem
szigorú annyira, hogy
haragudnánk rá, mert
mindig kiderül, hogy igaza
volt. Olyan szép szavakkal
dicsér minket, hogy attól
elolvas az ember. Hát emiatt
kiváló tanár Ő!

Szekszárd

PTE J.Gy.
Gyakorló
Általános Iskola

8. Bíró Beáta

földrajz

Nagyon kedves,
figyelmes. Érdeklődő
velünk. Érdemes nála
igyekezni, mert nagyon
értékeli.
Mert az órákat komolyan
vesszük Bea nénivel
együtt.

Kiskunfél
egyháza

József Attila
Általános Iskola

9.
Vásárhelyin
é Ficsór
Katalin

földrajz,
történelem

Mert minden tanulónak
egyaránt segít a jó jegyek
szerzésében, lehetőséget ad
rá. Tanításon kívül is
foglalkozik ezzel, például
esti előadásokra eljön, ezzel
mi is jól jártunk. Ha valamit
nem értünk elmagyarázza,
megmutatja.

Mi azért, mert kiderül
milyen a tanárunk. Meg
mit tud és kivel tudja
felvenni a tanár versenyt.
Milyen okos a másik
tanárral szemben, meg
hogy mi hogy szeretjük.

Kedves hozzánk. Mindent
elmagyaráz, ha nem értjük.

Személyében egy
segítőkész, kedves tanárt
ismertem meg
közelebbről a Világjáró
levelezőversenyüknek
köszönhetően. 5.
osztályban még nincs
földrajz oktatás, ennek
ellenére Kati néni
szabadidejét nem
sajnálva foglalkozik
velem. Nem mellesleg a
tanulószobánál is
kiszokott kérdezni néha

A feladatlapokat nem csak
kiosztja és összeszedi,
hanem lehetőséget biztosít
az esetlegesen felmerülő
kérdések megválaszolására
is.

Jenei
Gréta
csapata
Kiss
Varga
Kornél
csapata
Pilisi
Ildikó

Vajaskéri
Imre

minket 

Gelse

Felsei Weöres
Sándor
Általános Iskola

10. Nagyné
Bogdán
Mária

földrajz

Részletesen átveszi
velünk az anyagot, így
mindenki megérti. Ha
bármi kérdésünk van,
akkor elmagyarázza,
vagy rávezet a
megoldásra. Sok a
jegyszerzési lehetőség,
így ha valakinek nem
sikerült az egyik jól,
kitudja javítani. A
táborokban nem szigorú
és nagyon laza.

Segített, hogy földrajzból
ötös legyek félévkor.
Mindig szán időt a
feladatlap alapos átnézésére.

Petrics
Noémi
csapata

Bököny

Barota Mihály
Ált Iskola

11.
Gubányiné
Sarkadi
Kornélia

földrajz

Mert kedves. Segít, ha
valamilyen probléma
adódik. Érdekes
feladatokat szokott adni
nekünk.
Ő egy olyan személy,
akihez bármikor bátran
fordulhatunk. Bármilyen
problémánk adódik a
tanulással vagy iskolán

Mindig pontosan
elmagyarázza az anyagot.
Figyelmesen és türelmesen
tanít minket.

Piskolzi
Krisztián
csapata

Kurucz
Gréta

kívüli dolgainkat
szeretnénk megbeszélni
bizalommal fordulhatunk
hozzá. Az arcáról
sugárzik a kedvesség
egy-egy beszélgetés után
úgy érzed teljesen
feltöltődtél.
Szekszárd

Garay János
Általános Iskola
és AMI

12. Bíró
Katalin

természetism
eret

Mert sokat segít a
természetismeretben.
Mert nagyon kedves,
sosem hagy cserben.

