BODÓCZI
ERZSÉBET

N

emcsak tanítja a jól ismert epigrammát, de hiszi,
és egész pályafutása során gyakorolta is az abban
megfogalmazott bölcsességet Bodóczi Erzsébet
magyartanár, aki kiváló szakmai felkészültséggel, nagyszerű
pedagógiai érzékkel, példamutató emberi tartással felvértezett pedagógus, akinek a tanítás, a diákokkal való foglalkozás nem csupán óránként ismétlődő feladat, de szent elkötelezettség, hivatás a szó legnemesebb értelmében.
Bodóczi Erzsébet tanárként jól tudja, hogy tanítani, helytállni a katedrán egyet jelent a folyamatos önképzéssel, szakmai
megújulással, örökös nyitottsággal, a diákokkal való együttgondolkodással. Meggyőződése, hogy a tanítás, a magyartanítás a maga nemében, az alkotás kettős vonatkozásában is:
az irodalmi mű közös boncolgatása, értelmezése, a tanítási
órán egyfajta újraalkotása a tanulmányozott lírai vagy epikai
műnek. Ugyanakkor a tanítás-nevelés folyamata minden
benne megvalósuló mozzanatával együtt is alkotás, ami
átadandó tudásban, következetes magatartásban, emberi és
pedagógusi hitelességben, erkölcsi értékek közvetítésében,
kultúra- és hagyományápolásban konkretizálódik, eredménye pedig az egymást követő, példásan felkészült, magukért
és másokért felelősséget vállalni tudó nemzedékek sora.
Kollégaként is kiváló, szakmai kérdésekben szívesen polemizáló, határozott karakter, de mások véleményét is figyelmesen meghallgató, jó tanácsot szeretettel adó és elfogadó
ember. Kellemes megjelenése, mosolya mindenkire jó hatást
gyakorol. Szakmai tudása, jó szervezőkészsége tanártársainak is imponál, ebből természetszerűen következik, hogy
a pedagógiai líceumban őt bízták meg a magyar tagozat
irányításával, valamint több éven át töltötte be az igazgatóhelyettesi tisztséget.
Amint szokik Pista, úgy cselekszik István – tartja a népi
bölcsesség. Bodóczi Erzsébet már gyermekként magában
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hordozta azt az igényességet, tudásvágyat, szorgalmat, ami tanulásban, kiváló magaviseletben, versenyszellemben bontakozott
ki iskolás éveiben Pusztaújlakon, Mezőtelegden, majd Nagyváradon a 3-as Számú Középiskolában, a mai Ady Endre Líceumban.
Felnőttként ezt vitte tovább Magyarlapádon közel 15 éven át
mint ifjú magyar–francia szakos tanár, majd igazgató. 1990-től
egykori iskolájában, az Adyban, 1993-tól 2010-ig a Iosif Vulcan
Pedagógiai Líceumban dolgozott. Emellett 1996–2002 között
a Partiumi Keresztény Egyetemen gyermekirodalmat tanított,
2004-től 2010-ig a Nagyváradi Egyetem oktatójaként, szakmódszertanosként, fokozati dolgozatok szakirányítójaként tevékenykedett. Tudományos szimpóziumon bemutatott szakdolgozata
a nagyváradi egyetemi kiadó publikációjában is megjelent.
Lektorálta a Zahu Valéria 2006-ban kiadott Nyelvtani gyakorló
című kiadványát.
Nyugdíjasként sem tétlenkedik, továbbra is tanít, továbbképzéseken élvezetes, igényesen összeállított előadásaival örvendezteti
meg a gyakorló óvónőket, tanítónőket, vezeti a záróvizsgákra
összeállítandó segédanyagot szerkesztő tanárkollégák munkáját.
Példás nagymamaként pedig a szép magyar szó szeretetére, a
tudás tiszteletére neveli unokáit.
Küzdelmesen szép, becsülettel végigvitt pedagógusi pálya során
vált mások által tisztelt, hiteles emberré, aki méltán érdemli ki a
szakmai közösség elismerését az Ezüstgyopár-díj odaítélése által.
Köszönet munkájáért!
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