Konkolyné Kazsu Monika vagyok, több mint három évtizede dolgozom a gyerekekért.
Miért választottam ezt a hivatást, egyszerű a válasz: szeretem látni azt a CSODÁT, ahogy
kezünk nyomán egy csapat izgő – mozgó elsősből okos negyedikes lesz.
Szülőnek és pedagógusnak – esetleg egy személyben mindkettőnek lenni –nem könnyű és
nem is jelentéktelen feladat, hiszen a felnőtteknek kell a tudásra és a szeretetre éhes kis
gyerekekből felelősségteljes, segítőkész, rátermett jellemet nevelni.
Az első év sikerei vagy kudarcai alapvető fontossággal bírnak, évekre meghatározhatják
gyermekünk iskolához, tanuláshoz való viszonyát.
Ezért próbálok olyan légkört teremteni az osztályterem falai között, ahová szívesen jönnek a
gyerekek.
Munkám során ezért nagyon fontosnak tartom, hogy:
-

-

-

-

Az oviból az iskolai életbe történő átlépést, ami nagy változás, játékos módon
tegyem gördülékennyé.
Ebben a pörgős, gyorsuló tempójú világban korszerű, változatos oktatási
módszerekkel tartsam fent a gyerekek érdeklődését. Az óráim része legyen az IKT-s
eszközök használata.
Nagy szerepet szánjak az osztály befogadó, szeretetteljes légkörének biztosítására,
amelyben minden kisgyermek otthon érezheti magát, kiteljesedhet, barátságokat,
elfogadást élhet meg.
Mozgásos játékokat építsek be az órákba, megtapasztalás útján szereztessem meg a
tudást, amihez sok- sok eszközt készítek.
Az óráimon mindennaposak legyenek a páros-és csoportmunkák, / amelyek
fejlesztik a felelősséget, toleranciát, türelmet stb.: /, második osztálytól kezdve pedig
egy - egy projekt kidolgozása is, ami lehet egyéni vagy csoportos.
Fontos szerepet kapjon a differenciálás a korrepetálás, a nyelvtan és matematika
tehetséggondozás.
Tiszteljenek, fogadjanak el másokat, a másságot. Ismerjék meg érzéseiket.
Ügyeljünk közvetlen környezetünk és termünk rendezettségére tisztaságára. Jelentős
időt töltünk együtt itt, ezért nem mindegy, mit látunk magunk körül. A tanteremnek

több funkciója van: hely, ahol különböző munkaformákban tanulunk, inspiráló
környezet az oldott beszélgetésekhez, elvonulást biztosító kuckó.
- A hagyományos erkölcsi értékrend szerint neveljek. Úgy gondolom, a szülők
támogatása és együttműködése meghatványozhatja a gyerekek ezen iskolai
sikereit. Mert mindannyian (a tanítónak és a szülőnek is) az a célunk, hogy
gyermekünk örömmel járjon iskolába.
- A humor is fontos része legyen az óráknak, hisz egy derűs, oldott hangulatú
közösségben, még a nehéz feladatok is könnyebben oldhatóak meg.
- Az iskolai programok mellett sok – sok projekttel, programmal színesítsem a
hétköznapjainkat.
Csak néhány: adventozás, osztályfarsang, vetélkedők,dramatizálás, húsvéti közös
barkácsolás szülőkkel,boldogságprogram……
Az alapkészségek fejlesztésén kívül a gyerekek személyiségfejlődését is figyelemmel
kísérem. Az érzelmi intelligencia fejlesztésére /ami nélkül nem lehet hatékonyan közösségben
élni, dolgozni / boldogságórákat tartok. A boldogságprogram játékai, meséi, feladatai, a
közös élmények segítik a gyerekeket ennek a nélkülözhetetlen képességnek az elsajátításában.
Magyar órákon a Meixner-módszer szerint tanítok. A korai írástanítás sokaknak nem kedvez
mert, kialakulatlanok a finommotorikus képességeik még. Viszont a Meixner-módszer egyik
előnye, hogy az írástanulást kitolja. Az olvasás tanítás során pedig egymástól távol tanítja a
hasonlóan képzendő hangokat. Ez egy dyslexia prevenciós módszer.
Ahogy én látom, a gyerekeknek fontos az, hogy törődjünk velük: hallgassuk meg őket,
üljünk le velük játszani, dolgozzunk össze velük. Eleinte nagyon kell fogni a kezüket,
mindehhez mérhetetlenül sok türelemre, alázatra és segítőkészségre van szükség. Elsős
tanítóként arra törekszem majd, hogy a tanítványaim ne nyűgnek érezzék a tanulást, hanem
izgalmas felfedezésnek. Az egyéni képességeket szem előtt tartva próbálom majd erősíteni,
bátorítani őket abban, amiben tehetségesek, és motiválni, fejleszteni, amiben kevésbé.
Bízom benne, hogy a tanítópárommal együtt sikerül majd olyan biztonságos és vidám
légkört teremtenünk az osztályban, ahol a gyerekek jól érzik magukat.
Sok-sok szeretettel várom leendő tanítványaimat, ebben a jó hangulatú, szeretetteljes
közösségben, a Kalász Suliban.
Konkolyné Kazsu Monika
( Monika néni )
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