Mátészalk
a

Kálvin János
Református
Általános Iskola

13.
Fazekasné
Kovács
Erika

földrajz

Nagyon szeretjük, mert
odafigyel a gyerekekre.
Nagyon jól magyaráz,
türelmes, és kellőképpen
szigorú, de megértő
velünk szemben.
Felelésnél,ha elakadunk
mindig rávezet az
anyagra. Foglalkozik a
lelki érték rendünkkel is.
Érti a poént, de nem
engedi, hogy elvigyük az
óra témáját.
Ha kérdésünk van
normálisan, kedvesen,
segítőkészen válaszol.
Meghallgatja

Mindig pontosan és
érhetően elmagyarázza az
anyagot. Mert mindig
türelmes és empatikus a
gyerekekkel. Szeretné, ha a
diákjai képességeikhez
képességeinkhez mérten
megpróbálnánk kihozni a
maximumot magunkból.
Mindenkinek segít a
természetben. Nagyon
kedves és jószívű.

csapata

Mozolai
Mirjam
Judit

Nagyon jól magyaráz,
Gál
megértő, érti a poént,
Evelin
odafigyel ránk, türelmes,
kellőképpen szigorú, rendes.
Kedves, aranyos, segítőkész
Érdekes feladatokat oldunk,
amelyekkel jobban
elmélyítjük a tananyagot.
Sok szorgalmit kapunk,
amellyel sok jó jegyet
szerezhetünk. Segít az
önálló tanulási módszerek
megismerésében.

Orosz
Dávid

kéréseinket, nem ordibál.
Nagyon szereti a
munkáját, tantárgyát.
Figyelmes, felkészít
minket a gimnáziumra.
Sosem kérdez olyat, amit
nem tudunk. Nagyon jól
elmagyarázza az anyagot,
sok érdekességet tanít.
Szerintünk ezt a díjat
megérdemli, mert elég
jól, precízen tanít minket.
Az órái érdekesek. A
felmérőkre és a
versenyekre jól felkészít
minket, segítőkész tanár.

Mátészalk
a

Kálvin János
Református
Általános Iskola

14. Matyi
Tamásné

természetism
eret

Mindig mindent el
magyaráz úgy, hogy a
gyengébbek is megértik.
Legjobb osztályfőnök.
Nagyon jól elmagyaráz
mindent. Megoldja a
gondokat. Segít
mindenben, amiben kell.
Jó programokat tervez az
osztálynak.

Ha vaktérképből irat minket
előtte elkészíti nekünk, hogy
könnyebb dolgunk legyen,
Témazárókra precízen és
pontosan felkészít.
Varga
Lilla
csapata

Balogh
Jázmin
csapata

Azért, mert az
anyagot PPT-n is
hozza
Azért, mert mindig
elmagyaráz mindent
és rajzol hozzá
Azért, mert készül
óráról órára
Nagyon jól elmagyarázza és
kijelöli a tanulni valót.
Legjobb tanár a világon.

Magos
Milán
csapata

Pozitív, vidám
személyiség, szakmailag
kimagasló, türelmes,
mindig kedves, példát
mutat, segítőkész,
tanácsot ad, meghallgat,
tehetséget fejleszt, jól
kijön munkatársaival és
tanítványaival. Őszinte,
jó kapcsolatot alakított ki
a szülőkkel.
Kiváló szakmai
felkészültsége mellett
kreatív módon tudja
közvetíteni a tudását.
Személyisége határozott.
Betti néni kedves,
barátságos, gyermekek
barátja, „jóindulatú”,
anyukaként szerethető
tanárnő. Tip-top,
energikus egyéniség, aki
a kedves, megnyerő
modorával tanítja a
tantárgyat és mindenki
bátran fordul hozzá, mert
nem egy „félelmetes”
ember. Szívesen visszük
magunkkal
kirándulásainkra is, mert

Nagyon kedves, de néha
szigorú, de nagyon
szeretjük.

Varró Lili
csapata

Nagyon érdekesen tartja az
órát és könnyen el lehet
sajátítani az anyagot, nem
tesz különbséget a diákok
között, mindenkivel
egyenlően bánik.
Elkötelezett a hivatása iránt.
Mindig jutalmazza a
munkánkat.
Folyamatosan fejleszti
magát, ég benne a
tudásvágy, tudni akarás.
Versenyfeladataim
felkészítésében segítőkész.

Írásbeli és szóbeli felelések
során lehetőséget biztosít az
önként jelentkezők számára,
akik számot akarnak adni
tudásukról vagy javítani
szeretnének. Nem szereti
lerontani az osztályzatokat,
ezért több és többféle
javítási lehetőséget biztosít.
Értékeli az

Héder
Ákos

csuda jó fej.

erőfeszítéseinket, ezért
kiváló tanárnő, mert
ösztönzi a gyerekeket a
tanulásra, olyan jó lenne
érdekes, szemléltető módon
tanítja a tantárgyat.

