Tanított
tantárgya
k

Miért nevezik őt?

Miért tartják kiváló
tanárnak?

1. Varga
Péter

történelem

Varga tanár úr sokkal
több egy jó tanárnál.
Hatalmas szaktudással
rendelkezik, segítőkész
és tudjuk, hogy a
szabadidejét sem
sajnálva azért, hogy
segíthessen.
Fáradhatatlan és
összeszedett a
legnehezebb
pillanatokban is. Lehet,
hogy van nála kedveltebb
de kevés olyan nagyszerű
embert ismerek mint ő.

Fáradhatatlannak tartjuk,
Hay Márk
hiszen közép iskolás korú
csapata
fiatalokkal nem egyszerű, de
ő mégis hisz bennünk és
nem adja fel amíg ezt mi is
el nem hisszük.
Összeszedetten állt elénk
akkor is, amikor családi
tragédia érte és még itt is azt
éreztük, hogy értünk
igyekszik cselekedni.

2. Keszeli
Zoltánné
Orsi néni

történelem,
természet,
osztályfőnöki

Orsi néni nagyon jó tanár
és nagyon szeretjük őt.
Mindenkivel nagyon
kedves és rengeteget
mókázik velünk. Szereti
a gyerekeket, szívesen
adja át a tudását nekünk.
Nagyon sok programot
szervez nekünk. Szokott
jókat viccelődni. Mindig

Olyan jól beszél, hogy óráin
meseországban érezzük
magunkat. Orsi néni
megszeretette velünk a
tanulást.
Mikor esett a hó az ő óráján
kimentünk havazni. Hagy
választási lehetőséget, pl.:
Meg kellene már írnunk a
természet témazárót és

Város

Iskola neve

Jelölt
neve

Budapest

Kispesti Deák
Ferenc
Gimnázium

Budapest

Lázár Ervin
Általános Iskola

Jelölt
email
címe

Kik
nevezté
ka
tanárt?

Lotz
Gréta
csapata

Németh

meghallgat minket.
Megértő, ha mondjuk
este 22:13 kor érünk haza
és rengeteg leckét
kaptunk nem írja be.
Egy nagyon kedves,
humoros személyiség,
Tolerálja ha van valami
bajunk, az elsők között
próbál segíteni. Nagyon
megértő, óv minket és
igazságos, ha valami bajt
csinálunk.

hagyja, hogy válasszunk,
hogy csütörtökön vagy
pénteken írjuk meg.

Fanni
csapata

Dél-ben esett a hó és órán
kivitt minket.
Földesi
Erik

Monor

Nemzetőr
Általános Iskola

3. Paczolay
Pálné

történelem

Nagyon szeretem az
óráit, mert nagyon
érdekes, amit mond. Ha
bármit kérdezek mindig
válaszol. Ha segítséget
kérek tőle mindig segít.
Nagyon kedves és
közvetlen.

Csontos
Dávid

Veresegy
ház

Kálvin Téri
Református
Általános Iskola

4. Fazekas
Judit

történelem

Mert szeret minket és
mindig a mi javunkat
akarja. Jól ismeri az
ifjúságot és a „mi
nyelvünkön”
kommunikál. Együtt
sírunk, együtt nevetünk.

Sokszor hoz érdekes
Varga
információkat az órákra (pl.: Vince
amikor Sisiről tanultunk
csapata
elmondta, hogy mennyire
törekedett a „homokóra
alakra” és azt, hogy nagyon
szeretett fürdeni.)” Így

Jó vele beszélgetni.
Odafigyel ránk. A
történelmet úgy tanítja,
mintha az egy mese
lenne, mi pedig
érdeklődve hallgatjuk.
Ha Judit néni nem lenne,
ki kéne találni.
Majosház
a

Majosházi
Református
Általános Iskola

5. Török
Benő

történelem

Két dolog van, amiért
szerintem ő lehetne az év
tanára. Az első az-az,
hogy olyan jól
elmagyarázza az anyagot,
hogy az összefüggéseket
gyorsan megértjük, így
amit egyszer elmond, az
örökre benn is marad a
fejünkben, A második
pedig az órán való vetítés
miatt az ő óráján élvezet
részt venni, örömmel
megyünk be az órára. A
történelem órák igazi
utazások a múltban.
Mert megérteti velünk a
tananyagot. Szigorú
mégis szokott viccelődni.
Jól eltudja magyarázni a
történelmet.

minden gyermek figyelmét
megragadja. Sokszor
viccelődik, de komolyan
veszi a tantárgyát. Követel,
de nem érzed fárasztónak a
tanulást és például ő tanított
meg minket esszét írni.

