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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal
fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az
olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry

nyelv méltó, színvonalas oktatását

szavai kiválóan tükrözik Patek

is a tanítványai részére, akár fakul-

Mária Anna magyar-francia sza-

tatív órák formájában. Kreativi-

kos tanárnő pályafutását és egész

tásának köszönhetően az irodalom

életét. Nem csoda, hogy pedagó-

megszerettetésének eszközei és

gussá vált, hiszen családjának szel-

egyben motiváló tényezői kiszé-

lemisége egyértelműen ebbe az

lesedtek, a finn esték szervezésétől

irányba mutatott, szülei és húga is

kezdődően

a tanításnak szentelték életüket.

ladák dramatizálásán át, az Őszi

A kolozsvári bölcsészkar elvég-

Szavalóverseny

zése után a gyergyószentmiklósi

Utóbbi – „Elhull a virág, eliramlik az

Gépgyártó Iskolaközpontba került

élet” mottóval – igencsak hosszú

egy olyan korban, amikor a magyar

életűnek bizonyult, megérve a XX.

nyelv tanításának ellehetetlení-

évfordulóját, egy szakiskola keretei

tése volt a fő célkitűzés. Így fiatal

közül nemzetközi szintűvé nőve ki

tanárként nemcsak a diákokat

magát.

kellett megnyernie a magyar literatúra számára, hanem a magyar

a

magyar

népbal-

megálmodásáig.

Tizenhárom

küzdelmes,

de egyben szakmai kihívást is

jelentő év után a Salamon Ernő Gimnázium-

való részvételre és a Pallas Akadémia új ki-

ban folytatta tanári tevékenységét, ahol új

adványainak bemutatására. Utóbbi szerep-

lehetőségek nyíltak meg számára: gyakorla-

körét író-olvasó találkozók, műértelmező

tba ültethette az akkor újdonságnak számító,

körök

Orbán Gyöngyi egyetemi tanár által kidol-

színészek meghívásával tartott rendhagyó

gozott hermeneutikai szemléletű megértő

irodalomórák teljesítették ki. Patek Máriának

irodalomolvasást. Az úttörő elvek és mód-

köszönhetően a Salamon Ernő Gimná-

szerek alkalmazása hívta életre a hagyo-

ziumban kedves, visszatérő ismerősök pé-

mányos magyar irodalom tantárgyverseny

ldául a Látó szépirodalmi folyóirat szerzői,

alternatíváját, a Hermészkedőt, amely azóta

szerkesztői: Láng Zsolt, Kovács András Fer-

is minden évben diákok százait mozgósítja.

enc, Visky András.

szervezésével,

kortárs

szerzők,

Sikerei nemcsak a diákok pozi-tív irányban

Munkássága nem korlátozódott a

megváltozott irodalomszemléletében mutat-

klasszikus értelemben vett irodalom taní-

koztak meg, hanem elméleti síkon is: 2006-

tására, hanem hagyományápoló törekvé-

ban első helyezést ért el Az irodalomtanítás

sekkel is kiegészült. Így születhetett meg,

öröméért pályázat Tanári napló kategóriájá-

kezdeményezése nyomán, a Tarisznyás Már-

ban, amelynek keretében egy-két hónapnyi

ton útján hagyományőrző napok, amelyen a

irodalomtanítási tapasztalat rögzítését kér-

diákok révén megelevenednek a népi mester-

ték a felmerülő műértelmezési, módszertani,

ségek, viseletek, szokások, dalok és táncok.

pedagógiai stb. problémák megmutatásával.

Ez a rendezvény hamarosan a város ünne-

Lelkes tevékenységének köszönhetően neve

pévé is vált, jelenleg magyarországi testvér-

egyre ismertebbé vált, ezért felkérést kapott

iskolák is képviseltetik magukat.

az országos tankönyvbíráló bizottságban
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Salamon Ernő Gimnázium aligazgatónője,

sport területére. A program népszerűségnek

így munkaköre az iskolaszintű nevelői te-

örvend nemcsak a diákok, hanem más isko-

vékenység

lákban tanító kollégák körében is.

megvalósítási

módozatainak

tökéletesítésével bővült. A hatékonyság

Végezetül hogyan is lehetne össze-

növelésének érdekében terjesztette elő a

foglalni egy ennyire szerteágazó, gazdag

Gyémánt-csiszoló verseny ötletét, ame-

pályafutást? A lehetetlen megkísérlésében

lyet egy hattagú bizottság segítségével tett

a következő szavak segíthetnek: tehetség,

kivitelezhetővé. Ez a verseny az iskolai nevelői

odaadás, kitartás, nemesség és mérhetetlen

munka átfogó értékelési rendszere, kiterjed a

szeretet.

tanulmányi és a tudományos eredmények,
a fegyelem és közösségi élet, a kultúra és a

Drentea-Istók Erzsébet,
Dezső Mária Magdolna

