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Tanítói diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ~téz János Karán, szlovák
nemzetiségi tanító szakon szereztem 2009-ben, azóta dolgozom a pedagógus pályán.
Az idei tanévben a harmadikosztályomat kezdem meg osztályfőnökként, az iskolában
pedig 13 éve dolgozom ez idő alatt az Összes alsó tagozatos tantárgyat módomban
állt tanítani. Az évek során több képzésen vettem részt, valamint megírtam a
portlöliómat is.
Az óvodábél iskolába történő zökkenőmentes atlépést igyekszem segíteni az
osztályon belüli, érzelmileg biztonságos légkör megteremtésével.
Az oktatás mellett a szeretetteljes nevelést is szem előtt tartom, törekszem a
gyerekekben is elmélyíteni egymás elfogadását megértését.
Tanóráimat oldott hangulat jellemzi, ahol a tanulók elmondhatják meglátásaikat
tévedhetnek, segíthetnek egymásnak.
Sok pozitív megerősitéssel és bátoritással támogatom őket mert számomra lényeges,
hogy a gyerekek szeressék a tanulást, örömmel vegyék elő a könyveket. A tananyag
elsajátításit mesékkel, mondókákkal, játékokkal szinesítem, így a szép, helyes beszéd
mellett a gyermekek memóriája is kjlódik.
A szülőkkel való együttműködést kiemelkedően fontosnak tartom, hiszen
mindannyiunknak egy a célunk: a gyermek sikeres léjlődése, boldog gyermekkora,
eredményes tanulmányi munkája.

2010 óta dolgozom a solymári iskolában. 2014-től német nemzetiségi osztály
tanitóként tanítom a gyerekeket.
Úgy gondolom, hogy nagyon meghatározó egy kisgyermek első iskolai éve. Ekkordol
el, hogy hogyan fog viszonyulni a tanuláshoz, szeret-e majd iskolába járni. Azért,
hogy zökkenomentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet egy elfogadó, biz
tonságos, szeretettel teli légkört tetemtek az osztályomban. Sok jó élménnyel
szeretném megszerettetni a gyerekekkel az iskolát, a tanulást.
Úgy gondolom, hogy a jó osztályközösségnek is meghatározó szerepe van, ezért szí
vesen szervezek közös kirándulásokat, múzeum- vagyszinházlátogatásokat, valamint
a tanítás során is alkalmazok együttműködésre ösztönző munkafonnákat. Az óráimon játékos módszerekkel tanítok, amelynek szintén kozösségfejlesztő hatása van.
A német nyelvórákon elsó osztályban rengeteg szót, mondókát és verset tanítok meg
a gyerekeknek, amelyek megalapozzák a szókincsüket, és amelyre később biztonság
gal építhetünk. A tanítás során figyelembe veszem az életkori sajátosságokat
játékosan, sokféle tevékenységgel tanulunk.
A német nemzetiségi kultúra szeretete és átadása is fontos számomra, így leendő
elsős diákjaimat az elso napoktól kezdve aria osztonzöm, bogy szívesen beszéljenek
németül, szeressék a nemzetiségi táncot illetve a község jeles eseményein is szívesen
szerepeljenek.
A kisgyermekek számára a legnagyobb elismerés a dicséret, ezért igyekszem sok
dicsérettel pozitív megerosítéssel jutalmazni, motiválni őket Szeretek első osztály
ban tanítani, mert nagyon izgalmas dolog megismemi a gyerekeket felfedezni az
erósségeiket, valamint megtapasztalni gyors fejlodésüket.
A nevelés során fontosnak tartom a viselkedési szabályok közös lefektetését, és aztán
azok betartatását, a kovetkezetességet.
A szűlokkel szerettiék egy jó, bizalmi kapcsolatot kialakítani, hiszen a támogató szülői
háttér is meghatározza a nevelés-oktatás eredményességét.
Szeretettel várom leendó kis tanítványaimat, akik szeretnének az iskolában minden
nap új dolgokat megtanulni, jó élményekkel gazdagodni és kedves barátokra találni!

