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Müller Jánosné vagyok, Gyöngyi néni, a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola német nemzetiségi tanítója. Több, mint harminc éve dolgozom ebben az
iskolában, mely időközben a második otthonommá vált, mint első és egyetlen munkahelyem.
Azért választottam ezt az iskolát, mert itt magas szintű német nemzetiségi és német
nemzetiségi kétnyelvű oktatás folyik.
Jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke vagyok, ahol a német nyelv mellett, magyar irodalmat,
magyar nyelvet, matematikát és környezetismeretet tanítok. A jelenlegi 1.b osztályban is
tanítom a német nyelvet. Így már készülök és hangolódom a leendő első osztályosok
fogadására.
A német órákon az első pillanattól kezdve arra törekszem, hogy a gyerekekkel
megszerettessem német nyelvet, legyen sikerélményük, és oldott légkörben teljenek az órák.
Sokat énekelünk, mondókázunk, nyelvi játékokat játszunk. Gyakran beépítem az óráimba a
digitális tábla, s az internet online programjai által nyújtott lehetőségeket.
Fontos, hogy jól érezzék magukat a gyerekek az órákon, és bátran beszéljék a nyelvet. A német
nyelv tanítása mellett szívügyemnek tekintem a magyar nyelv, az irodalom és a matematika
tanítását is. Arra törekszem, hogy változatos módszerekkel fejlesszem a gyerekek szókincsét,
logikus gondolkodását, kifejezőkészségét, olvasási készségét.
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sikerélményként mégis azt az időszakot élem meg, amikor a kis elsősök megtanulnak írni és
olvasni. Mivel minden évfolyamnak megvan a maga szépsége, örömmel élem meg újra és újra
a négy éves tanítási folyamatot. Mindig rácsodálkozom a gyerekek kreativítására,
sokféleségére.
Osztályfőnökként a tanítás és a nevelés mellett egyik fő célom a közösségfejlesztés. Ennek
talán a legszebb részeként sok kulturális és szabadidős programot, kirándulást szervezek,
melybe többször bevonom a szülőket is. Következetesen, gyermekközpontúan nevelem a
gyerekeket, törekszem az értékek megőrzésére és átadására. Igyekszem mindenkihez
megtalálni a "kulcsot", és megismerni a tanulók sokszínű személyiségét, érdeklődési körét.

Egy hitvallásomnak is tekinthető idézettel szeretném zárni a bemutatkozást:

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű."