Egy kvízjátékban
csak azért nyertem,
mert tudtam, hogy az
őskorban anyajogú
társadalom volt.
A legutóbbi
történelem
témazáróra kb fél
órát tanultam, mert
az összefoglalás
annyira összeszedett
volt, hogy utána
szinte már 100%osan tudtam az
anyagot.

Farkas
Bendegúz

Jónás
Gergely
Péter

Ócsa

Ócsai Halászy
Károly
Általános Iskola

6. Barta
Balázs

történelem

Az osztály nagyon
szereti, mert nagyon jó
programokat szervez.
Bármilyen problémával
oda lehet menni hozzá!
Nagyon vicces, együtt
nevet a poénjainkon.
Élményszerű órákat tart.
Sokszor segítőkész és
mindenben a pozitív
dolgokat látja. Vicces,
kedves és jól tartja meg
az órákat. Nagyon
érthetően el tudja
magyarázni a tananyagot.
Balázs bácsi nagyon jó
fej. Nagyon jól tanítja a
törit. Észreveszi, ha
valami baja van
valakinek. Szigorú, de
nem annyira. Szokott
vicceket vagy vicces
dolgokat mondani.
Próbál mindenkinek
segíteni mindenbe. Úgy
tanítja a törit, hogy nem
unalmas, hanem már
várod, hogy tanuljunk
valami újat.

Balázs bá szerintünk a világ
legjobb tanára. Nagyon jól
tanítja a történelmet,
annyira, hogy otthon csak át
kell nézzem az anyagot is,
megírom 5-re bármelyik
dolgozatot. Sok videót
használ órán, rengeteg plusz
információt kapunk tőle.
Amikor a fiúk
mondanak egy viccet
és velünk együtt
nevet
Megvédte az
osztályunkat egy
esetben

Blémesi
Gergő
csapata

Domján
Anna
csapata

A törit nem úgy tanítja,
hogy leírjuk, és meg kell
tanulni, hanem
elmagyarázza és addig
beszél róla még mindenki
megérti.
Bocskai
Blanka
csapata

Kaposvár

Munkácsy
Mihály
Gimnázium

7. Balogh
Nádja

történelem

A történelem és földrajz
tantárgyak tanításán
kívül a tanárnő az
osztályfőnökünk is, ezért
a kapcsolatunk vele
szoros. Nagyon
lelkiismeretesen és
precízen végzi a
munkáját. Bennünket is
erre ösztönöz. Pont
annyira szigorú,
amennyire kerül, de
eközben nagyon megértő
is. Rendet tart és
határokat szab, ami
szerintünk fontos.

Történelemórán
Dániel
rendszeresen használjuk az
Boglárka
interaktív táblát, így segít a csapata
tanárnő minket, hogy minél
könnyebben és
egyszerűbben megtanuljuk a
tananyagot. Fontos számára,
hogy a gyerekek ne csak az
iskolai keretek között
tanuljanak, ezért a mi
osztályunk szeptember óta
már többször volt
múzeumpedagógiai
foglalkozáson is.

Mátészalk
a

Kálvin János
Református
Általános Iskola

8. Szép
Tamás

történelem

Azért nevezzük őt, mer
nagyon művelt tanár.
Sokszínűen mutatja be a
történelmet. Óráin
belevisz minket abba a
korba, amit tananyagként
veszünk. Számon kéri a
tudásunkat.
Tamás bácsi igazán
kedves, amikor a
történelem világába
bevezetett, tudtam hogy
jelentkeznem kell erre a
versenyre. Tamás bácsi
örült neki, hogy

Meg tudja szeretetni velünk
a történelmet. Felmérő előtt
átismételteti velünk az arról
a témáról tanultakat.