Családommal 30 éve élek Solymáron, azóta foglalkozom kisiskolások tanitásával.
Ebből 10 évet a Hidegkúb ökumenikus Iskolában, 20-ata Solymáh Általános Iskolában
tanítottam.
Mivel egy óvodás gyermeknek hatalmas lépést jelent az iskolakezdés, ezért nagyon
fontosnak tartom, hogy az iskola életébe fokozatosan vezessük be a tanulókat, első
osztályban nagyon sok játékkal fűszerezve napjaikat.
Olvasás-írást a Meixner-féle diszlexia prevenciós mődszenel tanítom évek óta, melyet
a Zenezötej program mesélvel teszek színesebbé.
Pályafiitásom során külön figyelmet fordítok aria, hogy a tanulási zavarral küszködo
gyerekeknek már a tanórákon hatékonyan segíteni tudjak, nehogy kudarcként éljek
meg a tanulás folyamatát ezért elvégeztem egy diszlexia és egy diszkalkulia
prevenciós tanfolyamot.
Emellett a kimagasló teljesítményű tanulók tehetséggondozásával is foglalkozom
tanulóim évek óta szépen szerepelnek tanulmányi versenyeken.
Célom, hogy a diákjaim szeretetteljes ésjó hangulatu közegben tanulhassanak, ennek
érdekében nagy hangsúlyt lektetek a pozibv megerősítésre. Párosmunkán
csoportiiwnkán keresztül tanítom meg oket egymás belső értékeinek megbecsüléséie
egymás elfogadására.
Abban a szerencses helyzetben vagyok, hogy Foldesi Gabriella kolleganőmmel 8 éve
tantárgyfelosztásban tanítjuk a gyerekeinket: Gabriella a matematlkát és testnevelést
míg én a magyart. komyezetismeretet és készségtárgyakat oktatom, és mindketten
napközizünk. Ennek köszönhetően hatékonyabban tudunk saját tantárgyainkra
összpontosítani, ugyanakkor mivel mindketten részt vállalunk a délutáni
foglalkozásokból, így a gyermekek személyiségéről is ámyaltabb képet kapunk.
Nagy izgalommal várom, hogy megismerhessem a következő osztályomat!

sOLYMÁR

Tisztelt Szülők!

MEGHIRDETETT PROG!AMJAINK:

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfoku Művészeti
Iskola szeretettel vá~a azokat a leendő első osztályos tanulókat,
akika 2022/2023-as tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Ajelenlegi virushelyzetben hagyományos iskolahívogató programjaink sajnos nem
kerülhetnek megrendezésre, igy más utat kellett választanunk
iskolánkés tanitóink bemutatására.

HUNYADI MATYAS
NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAMOK.

1. bővített német nemzetiségi nyelvoktató program
(heti 5 német nyelv, 1 német nemzetiségi népismeret,
1 nemzetiségi tánc, 1 német rajz’ 1 német technika,
1 német ének)

TERV ZETT PROGRAMJAINK:
Came nylben a virus elyzet mege gedi)
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2. német nemzetiségi nyelvoktató program

2022.1 bruár 21. hétfő
SZÜLŐI TAJÉKOZTATŐK
16:30-tól a Lustige Zwerge óvodába járó gyermekek szüleinek
és a máshonnan érkezőknek
—18: 00-tól a Kék Óvodába és Napsugár Óvodába járó gyennekek szüleinek
Kérem, a fenti időpontokat wg~k hgyelembe a létszám és távolságtartás miatt.
Helyszín: az iskola udvaráról megközelíthető tomaterem
—

2022. áprIlIs 9. szombat
ISKOLAHÍVOGATÓ PROGRAMOK AZ ÓVODASOKNAK
10:00—11:30 között szabadtéren kerül megrendezésre
(részletesebb információk a későbbiekben kerülnek fel a honlapia)

(heti S német nyelv, 1 népismeret)
ALAPTANTERV SZERINT HALADÓ PROGRAM ANGOL NYELVVEL

3. az alaptantárgyak mellett heti 2 angol óra

BEIRATKOZÁSHOZ SZŰKSÉGOK LESZ
A gyermek szúletési anyakónyvi kivonatára, lakcímkártyájára,

—

A BEIRATAS IDŐPONTJA:
A tanév rendjéről szóló EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfo yamára
a tanköteles tanulókat 2022. áprIlis 21—22-én kell beiratni
A beíratás helye: Az iskola A épülete online formában a Kréta felületen
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TÁJ kártyájára
A szülő személ ii azolványára, lakcimkártyájára
A kedvezményekre jogosító igazolásokra
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Beiratkozással kapcsolatos h rek folyamatosan kerulnek fel a kovetkező hetekben az
iskola honlapjára, illetve amennyiben személyes keréselk, kérdéseik vannak, ugy
várjuk levelük a tilkarsag solymar@~mail com e-mail címre

További kérdés esetén az iskolatitkár a 06-26-560-811
telefonszámon készséggel áll rendelkezésukxe.

Remélem, bemutatkozásunk elnyed tetszésuket és orömmel üdvozólhe~ük
iskolánkban első osztályos gyermekeIket S Onöketa következő tanévben!

Honlapunk elérhetősége:
http://www.solymanaltalanos.hu
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Dali Emese Katalin
intézményvezető
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