
Kedves Szülők! Szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk honlapján! 

 

Janó Viktóra vagyok, a leendő 1. a osztály 

tanító nénije. 18 éve vagyok a pályán. 

Szaktudásom nagyobb részét 

Székesfehérváron kamatoztattam, viszont 

4 éve Dunaújvárosba sodort az élet. Azóta 

itt, a Dunaújvárosi Arany János Általános 

Iskolában tanítok. Egy kislányom van, aki 

szintén ide jár. Az első évfolyam angol 

tagozatán koptatja a padot. 

Jelenleg negyedik évfolyamos kisdiákjaim 

vannak, de mindig nagy izgalommal és örömmel tölt el, hogy jövőre egy új csapattal, az iskola legfiatalabb tanulóival 

foglalkozhatok. Gyönyörű feladat számomra bevezetni a legkisebbeket az iskolai életbe, megmutatni nekik a tanulás 

rejtelmeit, szépségeit, megszerettetni a csöppségekkel az olvasást, írást, számolást. Együtt lépünk a szám-, és 

betűország csodálatos világába. Ez egy igen felemelő és megtisztelő küldetés.  

A tanítás során fontosnak tartom, hogy gyermekeik örömmel, vidáman töltsék el az iskolai perceket. Szeretnék 

megteremteni egy meghitt, családias légkört, amelyben diákjaim jól érzik magukat, szívesen jönnek reggelente 

iskolába. Számomra a legnagyobb csoda és visszajelzés, amikor tanulóim öleléssel köszöntenek a reggeli 

találkozáskor. Ebből tudom, sikerült elérnem célomat. 

Nagyon fontosnak tartom továbbá az olvasás megszerettetését már kisgyermek korban. Gyönyörű feladat 

bevezetni és megtanítani a pöttömöket olvasni, írni. A kifejező-, és értő olvasás minden tantárgy alapja. 

Elengedhetetlen tudás a továbbtanulásban és az életben egyaránt. 

A matematika tanítása legalább annyira kiemelt feladat számomra, mint az előbb említtet magyar nyelv. A mai 

világban ez a terület is létfontosságú. Nagyon nagy szerepe van annak, hogy az alapok szilárdan álljanak, hiszen 

mind a hétköznapi élet, mind a modern informatikai tér elengedhetetlen tudásbázist igényel ezen a területen. 

A nyelvtanulás fontossága a XXI. században órási. A szeptemberben induló kis csapatom angol tagozatos osztály 

lesz. Emelt óraszámban, csoportbontásban fogják elsajátítani az angol nyelvet. Kezdetben még játékosan, dalokon, 

mondókákon keresztül, majd egyre komolyabb módszereket használva haladnak a 8. év végére elérhető alapfokú 

nyelvvizsga felé. Informatikailag jól felszerelt nyelvi laborunk segíti tanulóink könnyedebb, élvezetesebb, 

játékosabb nyelvtanulását, beszédkészségük gyorsabb fejlődését. 

A jelenlegi pandémiás helyzet miatt idén ugyan elmaradt, de évek óta minden tavasszal elvisszük a felsőbb 

évfolyamok ’a’ osztályait Londonba, hogy testközelből gyakorolhassák a nyelvet, valamint belekukkanthassanak az 

angol emberek mindennapjaiba.  

A szeptembert velem kezdő gyerekeknek és szüleiknek megígérhetem, hogy mindent megteszek annak érdekében, 

hogy szeressenek iskolába járni, jól érezzék magukat, miközben megtanulják azt is, hogy már kötelességeik és 

komoly feladataik is vannak. 

Az elkövetkező időkre mindenkinek sok-sok kitartást, egészséget kívánok!  

Remélem, tudunk a tavasz folyamán személyesen találkozni és a gyerekekkel közösen játszunk egy jót! 
 

         

                                                                                                    Janó Viktória 


