Czékmánné Ujfalusi Judit vagyok, a Kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola tanítója, és drámapedagógusa. Nem erről a vidékről
származom. Életemet Borsod- Abaúj- Zemplén megyében
kezdtem.
1992-ben kezdtem dolgozni Kápolnásnyéken, ahol az iskola
arculata és szerkezete folyamatosan változott. A változások az
életben, a társadalomban, a családokban az intézményesített
oktatásban, a gyermekek személyiségében egyaránt tükröződtek. Legyen a változás pozitív,
vagy negatív, ehhez alkalmazkodni szükséges. Így nekem is változni, fejlődni kellett mind a
tudásomban, módszertani sokszínűségemben egyaránt. Ehhez próbáltam igazítani szakmai
képzéseimet, munkámat. Rendszeresen alkalmazom óráimon a frontális tanításon kívül a
csoportmunkát, a drámapedagógiai módszereket, valamint az IKT eszközöket.
Kifejezetten nagy hatással voltak rám a drámapedagógiai tanulmányaim! Megtanultam általuk
többek között, hogy nem feltétlenül a felnőtt elgondolása az egyetlen üdvözítő megoldás. A
drámapedagógia segítségével még jobban tudom tanítványaimat partnerként kezelni. A
„mintha”- állapotok, a színjátszás boldog szabadságát, a nevetés, a humor fontosságát a
mindennapokban. Az egyetemi tanulmányaim alatt, (pedagógiatanári mesterfokozat) tisztult
le teljesen bennem, hogy a munkám egy szolgálat, gyermekek, családok életének a része
vagyok, amit megtiszteltetésként, alázattal kell fogadnom, és tudásom legjavát adni
gyermekük oktatásához, neveléséhez, mindig segítő szándékkal kell fordulnom azok felé,
akiket a sors mellém rendel.
2011-től 1-4. évfolyamosoknak az iskolánkon belül működő Alapfokú Művészeti Iskola
berkeiben színjátszás tanszakon oktatom növendékeinket. Beszéd és vers, valamint dráma és
színjáték tantárgyakat tanítok. A színjátszó csoportot év végi vizsgaelőadásra készítem föl.
Általában két, a csoport által választott, valamint általam is preferált, mai magyar szerzők
meséit, műveit állítjuk színpadra, és mutatjuk be a szülőknek, a közönségnek, a kápolnásnyéki
Vörösmarty Művelődési Ház színpadán. Bemutatóink nagyon hangulatosak, színvonalasak.
Pályafutásom 27 éve alatt, sok más mellett, a szülőkkel való kapcsolattartásban partneri
viszony kialakítását tűztem ki célul gyermekük egészséges haladása, az iskolai kudarcok
kiküszöbölése érdekében. Feladatomnak tartom a gyerekek egyéniségéhez, mentális
képességeihez igazodó egyéni bánásmód alkalmazását az iskolai élet különböző színterein.
Nevelés centrikus magatartásom, türelmem hosszú távon meghozza gyümölcsét. Az inkluzív
nevelés megvalósítása a célom, a pedagógiai munkám, és a művészeti nevelés minden
területén. Igyekszem az általam képviselt pozitív pedagógia, patrónusi modell alkalmazását
munkámban érvényesíteni.
Ancsel Éva szavaival zárom a bemutatkozásomat, mely híven tükrözi egyik pedagógiai
hitvallásomat:
„ Nézz mélyen egy gyermekarcra, és látni fogod, ha van sors, hát nagyon korán
elkezdődik…”

