Zsohárné Stricker Katalin
tanító

Születésem óta élek Herceghalomban. Ebben az iskolában
koptattam én is az iskolapadokat. Szeretett tanítóim és osztályfőnököm, Köteles Ilona hatására választottam ezt a hivatást. Két lányom szintén ide járt. Mély kötődésem van a faluhoz és az iskolához, hisz összesen 34 éve járok a Gesztenyés
utca 15-be, nagy hűséggel és szeretettel.
23 éve énekelek a Labdarózsa Kórus Egyesületben. A község
rendezvényeinek lebonyolításában is gyakran segédkeztem,
mint műsorközlő és szervező.
Szabadidőmben szívesen kertészkedek, sütök-főzök családomnak, barátaimnak és tanítványaimnak is.
A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola általános tanító szakán
végeztem 1986-ban.
Négy tanévet a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskolában tanítottam. Itt
ismerkedtem meg a
Nyelviirodalmikommunikációs
Zsolnai módszerrel,
majd az úgynevezett
LénárdDemeter
olvasás,
írás,
programban
dolgoztam.

1991 óta újból ide, Herceghalomba „járok” iskolába. Szívesen viszem a gyerekeket színházba, múzeumba, kirándulásokra. Minden negyedikes osztályomnak szervezek erdei
iskolát. Nagy élmény így elbúcsúzni 4 év után tanítványaimtól.
Több alkalommal kísértem tanulócsoportot Ausztriába, illetve Németországba.
Tagja voltam az intézmény minőségbiztosítási támogató
csoportjának, a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program bevezetésekor.
13 évig az iskola Diákönkormányzatának segítő tanára voltam. Szerveztem a hagyományos rendezvényeket a diáktanácstagokkal együtt. Nagyon szerettem ezt a feladatot.
Jelenleg Gyermekvédelmi felelősként dolgozom.
Lehetőség szerin Tánc, dráma és egyéb finomságok nevű
szakkört tartok. Tanítok felső tagozaton életvitel tantárgyat, ezért hamarosan megvalósulhat egy álmom: lesz egy
osztályom, akikkel 8 éven keresztül kapcsolatban voltam!
Részt veszek a Környezetvédelmi és az egészségnevelési
munkacsoport munkájában.
A mindennapos munkám során fontosnak tartom, hogy a
gyerekek jól érezzék
magukat az intézményben.
Sok-sok
játékkal, verssel, mondókával, énekkel motiválom tanítványaimat. A drámapedagógia eszközeit is szívesen alkalmazom: szituációs- és szerepjátékok, riportkészítés, mesejáték gyakori tevékenységünk. Alkalmazom a kooperatív technikákat. Használom a Sulinet
adatbázist, interaktív tananyagokat.

Igyekszem a tanulásban lemaradókat segíteni épp úgy,
mint a tehetséges, jól haladó kisgyerekeket: differenciált
óra vezetéssel, egyéni felzárkóztatással, versenyeztetéssel.
Folyamatos értékeléssel próbálom erősíteni a nebulók önbizalmát, építve arra: Te miben vagy jó? Ügyes? Segítségemmel bontsd ki magad, legyél azzá, aki vagy! Jelmondatom:
Minden ember különleges! Te is!
Számtalan továbbképzést végeztem. Többek közt:
-Tanulás módszertani tréning
-Mérésmetodika
-Minőségbiztosítás az iskolában
-Német nemzetiségi gyermektánc oktatói
-A kooperatív tanulás módszertani lehetőségei
-Meixner Ildikó Játékház című olvasókönyvcsalád alkalmazására felkészítő tanfolyam
-Zenezörej, mesezene
-Tanulni jó!
Szeretem az iskolaotthonos rendszerben való tanítás. Kiváló lehetőségnek és jó nevelési formának tartom.
2015-ben megkaptam „Az év pedagógusa” kitüntető, megtisztelő elismerést.
Több évtizedes tanítói tapasztalatommal és minden szeretetemmel fordulok a rám bízott gyerekek felé. Köszönöm,
hogy a kedves szülők rám bízzák legnagyobb kincsüket, a
GYERMEKÜKET!
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