Dusnoki-Molnár Jolán
1.a
„Amikor egy gyermek arcára tekintünk, a jövőt látjuk.
Az álmaikra gondolunk, arra, hogy mit tartogat
számukra az élet, és mi mindenre lehetnek képesek.”

Desmond Tutu

Kedves Szülők!
Leendő első osztályos tanítóként szeretnék bemutatkozni Önöknek.
Diplomámat 2003-ban szereztem a ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán tanító szakon,

természetismeret műveltségi területen.
2004-ben a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában napközis nevelőként
kezdtem a pályafutásomat.
2018-ban osztályfőnöke lettem az akkori 1.a (Panda) osztálynak.
2020-ban részt vettem a pedagógusok előmeneteli rendszerének minősítési

eljárásában, melynek Pedagógus II. fokozatát sikeresen teljesítettem.

A felgyorsult, digitalizált világhoz alkalmazkodva igyekszem innovatív

lenni a tanítás során, amihez az iskolánk által biztosított interaktív
eszközök, saját készítésű, illetve adaptált tananyagok tökéletes megoldást
nyújtanak. Az ismeretek átadásának hatékonyságát a tevékenységközpontú,

változatos módszerek és munkaformák alkalmazásával igyekszem növelni, ezáltal jól fenntartható a
gyerekek motivációja. Jelenlegi osztályomban „két tanítós ” rendszerben dolgozom. Ez azt jelenti, hogy a

matematikát, a technikát, az erkölcstant én tanítom, emellett más osztályban ének-zenét oktatok.
Fontosnak érzem a napközis feladatokat is, hiszen ez szerves része az iskolai munkának.
A gyermekekkel két-három délutánt is eltöltök, így azonnali visszajelzést kapok arról, hogy a délelőtt
tanultakat mennyire sajátították el.

Igyekszem a teljes tanévet előre megtervezni, úgy alakítani a feladatokat, hogy azok egymásra épüljenek.
Lényeges szempontnak tartom, hogy az elmélet mellett mindig jusson idő a gyakorlásra is.
Számomra fontos a közösségformálás és az összetartozás érzésének kialakítása a gyerekekben, valamint
az, hogy az iskolán belül és kívül egyaránt jól érezzék magukat.
Sokat járunk közös programokra: színházba, moziba, kirándulni.
Pedagógusként és szülőként is átéltem az iskolakezdés örömeit és nehézségeit.
Tudom, mit jelent elkezdeni az iskolai tanulmányokat, átélni mindennapjait.
Mindkét gyermekem a Városligeti iskola padját koptatja szép eredménnyel.

Arra törekszem, hogy a szülők is bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyermekek
fejlődését együttgondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.
A járványhelyzet miatt idén egy kicsit másként alakult a bemutatkozás,
de remélem lesz alkalmunk a személyes találkozásra is.
Addig is a gyerekek töltsék vidáman, sok-sok játékkal utolsó évüket az óvodában!
Szeretettel várom őket szeptemberben tanító párommal együtt a Panda osztályban.
Üdvözlettel: Joli néni
Köszönöm a figyelmet!

„Adj valakinek egy ötletet, és ezzel jobbá teszed a
napját. Tanítsd meg valakinek, hogyan kell tanulni, és
ezzel ő az egész életét jobbá teheti.”

Jim Kwik

