A Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola tanára, Horváth Zoltán Istvánné, Bonis
Bona díjban részesült „Kiváló tehetséggondozó” kategóriában 2015-ben

A Nemzeti Tehetség Program "Bonis Bona A
nemzet
tehetségeiért
díj",
a
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát
végző,
a
köznevelésben
dolgozó
pedagógusok,
mesterségek
oktatói,
valamint további tehetségsegítők erkölcsi és
anyagi elismerése céljából kiírt pályázat.
Iskolánk regisztrált tehetségpontként, a
tehetséggondozást hosszú évek óta kiemelt
feladatának tekinti. Munkatársunk 25 éve
tagja nevelőtestületünknek. Több évtizedes
lelkiismeretes, magas színvonalú munkáját
ismerték el ezzel a kitüntetéssel.
A kitüntetést Budapesten a Vigadóban
Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért
felelős államtitkár, és Novák Katalin családés ifjúságügyért felelős államtitkár adta át.
1984. augusztus 16.-tól matematika-ének-zene szakos tanár a Balatonszentgyörgyi Dobó
István Általános Iskolában. Iskolánkban a Kenguru Matematikaversenyt 2008 óta szervezi a
kolléganő, melyen motivációs tevékenységének köszönhetően minden tanévben 30-45 tanuló
önként rész vesz 2-8. osztályig. Az Alapműveleti matematika versenyen 16 éve szerepelnek
eredményesen tanítványai.
A Zrínyi Ilona matematika versenyen a megyei 20-ban többször szerepeltek tanítványai.
Több tanítványa matematika tagozaton tanult vagy tanul a középiskolákban. Az Arany János
programban több diákja jól vette az akadályokat és sikeresen felvételizett matematikából is.
Pályafutása során több tanítványa matematika tanár lett. Többen végeztek vagy végeznek
olyan egyetemen, főiskolán, ahol a matematika fontos tárgy (mérnök, elemző matematikus,
számítástechnikus).
A tehetséggondozás kiemelt hangsúlyt kap pedagógiai munkájában, A versenyekre benevezett
tanítványaival mindig külön foglalkozik, akár a szabadidejében is. A kompetenciamérésben
tanítványai eddig jól megfeleltek, a felzárkóztató munkát fontosnak tartja. A fejlesztős vagy
SNI-s gyerekek számára is biztosítja a sikerélményt, fejlődésüket figyelemmel kíséri, a fejlesztő
pedagógusokkal konzultál rendszeresen. Figyeli az új kiadványokat, melyek segítik a
matematika megértését, felhasználja az új technikai eszközöket, változatos, hatékony
módszereket alkalmaz rendszeresen tanóráin.

Az országos kompetenciamérésekben a kezdetek óta részt vesz, az eredmények utáni
elemzéseket évek óta végzi, mellyel segíti mely területekre kell a következő években jobban
odafigyelni. A tanulmányi versenyekre az alsós kollégákat is mozgósítja, a jelentkezéseket
lebonyolítja.
Tanítványainkat elkíséri szinte minden versenyre, ahol kérik a javító vagy felügyeleti
munkában is részt vesz.
Pedagógiai munkájának eredményességét mutatják a diákok versenyeredményei, megyei és
országos szinten is. Szakmai lelkesedése példaértékű valamennyi kolléga számára.
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyeken iskolánkban a legsikeresebb diákjai miatt
2003-ban,2005-ben,2007-ben, 2014-ben megkapta és 2015-ben is megkapja iskolánk
legeredményesebb felkészítő tanárának járó okleveleket és erre a célra kinyomtatott
szépirodalmi könyveket.
Pedagógiai munkásságát alábbi arc poetica jellemzi:
A gyerekekkel meg kell szerettetni a matematikát, nem csak száraz tananyagot kell ismertetni,
merni kell játszani. Fontos a logika fejlesztése, szabad gondolkodni, többféle módon
megoldani egy feladatot. A tanulókat tanítsuk meg a lényeglátásra, a feladatok megoldásánál
a vizualitásra törekedjünk, rajzoljunk le mindent amit lehet.

Motivációs tevékenységének köszönhetően a szorgalmas gyakorlás, a kitartó lelkesedés és
élményszerű matematika egyaránt jellemzi foglalkozásait.

