
 

B-A-Z-megyéből származom, a tanítói végzettségemet 2000-ben 

Sárospatakon szereztem. 2002. óta Budapesten élek, családot alapítottam; a férjemmel és két 

szép lányunkkal éljük meg a mindennapok mélységeit és magasságait. 

Hálás vagyok, hogy a Bekecsbe kerültem, ennek épp nyolcadik éve már! A lányaink 

Árpádföldön jártak oviba, illetve a nagyobbik iskolába, ezáltal megismerhettem a margarétás 

óvó néniket és sok egyéb kapcsolatunk kialakult, melyek jó része kiállta az idő próbáját. 

Pedagógusként is igyekeztem minél többet letenni az asztalra. Tanítottam az 1-4. osztályok 

mindegyikében, napközis és osztálytanítóként is. Nyílt és bemutató órákon szívesen 

megmutattam, hogy a pedagógus szeretete és kimeríthetetlen eszköztára hogyan tudja élménnyé 

varázsolni a tanulást. Jómagam tyúkanyó típus vagyok: féltő gonddal és kellő határozottsággal 

terelgetem a rám bízott kicsiket. Igyekszem támogató, harmonikus légkört teremteni, hogy a 

gyerekek bátrak és vidámak legyenek. Tudom, hogy minden kisgyerek egyedi: más és más 

erősségei, gyengeségei vannak, egyedi a tempója, és mégis egy osztályként együtt kell 

haladnunk a tanulás, fejlődés útján. Segítek nekik megismerni és megtanulni az iskolai élet 

rendjét, az egymás iránti tisztelet fontosságát és hogy hogyan segíthetik ők egymást, hogy a 

tanulás és a szabadidő is mindegyikük számára értékes legyen. Ebben a nehéz a munkában a 

szülők mindig sokat tudnak segíteni; szoros együttműködésben, tanító-gyermek-szülő hármas 

egységben érhetjük el csak a célt. 

A nagy óvodások hamarosan kis iskolásokká válnak. A változás bizony nem könnyű. 

Mi felnőttek, felelős szülők és pedagógusok tudunk nekik segíteni abban, hogy eligazodjanak, 

helytálljanak és végsősoron jól érezzék magukat az iskola világában. 

Krisfalusi-Berkes 

Gabriella 



Megosztom Önökkel mások által rólam írt sorokat: 

A nyílt nap alkalmával betekintést nyerhettünk a különböző tanórák menetébe.  Az órák 

felépítése, könnyedsége, a módszertani tudatossága, jól tükrözték a pedagógus felkészültségét. 

Sokféle eszköz alkalmazásával viszi előre a tanulókat, figyelve az egyéni különbségekre és 

pozitívan jutalmazva segíti a gyerekeket a jobb teljesítmény elérésében. A munkája a hivatása. 

/Molnárné Válóczi Bernadett, Molnár Henrik/ 

 

Azt hiszem, örökké hálásak leszünk a biztos alapokért, szeretetért, odafigyelésért, törődésért, 

amit a fiacskánk kapott Tőled az első két meghatározó évben. /Szoboszlainé Pálvölgyi Ágnes/ 

 

Nagyon elfogadó, csupaszív, pozitívan áll a gyerekekhez, a legjobbat igyekszik kihozni belőlük. 

Még az én elég csúnyán író kisfiamnak sem azt mondja, hogy "rondán írsz, és egyest kapsz rá", 

hanem igyekszik olyan foglalkozásra küldeni, ahol segítik a szebb és helyesebb írásban. 

/Majoros Éva/ 

 

Ezt most a szülőknek mondom, hogy Gabi nénit nagyon szereti a lányom, és mi szülők is igen 

elégedettek vagyunk vele. Amit szeretnék kiemelni, hogy gördülékeny vele a kommunikáció 

bármilyen csatornán, minden infót megoszt velünk, figyel a visszacsatolásra is, ha elfelejtünk 

valamit, szól, de kedvesen emlékeztet, nem dorongol le. Valóban partnerként kezeli a szülőket. 

/Pap Zsófi/ 

 

Érti a mai gyerekeket, fiatal, jó humorú. Észreveszi és jelzi, ha bármi gond van a gyereknél. 

Megvan benne a kellő szigor, ami fontos alsós gyerekeknél. Az online oktatás idején is nagyon-

nagyon helytállt, rengeteg munka, energia befektetéssel - elsős gyerekek esetében ez 

kiemelkedően fontos volt és ennek köszönhetően problémák nélkül tudtuk végigcsinálni azt a 

félévet. /Szíkora Adri/ 

„Kedves, nem szigorú, tudja a matekot, amit Gabi néni mond, az a tuti” /Kálmi Erika kisfia, 

Ati/ 

 

Nagy szeretettel várom a leendő elsősöket!  

Krisfalusi-Berkes Gabriella, Gabi néni  


