Burcica (szül. Moroz) Andrea 1962-ben született Nagybányán. Általános és
középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte magyar nyelven, majd
a Bukaresti Egyetem filológia karának orosz–angol szakán szerzett tanári
oklevelet 1985-ben. Pályakezdőként a Máramaros megyei Borsabányán tanított, az 1989-es decemberi események Bukaresthez közel, a domnești-i
iskolában érték. 1990 óta a több mint kétszáz éves bukaresti magyar tannyelvű iskola elkötelezett pedagógusa, az Ady Endre Elméleti Líceum angol
nyelvet, irodalmat, kultúrát oktató tanára.
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BURCICA
ANDREA EDIT

Burcica Andreáról írva itt megtorpantam és elbizonytalanodtam, hiszen huszonhét éve kollégaként közelről figyelem munkáját. Egy laudáció megírása
mindenképpen visszatekintés és mérlegelés. Mit emeljek ki? 1990 emberpróbáló évét, iskolánk újraalapításának konfliktusokkal terhelt hónapjaiban
tanúsított elszánt helytállását? Az alkalmanként jelentkező kiváló eredményeket, vagy az azokat megalapozó szorgos mindennapokat? A tisztességet, pontosságot, következetességet és kiszámíthatóságot, amely
olyannyira hiányzik hektikusan változó tanügyi rendszerünkből, de amelyet
tanárként mégis nyújtani tud diákjainknak, ezáltal növelve biztonság- és
komfortérzetüket? Pedagógiai hatékonyságát, amellyel nagyon különböző
képességű, indíttatású és hátterű gyermekeket is motiválni tud egyénenként és csoportosan? Értékelvű tradíciókhoz való ragaszkodását és ezzel
párhuzamos megújulási készségét, amely folyamatos ön- és továbbképzési
igényében tárgyiasul? Hűségét, amely Magyarországon, Székesfehérvár
egyik iskolájában szerzett egyéves pedagógiai tapasztalat és kitérő után
visszahozta őt közösségünkbe? Mindezek együtteséből alkothatunk mérvadó képet tevékenységéről.
Burcica Andrea diákjai rendszeresen részt vesznek és kiváló eredményeket
érnek el az angol tantárgyverseny megyei szintnek számító municípiumi
szakaszán, illetve angol irodalmi kreativitási versenyeken, ennek köszönhetően iskolánk minden évben Bukarest neves középiskolái között szerepel. A gyermekek szívesen tanulják az angol nyelvet, több egykori tanítványunk választotta az angol tanári vagy fordítói pályát. Számos diákja tette
le a Cambridge vagy más típusú nyelvvizsgát. Ezáltal nemcsak az érettségi
vizsgáját tehermentesíti, hanem megalapozza további pályájának sikerét
is. Sokan az iskolánkban szerzett angolnyelv-tudásuknak is köszönhetik
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eredményes külföldi egyetemi vagy posztgraduális képzésüket, több nyelv
ismeretét megkívánó állásukat.
A 2011–2013 közötti időszak kiemelkedő jelentőségű volt Burcica Andrea
tanári pályafutásában, hiszen romániai koordinátora volt a The Five-Colour-Land (Az ötszínű ország) című európai Comenius projektnek. Írország,
Németország, Norvégia és Spanyolország egy-egy iskolája mellett hazánkat a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum képviselte ebben a nemzetközi
pedagógiai kísérletben. A projekt egyik fő célja volt megtanulni és megtanítani gyermekeinket együtt élni a sokszínű Európában, megismerni egymás
kultúráját, hagyományait és iskolarendszerét. Mivel a projekt munkanyelve az angol volt, a szerteágazó, változatos tevékenységek során diákjaink
eredményesen fejleszthették aktív nyelvtudásukat. Az öt partneriskola tanulói és tanárai szoros együttműködésének eredményeként több kiadvány,
a projekt végső, németországi találkozója alkalmával a nemzetközi diákcsapat által közösen előadott musical, film és könyv is készült.
Nem lehet szótlanul elmenni Burcica Andrea osztályfőnöki tevékenysége
mellett sem, amellyel empatikus, összetartó közösséget kovácsol a kezdetben ugyancsak heterogén gyermekcsoportból. Az egymásért érzett és vállalt felelősség különösen kitapintható krízishelyzetekben vagy éppenséggel évekkel a középiskola elvégzése után, amikor osztályának hajdani tagjai
figyelemmel kísérik egymás életútját, és lehetőség szerint iskolánkba is
visszajárnak.
A jeles napok különleges alkalmat jelentenek számára ahhoz, hogy részint
az angol kultúra ünnepeit meghonosítsa iskolánkban, részint társadalmi
szolidaritásra buzdítsa tanítványait a több éven keresztül általa szervezett
cipősdoboz-akcióval vagy a rendszeressé vált karácsonyi vásárokkal.
Burcica Andrea bányász ősei a föld mélyének titkait kutatták és hozták
felszínre, ő maga nem kevésbé kockázatos mélységekbe, a gyermeki lélek bugyraiba bocsátkozik alá és segíti tanácsokkal, irányítja kompetens
szakemberhez mindazokat, akik erre rászorulnak. Családi élete példás:
matematikatanár férjével egyetemista koruk óta élnek együtt. Vegyes házasságukból származó két fiuk az Ady Endre Elméleti Líceumban végezte
tanulmányait, sikeresen ötvözve személyiségében több nyelvet, tradíciót,
kultúrát.
Végezetül mit is kívánhatnék Andreának? Tanári pályafutásának további
éveihez tanulni vágyó, kíváncsi és motivált diákokat, sok sikert, és nap mint
nap föld alá leszálló elődeinek szavával élve : JÓ SZERENCSÉT!

öllerer ágnes
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