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FARKAS TÜNDE
JOLÁN

A pedagógus élete állandó nyitott könyv, példaértékkel bír, nem fáradhat el,
nem lazíthat értékrendjén, hiszen a pedagógus állandóan tanít, nemcsak szóval,
hanem főként tettei által. Farkas Tünde Jolán 40 évnyi munkásságával a közoktatást szolgálta, a változások nehézségei ellenére mindig helytállt.

1980-ban fejezte be tanulmányait Nagyváradon, tanítói-óvónői kettős képesítést szerzett,
és tanítónőként kezdte meg pályafutását. Tíz évig vidéken tevékenykedett, majd a rendszerváltást követően a nagyváradi 9-es, 35-ös és 55-ös óvodákban dolgozott mint óvónő és
19 évig igazgató. Szakmai tapasztalatát, alaposságát és ugyanakkor szorgalmát értékelvén
a Bihar megyei tanítókért és óvónőkért felelős szaktanfelügyelőnek nevezték ki. 2009-től
2013-ig dolgozott a Bihar Megyei Tanfelügyelőség szolgálatában. Kiemelem, hogy mint
módszertanos, körfelelős és egyben szaktanfelügyelő, számos kollegának nyújtott szakmai
és emberi támogatást; amennyiben segítséget kértek tőle, senkit nem utasított el, sohasem
választotta a könnyebbik utat, mindig arra törekedett, hogy mások útjait is egyengesse,
segítse.
Tanulmányait tekintve is felmérhető, hogy a folyamatos fejlődés híve, alapképzése után
2004-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem francia nyelv szakán diplomázott,
2008-ban tanári diplomát szerzett a nagyváradi egyetemen, majd 2011-ben az aradi Vasile
Goldiș Egyetem oktatási management mesteri képzését is elvégezte.

Kisebbségi oktatásban tevékenykedve, igazgatói munkássága mellett társszerzőként publikációkkal segítette a román nyelv (mint nem anyanyelv) oktatását előkészítő, illetve I.,
II. osztályban. A Bihar Megyei Tanfelügyelőség magyar óvónők és tanítók konzultatív
tanácsának tagjaként több módszertani segédanyag szerkesztését, átdolgozását is vállalta,
ezáltal segítve a Bihar megyei pedagógusok munkáját.
2013-ban a nagyváradi Orsolya Óvodában kapott igazgatói kinevezést, és hét évet vezette
az egyedüli nagyváradi állami magyar óvodát, mely jogi személyiséggel rendelkezik, és ezt
a nem mindig hálás feladatot is teljes odaadással és szakmai hozzáértéssel látta el.
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Ezt bizonyítják azok a díjak és elismerések, melyekben az évek folyamán részesítették:
- 2007 – Gheorghe Lazăr-díj – adományozója a Román Tanügyminisztérium;

- 2016 – RMPSZ Emlékplakett a Szövetség megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából (nemzeti közösségünk megtartásáért kifejtett önzetlen tevékenység
elismeréseként);
- 2017 – Elismerés a nagyváradi magyar közösség felnövekvő nemzedékének
nevelését-tanítását, erősödését illetően – adományozója a Román Képviselőház
Külügyi Bizottsága;

A díjak mellett munkásságának legjobb tükre a kollegák hálájában keresendő, hiszen
a Bihar megyei óvónők és tanítónők mindig számíthattak támogatására, tanácsára, eligazítására.
szatmári erzsébet

