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  Rétfalviné Tóth Éva vagyok. 1988-ban végeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.
Több mint 30 éve dolgozom tanítóként. A Cserepka Iskolában most sportosztályban
tanítok, emellett fejlesztő pedagógusként is dolgozom. Tehetséggondozás területén
szakvizsgáztam. A hivatásomhoz kötődő feladatok igen sokrétűek: az ismeretátadás, a
képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a
lemaradó tanulók felkarolása, a harmonikus környezet kialakítása. 

  Igyekszem mindent megtenni annak érdekében,
hogy a gyerekek zökkenőmentesen lépjenek át az
óvodáskorból az iskoláskorba. Fontosnak tartom,
hogy szívesen járjanak a tanórákra, így mindig
őszinteséggel, elfogadással és türelemmel
fordulok feléjük. Családias, békés, elfogadó
légkört szeretek teremteni a tanulóim számára.
Szívesen tanítok közismereti és
készségtárgyakat is. Játékosan, minél több
érzékszerv bevonásával, élménydúsan, sok
mozgással segítem a tanulási folyamatot.
 Munkám során arra is törekszem, hogy a
tanítványaim változatos munkaformákban és -
módszerekkel tanuljanak, gyakran választom a
kooperatív tanulás lehetőségét. Sokat dolgoznak
a gyerekek párban és csoportban, mert úgy
tapasztalom, hogy ez a munkaforma rendkívül
hatékony.



Odafigyelek arra, hogy a gyerekek saját tempójukban fejlődhessenek, a lemaradókat
felzárkóztató foglalkozásokon segítem, a valamely tárgyban kiemelkedő tanulókat
versenyekre készítem fel, és osztozom velük a siker okozta örömökben.
  Munkámban fontos szerepet kap az olvasóvá nevelés. Tevékenyen közreműködöm
abban, hogy a gondjaimra bízott gyerekek szeressék meg az olvasást. Törekszem a
megfelelő tanulási környezet kialakítására, szívesen készítek érdekes szemléltető
eszközöket, hogy ezzel is élvezetesebbé tegyem a tanítási óráimat. 

  Arra törekszem, hogy a biztos alapkészségek megszilárdításával
párhuzamosan a gyerekek olyan módszerekkel is
megismerkedjenek az alsó tagozatban, amelyekkel önálló
tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válik. Épp ezért a digitális
eszközöket is gyakran használom a tanóráimon.
 Hitvallásom szerint minden gyermek tehetséges valamiben. Van,
aki művészien rajzol, van, aki ügyes a sportban, de lesz, aki
matematikából, vagy nyelvtanból emelkedik ki a társai közül, és
olyan is, aki a legszorgalmasabb, a legmegbízhatóbb, a
legprecízebb, a legkedvesebb, a legsegítőkészebb. Ezt a sokféle
tehetséget szeretném felfedezni a diákokban, és csapatként
együttműködve (gyerek – szülő – pedagógus) elmélyíteni bennük.

  Célom, hogy a szeretetteljes, nyugodt légkörben mindenki
képességeinek megfelelően fejlődhessen, beilleszkedhessen az
osztályközösségbe. 
  Nagyon fontosnak tartom a közvetlen tapasztalatszerzést, ezért
szívesen kirándulok, sétálok tanítványaimmal. Rendszeresen
járunk színházba, bábszínházba, könyvtári foglalkozásokra.
Szeretném elérni, hogy kötelességtudó, gondolkodó, célokat
kitűző csapatjátékosok váljanak a kisdiákjaimból. 

  A személyiségformálás ezen érzékeny időszakában minél hatékonyabban törekszem – a
családokkal együttműködve – nevelni, formálni a gyerekeket, hogy testi, lelki, szellemi
szempontból is egészséges, harmonikus személyiségekké váljanak.
Izgalommal teli időszak nekem is az elsősök érkezése. Tiszta szívvel várom az új
kisdiákokat iskolánk közösségébe.
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