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GYÖRGY
EMŐKE GABRIELLA

György Emőke Gabriella, vallomása szerint már második osztályos korától
tanárnő szeretett volna lenni. Tanítóképzőbe nem vették fel, mert nem tudott szépen énekelni, középiskolai tanulmányait a mai Márton Áron Gimnáziumban végezte. Itt ismerte meg a problémamegoldás szépségét, a logikus
gondolkodás örömét. Matematikatanár lett. 35 éven át nemzedékek egész
sorát avatta be az egzakt tudomány világába, a matematika iránt elhivatottakat és a matematikát kevésbé értőket egyaránt. Hatalmas türelemmel,
sok munkával juttatta el tanítványait versenyekre, segítette a vizsgák sikeres letételére.
Tanári tevékenységét egykori iskolájában, a Márton Áron Gimnáziumban
kezdte. Élete meghatározó korszaka volt ez az időszak. Egykori tanítványai
nagy szeretettel beszélnek róla. Közülük sokan elfelejtették, hogyan kell
integrálni, de nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat az óráin,
szavaitól. Néhány évvel volt idősebb diákjainál, akik nem csupán fiatalsága,
de embersége, magabiztossága, természetéből adódó közvetlensége miatt
is nagyon szerették.
Kilenc év középiskolai tanítás után úgy érezte, általános iskolai szinten is
szeretné magát kipróbálni. A csíkszeredai József Attila Általános Iskola tanára, majd igazgatója lett. Elindították a Step by step oktatást, sokat dolgozott azért, hogy elinduljon az intenzív ötödik osztály, ahol emelt szinten
tanítottak matematikát, informatikát és idegen nyelvet. Lelkes szervezője
volt a matematikatáboroknak.
1990 után számos képzésen vett részt. Három évig a Pedagógusok Házánál
is dolgozott. A megye sok iskolájába eljutott, ahol osztályfőnöki órán használható játékokat tanított az erre kíváncsi és nyitott kollégáknak. 2007 és
2013 között a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskola igazgatója volt.
Munkáját mindig nagy lelkesedéssel és odaadással végezte. Kiváló szakmai
és vezetői felkészültsége mellett jó szervező és kapcsolatteremtő képesség jellemezte. Munkájában mindig a rábízottak, a tanítványai voltak a legfontosabbak. Irányításával pályázatokat nyertek.
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Kedves Emő! Mindannyiunk nevében békében, nyugalomban és egészségben töltött éveket kívánok! Gratulálunk!

bogos mária
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Becsülettel és nagy odaadással végzett pedagógusi munkája elismeréseként a Pro Educatione-díj méltó tulajdonosa. Dániel prófétával valljuk: „…
akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a
csillagok”.
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