Halászné Sólyom Csilla
tanító
Kedves Szülők, Gyerekek!
Engedjék meg, hogy pár mondatban bemutatkozzam
Önöknek!
1999-től dolgozom az Árpád Vezér Általános Iskolában. Az
eddig eltöltött évek alatt magyartól a környezetig,
matematikától az énekig minden tantárgyat tanítottam.
Tapasztalatból tudom, hogy milyen nehéz az óvodából, a
játék világából bekerülni a tanulás, a munka világába. Ezért
tanítóként igyekszem mindent megtenni, hogy az óvoda és iskola közötti átmenet
zökkenőmentes legyen minden gyermek számára. Figyelek a fokozatosságra, a játékosságra. A
legnagyobb kihívás mindig az, hogy a sok helyről sokféle képességgel, habitussal megáldott
gyermekseregből egy csapatot, közösséget építsek. Nagyon felemelő érzés számomra, amikor
egy óvodásból a segítségemmel írni, olvasni és számolni tudó, mosolygós kisiskolás lesz.
Ezen cél elérése érdekében fontosnak tartom az óráimon a tevékenység központúság elvét, az
élményszerű tanulás és a tapasztalati úton való ismeretszerzés érvényesülését, illetve
használható tudás átadását. Ennek érdekében folyamatosan képzem magam, az utóbbi években
a legújabb oktatási módszerekkel és munkaformákkal bővítettem a tudásomat, amiket élvezettel
ki is próbálok. Arra törekszem, hogy az aktuális témát az óráimon mindig a korszerű tanulásitanítási technikák használatával és változatos munkaformákkal adjam át a tanulóknak. Az
utóbbi években az óráimon előszeretettel használom ki az informatikai eszközök adta
lehetőségeket.
A személyiség sokoldalú fejlesztése, az alapvető készségek, képességek, kialakítása rendkívül
fontos a gyerekeknél, hiszen mindenki jó valamiben. Az egyéni különbségeket figyelembe vevő
differenciált képességfejlesztés elengedhetetlen, hisz nem megy mindenkinek egyből az
olvasás, vagy a számolás. Két diszlexiás gyermek édesanyjaként tudom milyen fontos egy
nyugodt, türelmes pedagógus a gyermekünk mellett, aki biztat és segít. Óráimon sokat játszunk,
mert a játék az életkori sajátosságuk. A gyermek észre sem veszi, hogy tanul, csak a játék heve
hajtja.
A tehetséggondozás is jelentős szegmense munkámnak. Szívesen készítem fel tanulóimat
különböző tanulmányi versenyekre, és nagy örömömre szolgál amikor szép eredményeket
érnek el megyei és országos megmérettetéseken. Az elmúlt és idei tanévben is kiemelkedő
helyezéseket értünk el országos matematikai és rajzversenyeken is.
A szabadidőben /ha a helyzet megengedi/ szívesen viszem a gyerekeket különböző kulturális
rendezvényekre, moziba, színházba, hangversenyre, bábszínházba. Sok kiránduláson, táborban,
erdei iskolai programon vettünk részt, amelyre nagy szeretettel emlékezünk vissza a
gyerekekkel együtt.

Fontos számomra, hogy az osztályomban lévő gyerekek biztos alapokat kapjanak a tovább
haladáshoz. A kölcsönös tisztelet, a megértés, a jó hangulat, a nevetés a tanórákon is
elengedhetetlen.
A tanítás sok-sok türelem, szeretet és megértés. Néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetünk el
eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító összefogunk. Fontos számomra a szülőkkel való harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolat,
hiszen a legfontosabb feladatunk, hogy a gyerek képességeihez mérten a lehető legmagasabb
szintre juttassuk el negyedik osztály végére. Ebben a munkában számítok a kedves szülők
együttműködésére.
Vallom: a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben legszebb dolog a világon.
Szeretettel várom leendő kis elsőseimet!