Kisgyörg
y Gréta és
Petra

Megértő, segítőkész, jófej,
aranyos
Dan
Laura

jelentkeztem és jól
felkészített a verseny
előtt.
Ha nem tudtunk készülni
megértette. Nagyon
segítőkész, ha segítségre
van szükségünk. Az
órákat érdekesen tartja és
nem unalmas. Mielőtt
írat vagy feleltet akkor
szól.

Kósa
Csenge
csapata

Szentmárt
onkáta

Székely József
Református
Általános Iskola

9. Kovács
Bernadett

történelem,
magyar

Fiatalos, vicces, szeret
velünk bulizni, szereti a
könyveket, és ami a
legfontosabb szeret
tanítani.

Betti nénit 6. osztály év
elején ismertük meg, mivel
iskolát váltottunk. Nagyon
sok segítséget, megértést és
odafigyelést kaptunk és
kapunk tőle, amit csak egy
igazán jó tanár tud adni.

Bodor
Hanna
csapata

Dunavars
ány

Árpád
Fejedelem
Általános Iskola

10. Szőke
Imre

történelem

Mivel fiatal, megérti
kamaszos problémáinkat,
és amiben tud segít is.
Nagyon vicces, sokat
nevetünk az óráin, ennek
ellenére szigorú és
megköveteli a tanulást. A
számon kérés is érdekes
nála, pl.: ping-pong
felelés, két diák felel
egyszerre, egymástól
kérdeznek a tananyagból.

Nagyon jó fej és érdekesen
tanít és megengedi, hogy
egy évben egyszer
elpasszoljuk a dolgozat
írást, úgy nevezett vétónk
van.

Tóth Judit
csapata

Mert vicces, érdekes
Szilágyi
Patrícia
csapata
Budapest

Talento-Ház
11. Bíró
Alapítványi
János
Óvoda,
Általános Iskola,
és AMI

történelem,
magyar nyelv
és irodalom

Tud gyerek fejjel
gondolkodni, emiatt a
feladatok amiket ad
nagyon érdekesek. Ismeri
a mai trendeket, ennek
köszönhetően bármilyen
gyerek nyíltabban
beszélget vele mint más
tanárokkal. Ő egy élő
lexikon,bármit
kérdezhetünk, a legtöbb
dologra tudja választ. A
feladatokra visszatérve
nagyon kreatív ötletei
vannak.

Amikor valakinek a jegyei
kicsit rosszabbak kitalál
mindenféle vicces feladatot,
ami ugyanúgy kapcsolódik
az adott témához, amit
veszünk, mégis játékos, pl.:
társasjáték készítés. Nyári
feladatnak pedig filmnézést
adott. Valamint kötelező
olvasmánynak is az
alapkönyvek mellé még
érdekes könyveket is ad. pl.:
Harry Potter, Május 35., stb.

Farkas
Fanni
Boróka
és még 8
diák

Ócsa

Halászy Károly
Általános Iskola

magyar
irodalom,
nyelvtan,
történelem

Azért szeretnénk Zsuzsa
nénit nevezni, mert
annyira sokat foglalkozik
velünk, még a szabad
idejét is ránk áldozza
csak, hogy nekünk
minden jó legyen.
Elképesztő tehetséget
van a történelemben,
mindig mindent szuperül

Azért tartjuk kiváló
tanárunknak, mert mindent
megtud velünk értetni még
amikor mi azt hisszük, hogy
ezt soha nem fogjuk
megérteni. Mindent
elmagyaráz nekünk szóról
szóra, hogy mindenből a
legjobbat teljesítsünk. A
legjobb tanár aki valaha is

