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HALÁSZ
KATALIN

Halász Katalin tanárnő Nagyszalontán született 1948. december 28-án. Elemi
és középiskolai tanulmányait szülőfalujában, a Tanárképző Főiskolát Kolozsváron, fizika-kémia szakon végezte. Fokozati vizsgáit: II. fokozatot 1980-ban
és I. fokozatot 1992-ben, sikerrel tette le. Az I. fokozati vizsga tudományos
dolgozatának címe A termodinamika törvényei és tanításuk a gimnáziumi osztályokban, tudományos konzulensei a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatói,
Farkas Anna és Puskás Ferenc egyetemi tanárok voltak.

1971-ben a Szatmár megyei Halmiban kezdte a tanítást. 1974 és 1987 között a Bihar megyei Madarászon tanított fizikát, kémiát és matematikát (nem lévén csak 10 fizika-kémia
óra). Ott 4 évig községi koordinátor volt, majd az iskola igazgatója lett. Igazgatóként mind
a 10 fizika-kémia órát megtartotta, mert nem volt más szakos tanár, pedig csak 5 óra lett
volna kötelező. 1987-től nyugdíjazásáig a nagyszalontai Arany János Általános Iskolában
dolgozott, ahová nyugdíjazása után még két évet, a Bihar megyei Árpádon egy évet még
tanított.
Megyei tanulmányi versenyeken számos alkalommal díjazták diákjait. Több témakörben
tartott előadásokat a megyei Pedagógusok Házában: A kémiatanítás hatékonyságának növelése az integrált kísérletekkel; Kémiai és fizikai tesztek a tananyag elsajátítása és rögzítése céljából;
Feladatok megoldása lépésről lépésre. Legnagyobb sikerélményének azt tartja, hogy diákjai
közül nagyon sok orvos, fogorvos, gyógyszerész, kutató fizikus, mérnök, fizika-kémia
szakos tanár került ki és végzi munkáját a világ számos országában.

Metodikai kör, iskolai szinten a fizika-kémia szakbizottság felelőse. Az Arany János Elméleti Líceum által szervezett tudományos diákkonferencia megrendezésében, lebonyolításában és zsűrizésében évente részt vett. Határon átnyúló tematikus tapasztalatcserék
szervezésének, lebonyolításának aktív résztvevője (Nagykőrös, Túrkeve, Sarkad, Budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium stb.). Mint I. fokozatú tanár, sok fiatal kolléga véglegesítő és fokozati vizsgához való szakellenőrzését végezte. Több évben társszerzője volt
a Bihar megyében megjelenő Metodikai füzeteknek (Caiete metodice de fizică-chimie).

Tanári tevékenysége során arra törekedett, hogy megszerettesse a fizika és kémia tantárgyakat a diákokkal, hogy ne csak a száraz, elméleti oldalát lássák ezen tudományoknak,
hanem érezzék a gyakorlati hasznát és a végtelen sok kötődést a mindennapi élethez
domján laura

