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Mezőbodon, Maros megyében született 1954. december 1-jén. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium óvónőképző tagozatán
óvodapedagógus képesítést szerez 1974-ben.
Az óvónőképző elvégzése után Szederjesre, Maros megyébe kapott kihelyezést óvónőként. 1975–1977 között tanítónőként dolgozott Bodrogban. 1981-ben sikeres versenyvizsgával kinevezték címzetes óvodapedagógusnak a kolozsvári 47-es Számú Óvodába.
1981–1989 között az intézmény óvodavezetője volt. Ez idő alatt arra törekedett, hogy az
intézmény dolgozóit az őszinte, nyílt, emberi és szakmai kapcsolat erősítésére, az együttműködési készség formáinak hangsúlyozására, illetve az egymásra való odafigyelésre ösztö
nözze. Nyugdíjba vonulásáig, 2018. augusztus 31-ig, a kolozsvári Bambi, majd a Mesék
házikója napközi óvodában folytatta színvonalas tevékenységét.
1992–2002 között a tanfelügyelőség kérésére a képzős diákok pedagógiai gyakorlatát
vezette. Módszertanos és pedagógiai körfelelős volt, feladatai közé tartozott a hivatás rejtelmeibe bevezetni az óvodapedagógus hallgatókat, a pályakezdő kolléganőket, miközben
igyekezett bepillantást nyerni az általuk képviselt generáció értékvilágába. Egyengette pályájukat, miközben ő maga is tanuló volt. Egyik alapelve volt, hogy „tanulj, hogy taníthass”,
számtalan tanfolyamon, továbbképzésen vett részt az országban és Magyarországon, ahol
tudástára sok új ismerettel bővült, az óvónői pályán való helytálláshoz szükséges képességei
fejlődtek. Pályája során olyan információkat gyűjtött pedagógus személyiségéről, amelyek
tárgyilagos módon tárták elé erősségeit, hiányosságait. Ezeken át tanulta meg önmaga értékelését. A pozitív vélemények hatalmas erőt adtak ahhoz, hogy még többet adjon önmagából,
még jobban megmutatkozzon. Azon óvodapedagógusok közé tartozik, aki mindig szívesen
adta tovább mindazt a tapasztalatot és tudást, amelyet fáradhatatlan munkával gyűjtött
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az óvónői pálya megkönnyítése érdekében. Ezért időt szánt arra is, hogy megoszthassa
tapasztalatait a szaklapokban, szimpóziumokon, többek között a Szabadság napilapban
is megjelent cikkeiben. Hozzájárult társszerzőként a 2009-ben megjelent Jocuri creative,
Creative-drama című játékgyűjtemény kidolgozásához. 2018 decemberében a Napsugár és
Szivárvány szerkesztősége részéről oklevelet vehetett át köszönetként a velük való hosszú
ideig tartó együttműködésért. Több éven keresztül szakellenőrzéseket is végzett, illetve
a konzultatív tanács tagjaként is aktívan működött. Kiváló oktatói-nevelői munkájáért az
RMPSZ 2013. január 26-án díszoklevéllel jutalmazta. Több éven át a RMPSZ Kolozs
Megyei Szervezetének választmányi tagja volt, részt vett különböző konferenciákon,
előadásokon. Nyugdíjba vonulása nem egyenlő a teljes visszavonulással, hiszen a
továbbiakban is elérhető minden óvodai életet érintő feladattal kapcsolatban.
Meggyőződése, hogy a világ egyik legszebb dolga az óvodába érkező gyermekekkel
való foglalkozás. Ezért évtizedeken át célja az volt, hogy életüket szebbé tegye, szakmailag
helyes döntéseket hozzon, és a lehető leghatékonyabb módszerekkel segítse őket fejlődésük
útján.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természet nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam
kristályba” – Németh László-i gondolat tükrözi a legjobban László Sarolta óvónő 43 éves igényesen, felelősségteljesen végzett munkáját. És „amit adtál, abból semmi sincs elveszve”, mert
a sok gyermek, szülő, óvodapedagógus hallgató és kolléganő szívében mindig élni fognak
a vele együtt töltött pillanatok.
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