Megyeriné Tetraházi Petra
ANGOLTANÁR

Kedves Szülők és Diákok!
Megyeriné Tátraházi Petra vagyok - Miss Petra -, a Diákszempont egyik angol tanára és a 7. osztály
osztályfőnöke.
Az ELTE angol nyelv és irodalom bölcsész szakán szereztem diplomámat 2010-ben, itt lettem nagy
rajongója az angol irodalomnak, még inkább Shakespeare drámáinak és szonettjeinek. A diploma
megszerzése után egy szakgimnáziumban dolgoztam egészen a kislányom születéséig. A tavalyi tanév
második felévében csatlakoztam a Diákszempont gárdájához.
Folyamatosan képzem magam, mert úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az állandó fejlődés, az újabb
pedagógiai módszerek, lehetőségek megismerése, gyakorlati ismerete, hogy alkalmazni tudjam az
órákon. Előszeretettel olvasok, illetve tanulok az érzelmi intelligencia fejlesztéséről. Fontosnak tartom,
hogy pedagógusként és osztályfőnökként ne csak a gyermekek tudását bővítsük, hanem az érzelmi
intelligenciát is fejlesszük. Jelenleg a világunk nem csupán a lexikai tudást követeli meg, hanem a
kreativitást, szabad alkotást, a probléma megoldás többféle megközelítését, én pedig ehhez szeretnék
segítséget nyújtani az óráimon. A nyelvi órákon szabadon mozgunk, néha szó szerint is, mivel a
gyerekeken a hangsúly, az ő kommunikációjukon. Óráim 80%-ában a diákok beszélnek, alkotnak,
együtt dolgoznak, a kooperáció jegyében. Vallom, hogy egy idegen nyelvet úgy lehet csak elsajátítani,
ha nem tanuljuk, hanem körbe vesszük magunkat az adott nyelvvel, folyamatosan kitéve magunkat
annak hatásainak. Gyakran megesik, hogy az iskola folyosóján angolul szólítanak meg a diákok, angolul
mesélik el, mi történt velük és ez a felszabadultságuk számomra mindig nagyszerű visszajelzés.
Szerintem tanítani csak szívvel érdemes, szeretettel. Igyekszem megismerni a diákok személyiségét,
kedvenc dolgait, hogy amennyire csak lehetséges az órák témáit hozzákapcsolhassam az érdeklődési
körükhöz. De persze ez nem azt jelenti, hogy nem tanuljuk meg a fránya befejezett igeidőket…
Ha épp nem az iskolai teendőimet látom el, legszívesebben a családommal járjuk az országot, olvasok,
zenét hallgatok. Rajongok a 80-as és a 90-es évek filmjeiért, sorozataiért, zenéiért, szimbólumaiért.
Hiszem, hogy az idei tanévben is remek teljesítményt nyújtanak majd a diákjaim. Let's work!
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