Tasi
Mónika
csapata

12. Buzek
Zsuzsanna

Cegléd

Kossuth Lajos
Gimnázium

13. Pintér
Helga

történelem,
német

elmagyaráz nekünk, úgy,
hogy elsőre megértjük.
Nagyon kedves, és úgy
szeret minket mint ha a
saját gyerekei lennénk.
Mert ő a kedvenc
tanárunk, nagyon jól
tanít. Nagyon szeretjük,
mert elvisz minket
tanulmányi kirándulásra.
Szeretjük azért is mert
mindig segít nekünk ha
nem tudunk valamit.
Régóta tanít, és megérti a
gyerekeket.
Azért nevezzük őt, mert
kedves és megértő tanár.
Bármiben és bármikor
segítséget nyújt nekünk.
Sajátos tulajdonságai:
páratlan humorérzéke,
türelmes személyisége.
Elsősorban megértő,
segítőkész, és ha egy
nagyobb dolgozat elé
nézünk (kisebbeknél is)
hetekkel előtte bejelenti
és minden formában
segíti a felkészülést.
Könyveket ajánl, fájlokat
küld, segít mindenben.
Emellett 3 gyerekes

tanított minket.
Azért nevezzük őt mert
kedves, megértő, segítőkész.
Nem unalmasan tartja az
óráit, mert nagyon jól
magyaráz.
Bodnár
Az anyagot érthetően
Zsófia
elmagyarázza. Olyan mintha
a 2. osztályfőnökünk lenne,
mert kedves és jószívű
hozzánk. Szünetben
kirándulni visz minket

Horváth
Tekla és
csapata

Nehezen kezelhető
helyzetekre nagyon jól
reagált és oldotta meg
azokat. Mindenben segít a
diákjainak.

Pető Luca
csapata

anyuka.

Szirmabes
enyő

Szinyei Merse
Pál Általános
Iskola és AMI

14.
Szekrényesn
é Pásztor
Ildikó

történelem

Ha nem értesz valamit
odamegy és segít.
Nagyon kedves, mert
mindenkit meghallgat, ha
az adott témához
kapcsolódik a
mondandója. Mindig
pontos sőt, még óra előtt
ide szokott érni.

Mert kicsit szigorú, de nem Siska
nagyon. Ahogy tanít könnyű Máté
megérteni.

Kakasd

Bonyhádi
15. Somogyi
Általános Iskola, János
Gimnázium, és
AMI

történelem

Ő egy olyan tanár, hogy
egész életen át ható
példát ad, egy olyan
világot nyit meg
emberségben és
tudásban, amelyet a diák
soha el nem felejt.
Személyes, egész
életével tanít és nevel.
Érzéke van a
különlegesre, mindenben
a jót, a pozitívat, az
értéket keresi.
Színes és izgalmas
történeteivel (ami
természetes az anyaghoz

Saját élményeit hozzáfűzi a
tananyaghoz, ami érdekessé
teszi számunkra az órát. Sok
tananyagot diavetítés
formájában ad le. Elvisz
minket különféle történelmi
helyszínekre és ott tartja az
órát.
A kivetített vázlatot
megkapjuk kinyomtatva.
Sokat tanulunk tőle és észre
se vesszük, csak akkor
döbbenünk rá, hogy tudjuk
amikor kérdez és rávágjuk a
választ.

Zsók
Dániel

Róczó
Réka

kapcsolódik) élvezhetővé
teszi a történelem
tanulását. A kivetített
vázlataival magyarázza
el a történelmet és
humorával vidámságot
csempész az óra
perceibe. Sok dolgot
tanultam tőle.
Sárvár

Gárdonyi Géza
Általános Iskola

16. Németh
Ernőné

történelem

Edit néni ideális jelölt az
év tanára 2019 címre!
Hisz soha nem
értelmetlenül szigorú,
csak következetes.
Elkötelezett a történelem
iránt, illetve hogy
mindazt megismertesse,
netán megszerettesse a
diákokkal! Edit néni
személye nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy
kijelentsem: Kedvenc
tantárgyam a történelem!

Jó érzékkel tartja fent a
gyerekek érdeklődését a
történelem órákon. Ha
valaki elkalandozik, rögtön
előáll egy saját történettel,
és már csüng is a szavain az
összes diák. A száraz
történelmi tények mellett
mindig hallhatunk tőle
valami témához kapcsolódó
érdekességet is. Hatalmas
lexikális tudással,
hivatástudással bír,
munkáját lelkesedéssel
végzi, ugyanakkor roppant
humoros is.

