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Ile
Erzsébet

Ile Erzsébet 1957. március 7-én született a Bihar megyei Mezőtelegden. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon, a mai Ady Endre Elméleti Líceumban végezte. 1980-ban
Kolozsváron a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári oklevelet
szerzett. Közel négy évtizede végzi lelkiismeretesen pedagógusi munkáját, nyugdíjasként is
tanít, óraadó tanár a nagyváradi állami egyetemen.
Az egyetem elvégzése után 29 éven át gyakorló magyartanár. Magyar nyelv és irodalmat tanít előbb Nagyszalontán, az Arany János Főgimnáziumban, majd Nagyváradon,
a Mihai Eminescu Főgimnáziumban, illetve a Művészeti Líceumban. Tehetséggondozás,
színjátszó kör, kirándulások, iskolaújság, versenyek – csak néhány olyan plusztevékenység,
amely a mindennapi magyartanári tevékenységet széppé és egyben nehézzé teszi. 1999-től
különböző hazai egyetemeken tanít, amelyhez 2006-ban doktori címet szerez Kolozsváron,
a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalomtörténetből. 2009-től kezdve öt
éven keresztül magyar szakos tanfelügyelő, közben a kisebbségi roma integráció felelőse
is a Bihar Megyei Tanfelügyelőségen. Tapintatával, közismert szerénységével és hatalmas
tudásával kivívta tanárkollégái elismerését. Kedvenc témái közé tartoznak a múzeumpedagógia, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja. Ez utóbbi témában számos önkéntes
munkával segíti a roma integrációt Bihar megyében. 2010-től a nagyváradi Állami Egyetem
Tanárképző Karán oktat magyar irodalmat, gyermekirodalmat, módszertant és osztály-,
illetve intézménymenedzsmentet. Tanári pályafutását a Bihar Megyei Tanítók Házában
fejezte be, ahol felnőttoktatással, illetve felnőttképzések szervezésével foglalkozott mint
módszertanos.
A tanári munka mellett 1979-től rendszeresen közölt tanulmányokat, cikkeket,
könyvismertetőket a Közoktatásban és a Bihari Naplóban.
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Szerencsés embernek vallja magát, hiszen egy életen át azzal foglalkozott, amit szeretett. Mondhatjuk, hogy pedagógusi pályája két fő vonalon haladt. Szakmai pályafutásának
első három évtizedét a tehetséggondozás és az írás, írni tanítás foglalkoztatta. Volt diákjai
közül számos újságíró, orvos, mérnök, színész, magyartanár őrzi a hajdani magyarórák,
szakkörök, iskolán kívüli tevékenységek kedves emlékét. Életének későbbi szakaszában
a szervezői feladatok kerültek előtérbe. Tanfelügyelőként a magyar nyelv és irodalom szak
számos versenyét szervezi, illetve módszertanos tanárként a bihari magyar nyelvű felnőttoktatásért felel, magyar és román nyelven is tart továbbképzéseket.
2018-ban nyugdíjba vonulása alkalmából a Bihar megyei magyartanárok köre búcsúztatta szép laudációval, majd az RMPSZ előterjesztésére az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerte el pedagógusi életpályáját. Ugyanebben
az évben a Bihar Megyei Pedagógusok Háza az Őfelsége, a pedagógus életműdíjjal jutalmazta
az egész életén át tartó kitartó és szorgalmas pedagógiai tevékenységéért.
Pedagógusi hitvallását az alábbi Németh László-idézettel fejezi ki: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”
Dr. Ile Erzsébet magyartanár, a bihari magyar oktatás és anyanyelvápolás egyik
legkiválóbb egyénisége egy teljes életet betöltő munkásságáért méltán érdemli meg az Ezüstgyopár-díjat.
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