
  

 

 

 

 

 

 

 

Fehér Mónika 

Mottóm:  
„A nevelő feladata abban áll, hogy növendékében a jó szokásokat s az 

erény és bölcsesség elveit meggyökereztesse; hogy lassan-lassan 

betekintést adjon neki az életbe, hogy megszerettesse és utánoztassa 

vele mindazt, ami kiváló és dicséretre méltó, s hogy ennek 

megszerzésére lássa el őt erővel, tettre való készséggel és 

szorgalommal.”(John Locke: Gondolatok a nevelésről) 

  

Bemutatkozás 

Kompolton élek 1975 óta, két gyermekem van.  Kisdiákként a kompolti iskola 

tanulója voltam. Mindig is tanító akartam lenni. A pálya iránti 

elhivatottságom már kora gyerekkorom óta megvolt. Egykori tanítóim 

rendkívüli emberek voltak, személyiségük, tevékenységük mintául szolgált 

számomra.   A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végeztem, majd Egerben 

szakvizsgáztam. Harminc éves pedagóguspálya áll mögöttem. Kompolton 

1998 óta tanítok, mellette 2017-től intézményvezető-helyettesként veszek 

részt az iskola életének szervezésében. 

A hivatás adta feladataim lelkiismeretes megoldására törekszem. Szakmai 

fejlődésem mellett mindig az vezérelt, hogy olyan tanító legyek, akire 

felnéznek tanítványai, és szeretettel gondolnak vissza felnőtt korukban is. A 

gyerekek különbözősége, a tanítás sokszínűsége miatt ennyi év után is minden 

nap elé várakozással tekintek, és nem múló lendülettel találkozom a rám bízott 

gyerekekkel. A tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek 

átadása mind olyan fogalmak, melyek életem és eddigi pályám meghatározói. 

Tanítványaimmal jó hangulatú és érzelmi biztonságot nyújtó tanórai légkör 

kialakítására törekszem sok humorral, lelkesedéssel és őszinte érdeklődéssel. 

Hiszem, hogy segítő figyelemmel minden gyermekhez megtalálható az út, 

amely motiválja az ő erényeit és tehetségének kibontakozását. Törekszem 

arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert a gyermekek 
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fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban. 

Szeretnék segítségükre lenni ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas, 

mérföldkövet jelentő élethelyzetben, amit az iskolakezdés jelent a családok 

életében. Az általános iskola feladata egy olyan biztos alap megteremtése, 

amelyre az életen át tartó tanulás építhető egy bizalmas, biztonságot nyújtó 

környezetben. Hiszem, hogy ennek a biztos alapnak a téglasorai a kívül belül 

és oktatási formájában is megújult Fleischmann Rudolf Általános Iskolában 

lerakhatók. 

 

Örömmel nézek a következő tanév elé és szeretettel várok minden új 

kisgyermeket iskolánk közösségébe.  

 

  


