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Marosvásárhelyen született 1965. január elsején. Tanulmányait is itt kezdte, tanítói
diplomát a marosvásárhelyi tanítóképzőben szerzett. Később úgy gondolta, hogy nem elég
a tanítónak csak az alapfokú képzés, ezért beiratkozik a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol tanári oklevelet szerez. Kolozsváron folytatja tanulmányait a Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen, a Közgazdaság és gazdaságtudomány szakon, ugyanitt folytatja
a posztgraduális képzést, majd 2016-ban sikeresen doktorál.
1994-ig Marosvásárhelyen tanítja a kisiskolásokat nagy szeretettel, odaadással, mélységes humanizmussal. Így elnyeri nemcsak tanítványainak, a szülőknek, hanem a tanítóközösségnek az elismerését, nagyra értékelését is. 1994-től napjainkig a Maros Megyei
Tanfelügyelőségen a magyar tanítók szaktanfelügyelőjeként tevékenykedik. Köztiszteletnek
örvend, a szaktanfelügyelői munkáját a legnagyobb tudással, hivatásérzéssel végzi.
Szakmai tekintélyének alapja munkaszeretete, a minden területen megnyilvánuló
pontossága, igényessége, embertársai iránti nyitottsága, segítőkészsége, mélységes humánuma és nem utolsósorban becsületessége. Feladata az elemi oktatás szakmai területének
megalapozása, megszervezése, irányítása és reformálása. E cél elérése érdekében azon munkálkodik, hogy minőségileg gyarapítsa a magyar tanítók szakmai tudását, ezáltal növelje
a szakma megbecsülését. A Pedagógusok Háza keretében továbbképzéseket szervez a magyar tanítóknak, ehhez alkalmazott akkreditált képzésanyagok szerzője, illetve társszerzője.
Kidolgozta és koordinálja a kisiskolások megyei versenyének rendszerét, az országos vetélkedők védnöke, támogatója. Támogatja az alternatív oktatást, nevéhez fűződik a Romániában
első alkalommal létrehozott diszlexiás osztályok bevezetése a közoktatásba. Nyomon követi
mind a pedagógusok szakmai felkészülését, mind a diákok előrehaladását, felzárkóztatását.

13

ezüstgyopár-díjazottak | 2019

Maros megyében nem volt magyar nyelven középiskolai gazdasági, kereskedelmi oktatás.
A magyar közösség kérésére felvállalta ennek beindítását, szakember hiánya miatt pedig
azóta is ő tanítja a szaktantárgyakat. Az elmúlt 10 évben ezen a szakon túljelentkezés van,
ami megerősíti, hogy nem volt hiábavaló a sok fáradság és küzdelem az új magyar szak elindításáért.
Szakértői tevékenységével járult hozzá különböző projektek kidolgozásához, bevezetéséhez: ilyen projekt például az előkészítő osztályokban a pedagógusok folyamatos
képzése; Integrálás és interdiszciplinaritás az elemi oktatásban; Integrált kompetenciák az oktatásban; „Profesori dedicati – copii educati”; a Pacsirta természetvédelmi projekt koordinátora.
Kutatási területe: a formatív értékelés szerepe és fontossága a kisiskoláskorban. Az országos
szakmai bizottság tagja több mint 10 évig, részt vállal az országos és megyei értékelő bizottságok munkájában. Tantervek, módszertanok, szabályzatok kidolgozásáért felelős országos
munkacsoportokban számíthatnak szakmai tudására, tapasztalatára, méltán képviseli az
anyanyelvi oktatást. Számtalan publikáció, szakdolgozat, munkafüzet, illetve tankönyv
szerzője vagy társszerzője.
Publikációi: Matematika munkafüzet III., IV. osztályosok számára; Román nyelv II.,
III. osztályosok számára (munkafüzet); Hulladékok – ,,Managementul deșeurilor”, ,,Caietul
micului ecologist”;
Szakdolgozatai: „Învățarea prin cooperare ca alternativă în studiul disciplinelor economice”; ,,Specific aspects of the formative and summative assessment management” –
EDU-WORLD Nemzetközi Konferencia; ,,Tendințe actuale și de perspectivă ale evaluării
școlare”; ,,A kooperatív tanulás hatékonysága a tartalmi feldolgozásban”.
Kitartó szakmai munkája elisméréseként különböző díjakban részesült: Medalia
Meritul pentru Învățământ; RMPSZ-emlékérem (1991–2011) a Szövetség 20 éves évfordulója alkalmából; A marosvásárhelyi Pedagógiai Líceum emlékérme az intézmény 50 éves
évfordulója alkalmából.
A pedagógus munkája kezdet és folytatás, csírázás és virágzás. Tudásról és tanulásról,
segítésről, odafigyelésről és kitartásról szól. Célja felfedezni a gyermek lelkét, gondoskodni
a fejlődéséről, megtervezni a tanulás folyamatát, játszani vele, megosztani a tudás gyümölcsét, érte és vele együtt dolgozni. Nemes emberi tulajdonságai, szakmai tudása, maximalizmusa és pontossága elismerése végett kiérdemelten részesül az Ezüstgyopár-díjban, amellyel
kifejezzük megbecsülésünket és nagyra értékelésünket.
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