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BARABÁS
ILDIKÓ

Barabás Ildikó tanárnő Brassóban született 1960. augusztus 25-én. Általános
iskolai tanulmányait a brassói 15-ös Számú Általános Iskolában végezte, majd
a helyi Unirea Elméleti Líceum magyar tagozatán folytatta társadalomtudomány szakon 1975–1979 között. Felsőfokú tanulmányait Kolozsváron végezte
a Babeș-Bolyai Tudományegyetem biológia szakán (1979–1983).

1983-ban kezdte el oktatói pályafutását biológia szakos kinevezett tanárként az akkori
baróti Ipari Líceumban, (jelenleg Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum), és mai napig
itt dolgozik.
1986-ban véglegesítő vizsgát, 1995-ben II. fokozati vizsgát és 2002-ben I. fokozati vizsgát
tett le sikeresen. 1991–2003 között a biológia-földrajz katedra felelőse volt.
2006–2018 között nevelési tanácsadó és az osztályfőnöki közösség vezetője volt; a mai
napig az iskola vezetőtanácsának tagja.

Ebben az időszakban számos helyi, megyei, egy országos és egy nemzetközi tudományos
versenyen vett részt diákjaival; számos alkalommal első és dicséret közötti díjakkal tértek
haza. 2018-ban megkapta az Erdővidék Kiváló Pedagógusa díjat a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségétől.
Jelentős eredménynek tekinti és tekintjük, hogy a vidékünkön, az országban és külföldön
dolgozó számos kiváló tanárnak, orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek, asszisztensnek
és szociális munkásnak volt a büszke tanára.

1991-től a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tagja. Aktív tagja a Romániai
Vöröskereszt Szervezetnek, két évtizeden át a Baróti Vöröskereszt Fiók elnöke volt; diákokat is bevonva, évente segítettek a rászoruló családoknak; minden évben képviselték
iskolánkat csapatokkal a helyi és megyei Elsősegély-ismereti Versenyen, szép eredményeket érve el. Így számos fiatal sajátította el az alapszintű elsősegélynyújtási ismereteket,
valamint az újraélesztést is.
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Az általa irányított, líceumi diákokból álló Árvácska csapat évtizedekig önkéntesként
dolgozott a Baróti Gyerekotthonban; együtt játszottak, tanultak, örültek az intézmény
gyermekeivel, alkalmazottaival; részt vettek az ünnepélyeiken és a nagyobb rendezvényeken. Egyesek közülük ma a Gyerekotthonban, vagy hasonló intézményekben dolgoznak.
Önzetlen, szociálisan rendkívül érzékeny, tanítványait nem csak tanító, hanem emberileg
és erkölcsileg is támogató pedagógus. Szakmai, társadalmi, közösségi munkájának méltó
elismerése az RMPSZ Ezüstgyopár díja.
derzsi-ráduly kázmér

