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Gindele
Imre

Gindele Imre a nagykárolyi Simion Bărnuțiu Műszaki Líceum igazgatója. Neve egybeforrott, egyet jelent a Nagykároly és környéke szakoktatásával, de bátran állíthatjuk, hogy
megyei, sőt országos viszonylatban is meghatározó egyénisége a középiskolai szakképzésnek.
Gindele Imre Nagykárolyban született 1966. november 10-én. Szülővárosában érettségizett, annak az intézménynek a jogelődjében, ahova az egyetem elvégzése után tanárként
tért vissza. Egyetemi tanulmányait a temesvári Műszaki Egyetem mezőgépész szakán
végezte, itt szerzett mérnöki diplomát. Mérnök–tanár ő, aki évtizedek óta tanítja a szakmát,
neveli a jövő generációját. Jó emberek, jó szakemberek kerültek ki a keze alól. Gyakorlatias
ember, aki a szakoktatást nemcsak elméleti síkon látja megvalósíthatónak, hanem a tudás
gyakorlatban való alkalmazását is kiemelkedően fontosnak tartja. Meggyőződése, hogy
a szakmai ismereteket anyanyelven lehet a legjobban elsajátítani, ugyanakkor a kisebbségi
szakoktatás elengedhetetlen feltétele az is, hogy a diák az ország nyelvét is ismerje.
Elmélet és gyakorlat, szakoktatás és elméleti képzés, mester és tanítvány, mérnök és
tanár – olyan fogalompárok, melyek meghatározóak, ha oktatásról, jövőről, pályaválasztásról
hallunk, beszélünk, döntünk. Gindele Imre elkötelezte magát a mérnök–tanári pálya mellett,
ez határozza meg életét, ezt a modellt állítja tanítványai és saját gyermekei elé is (fia, Imre
járműmérnöki szakon végzett Kolozsváron).
Valamikor ő is volt tanítvány. Mestere, példaképe, egykori líceumi tanára, Fischer-Fülöp Ildikó, aki a 80-as években talán a megyében egyedüliként magyarul oktatta a technikai
szaktantárgyakat.
Az anyanyelven folyó szakoktatás felkarolása, fejlesztése volt a fő célja akkor is, amikor 2012-ben elvállalta a nagykárolyi Simion Bărnuțiu Műszaki Líceum irányítását. Felmérni az igényeket, lehetőségeket, megfelelni a XXI. század kihívásainak, egy olyan
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szakoktatást létrehozni, mely megfelelő képzettséget és felkészültséget ad a diákoknak
ahhoz, hogy itthon, a szülőföldjükön tudjanak és akarjanak boldogulni, és mindezt a
nemzetközi mezőnyben is magas színvonalon megvalósítani. Erre adott lehetőséget a
2012-ben Nagy-károlyban bevezetett duális oktatási rendszer, melynek egyik úttörője
nemcsak megyei, hanem országos szinten is Gindele Imre. Az általa irányított intézmény
több vállalkozóval, számos céggel áll szerződéses viszonyban, melyekben a szakmai oktatás
valódi termelői környezetben és feltételek mellett történhet. Egy szakképző líceum
vezetőjének figyelnie kell a változásokra, a munkaerőpiacon fellépő igényekre, elvárásokra,
és olyan képzésben részesíteni a diákokat, amely megfelel ezeknek. A nagykárolyi
szakoktatás ilyen. Saját anya-nyelvén elérhető mindenki számára.
Gindele tanár úr a tettek embere. Megvalósításai és eredményei beszélnek helyette. Méltó rangra emelni a szakoktatást, a kor követelményeihez igazodva duális oktatási
rendszert bevezetni, megtöbbszörözni a magyar nyelvű osztályok számát – egy céltudatos,
elhivatott magyar mérnök–pedagógus ambiciózus céljai és tényleges eredményei ezek.
Szakmai, társadalmi, közösségi munkájának méltó elismeréseképpen javaslom Gindele Imrét az RMPSZ Ezüstgyopár-díjára.
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