
Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket iskolánk honlapján! 

 

Hortörsi Lászlóné vagyok, a következő tanévben az angol tehetségfejlesztő 1. osztály egyik 

tanító nénije. 36 éve vagyok a pályán, 28 éve tanítok a Dunaújvárosi Arany János Általános 

Iskolában. Két felnőtt fiam van, ők is ide jártak nyelvi tagozatra. 

A tantárgyfelosztás szerint matematikát, éneket, testnevelést, etikát fogok tanítani. Tudjuk, 

hogy mennyire fontos kisiskolás korban a megfelelő indíttatás és az alapok megszerzése. 

Legfontosabb feladatomnak tartom, hogy olyan alapok birtokába jussanak a gyerekek az 

általam tanított tantárgyak területén, amelyek biztosítják a tovább haladást a felsőbb 

évfolyamokban. 

Tapasztalataim szerint a megfelelő tempójú, helyesen felépített tananyaggal, a játékosság 

lehetőségét kihasználva biztos, stabil ismeretekre lehet szert tenni. Változatos 

eszközhasználattal, tevékenykedtetve, a legújabb módszertani elvek alapján kívánom mindezt 

megvalósítani. Ezen túl törekszem a logikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésére is. 

Iskolánkban 10. éve folyik matematika tehetséggondozás a Mini Akadémia keretén belül. 

Ebben a munkában a kezdetektől részt veszek. Ezeken a foglalkozásokon alkalma van a 

gyerekeknek olyan gondolkodtató, logikai feladatokkal megismerkedni, amikre a tanítási 

órákon nincs mindig idő, lehetőség. Tanítványaim között mindig akadnak tehetséges kisdiákok, 

fontosnak tarom a versenyekre való felkészülésüket. Szép eredményeket érnek el a tankerületi 

logikai, a Zrínyi matematika versenyeken. 

Tudjuk, hogy az énekes játék a gyermeki lét legfőbb öröme. Úgy gondolom, hogy nagy szükség 

van a néphagyományokon alapuló játékos nevelésre, a mozgáskultúra fejlesztésére. A 

testnevelés és az ének-zene óra keretein belül szívesen ismertetem meg tanítványaimmal a 

népszokásokat, népi játékokat. 

Boda Gábor kosárlabda edzővel már 8. éve van munkakapcsolatunk.  Heti egy alkalommal tart 

foglalkozást jelenlegi osztályunkban. A gyerekek nagyon szeretik őt is, a labdás órákat is. 

Szívesen jön a következő 4 évben is hozzánk. 

A nyelvtanulás fontossága a XXI. században órási. Ebben az osztályban emelt óraszámban, 

csoportbontásban fogják elsajátítani az angol nyelvet a gyermekek. Kezdetben még játékosan, 

dalokon, mondókákon keresztül. Majd egyre komolyabb módszereket használva haladnak a 8. 

év végére elérhető alapfokú nyelvvizsga felé. Jól felszerelt nyelvi laborunk segíti tanulóink 

könnyedebb, élvezetesebb, játékosabb nyelvtanulását. Mottónk: „Ahány nyelvet beszélsz, 

annyi ember vagy.” 

Szeretettel várjuk leendő kis tanítványainkat az „Iskola-nyitogató” foglalkozásokon, hogy az 

együtt játszás örömével segítsük az iskolakezdés időszakát. 

 

Hortörsi Lászlóné, Márti néni 



 


