
Feketéné Bonczók Éva 

Külsővatról származom, Celldömölk mellől 6 km-re. Fér-

jemmel és 14 éves fiammal élek ebben a csendes, kis faluban. 

Miért választottam a pedagóguspályát? 

Nos, sokáig nem tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, mi-

kor egy szakmai gyakorlat jelzésértékkel hatott rám. Innentől 

tudatosan készítettem magam erre az értékteremtő pályára. Ta-

nító néniként olyan különleges dolgot tudok adni a tanulóim-

nak, ami nem más, mint a tudás. Írást, olvasást, számolást ta-

nítani csodálatos. Látni, hogy a gyerkőcök előtt nap, mint nap 

új lehetőségek nyílnak meg munkám eredményeként. 

Hivatásomat a Külsővati Zrínyi Miklós Általános Iskolában kezdtem 18 évvel ezelőtt. 

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában 8 éve tanítok, tevékenykedtem napköziben 

és délelőttös tanítóként. 

A szeretet, a tisztelet, a hit ereje és a következetesség jellemző rám és pedagógiai munkámra 

egyaránt. 

Számomra a keresztény értékek mellett fontos, hogy a gyerekeknek a tanulás élmény legyen. 

Ehhez modern tanulási módszereket és eszközöket használok tanóráimon és tehetséggondozó, 

felzárkóztató foglalkozásaimon pl. Sakkpalota program, robotika, és egyéb digitális oktatási 

eszközök (logikus, problémamegoldó és algoritmikus gondolkodás, térbeli tájékozódás fejlesz-

tése). 

Fontosnak tartom, hogy szakmailag folyamatosan fejlődjek, ezért rendszeresen részt veszek 

tanfolyamokon, továbbképzéseken. Az itt megszerezett tudást mindig nagyon szívesen alkal-

mazom munkám során, a tanulók nagy örömére. 

Számomra elengedhetetlen, hogy a gyerekek szeressenek az osztályközösséghez tartozni, és 

jól érezzék magukat. Családias légkör kialakítására törekszem. Hiszem, hogy a tanulási folya-

mat akkor működik a legjobban, ha a család, az iskola, és a tanító néni ugyanazt szeretné.  

Lényegesnek tartom a szülőkkel való partneri kapcsolatot, együttműködést, melynek ered-

ménye a tapasztalatok szerint a boldog, kiegyensúlyozott, szorongástól mentes gyermek. 

Mostani osztályommal szoros kapcsolatba kerültem, nagyon megszerettem őket a négy év 

alatt. Viszont örömmel és izgalommal várom a kis elsősöket is, akikkel - reményeim szerint - 

vidám, eredményes négy évet tölthetünk majd együtt a jövőben. 

Szeptemberben találkozunk! 

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem 

tud.” 

/Móricz Zsigmond/ 


