Bemutatkozás
"Amikor csak az elmét tanítják, de a szívet nem,
azt tilos egyáltalán tanításnak nevezni."
Arisztotelész

Dohajov Jánosné, Hajni néni vagyok, 2002-ben csatlakoztam a Szentendrei Barcsay Jenő
Általános Iskola tantestületéhez. Egy-egy felsős csoport oktatásába időnként besegítek, de
kedvenc területem egyértelműen az alsós korosztály és tanításuk.
A főiskolás tapasztalatokra építve az Apáczai Kiadó tankönyveivel kezdem az elsősök
olvasás- és írástanítását. Kedvelem a hangoztató-elemző-összetevő módszerét (h-e-ö), ez
előkészíti a szótagolást, mely a helyesírásunk alapja. Kiegészítésként pedig a Mentoraimtól
tanult Meixner-elemeket is alkalmazom.
Az első tanévtől igyekszem felépíteni a kooperatív módszertant, persze mindig csak apró
építőkockákat használva. Átrendezzük a padokat, idővel felelősi funkciókat nevezünk ki
minden csapatban. Ilyenkor a kisközösség munkáját is értékelem, de adódott úgy is, hogy az
egész osztály küzdött közösen, például a házi feladat aznapi elhagyásáért.
Az első hetek napindító beszélgetését idővel át szoktam alakítani hétindító hagyománnyá,
ez a társalgás még negyedikben is fontos mind a Gyerekeknek, mind nekem.
2016 óta tartok Boldogságórákat osztályaimnak, adtunk elő kis jelenetet Tanítóinknak,
rendszeresen részt veszek a szakmai napokon, továbbképzéseken és Kollégáimmal közösen
kidolgoztuk a Boldog Iskola pályázatot. A Gyerekek is szeretik ezeket az alkalmakat, mert
ilyenkor egész órán beszélgetünk, rajzolunk, játszunk. Nekik nagyon fontos, hogy tudassák
velem a mondandójukat, elmondhassák nekem a gondolataikat, Ők választhassanak író- és
rajzeszközt. A hónap végén egy közös alkotással zárjuk az előre kidolgozott témát.
Kulcsár Mihályné, Panni néni tanulásmódszertani képzésén (mely többek között az
Ayres-torna és TSMT elemeit is ötvözi) 2018-ban vettem részt, s szeretném a csoportokra átírt
feladatsorát továbbra is alkalmazni. Panni néni minden hónapra pontos ajánlást adott, mely az
első osztályban kifejezetten fejlesztő hatású. Mentoraim szintén hasznosítják ezeket nap mint
nap, tapasztalataik hasznosak számomra, együttműködésre van lehetőségünk.

Nagyon örültem, mikor 2019-ben Kollégáim szerveztek egy intézményi „Így tedd rá!”
néptáncos képzést. Az ott tanultakat egy „Szülők napi műsor”-ban be is mutattuk, mely az
Anyukák és Apukák közös ünnepe volt, természetesen Nagyszülők meghívásával. A
megtanult táncok minden Tanuló számára vidámságot hoztak. Rontottam ugyan tánclépést, de
ma már csak az aznapi mosolyra és jókedvre emlékszünk, ha felcsendülnek azok a ritmusok.
Igyekszem folyamatosan fejlődni tanítói szempontból is, szerencsére Kollégáim mindig
segítőkészek, ha elakadok vagy Ők új ötleteket találnak.
Szabadidőmben szeretek olvasni vagy társasjátékkal játszani két Gyermekemmel.
Kikapcsolódásként nagy kedvelője vagyok a keresztszemes hímzésnek.

