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Hochhauser Enikő Zsibón született 1971. március 8-án. 1994-ben végzett
Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Ipari Kémia Kar
kémia-fizika szakán. Folyamatosan képezte magát, letette a fokozati vizsgákat:
2001-ben a II. fokozatot, 2009-ben az I. fokozatot. 2002-ben Kolozsváron
elvégezte a Műszaki Egyetemen két éves Posztgraduális Akadémiai Iskola
Programozás és Alkalmazott Informatika szakát.

A tanítást kémiatanárként kezdte Szilágysomlyón a Iuliu Maniu Ipari Iskolában. 2003-tól
kinevezett fizika-kémia szakos tanár Nagyváradon a Mihai Eminescu Főgimnáziumban.
2011. szeptember 1-jétől kinevezett aligazgató.

Diákjai eredményesen teljesítettek az érettségin, díjazottak voltak különböző országos
és megyei tanulmányi versenyeken, mint a Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny, Irinyi János kémiaverseny. Publikált és előadásokat tartott (egyik előadásának
címe a Múzeum az iskolában). Innovatív és modern oktatási módszereket mutatott be
Magyarországon és Görögországban a Comenius – Read to Learn, Learn to Read projekt
keretében. Modern oktatási módszereket javasolt és alkalmazott a Multimédiás elemek
a kémia tanulmányozásában 11-eseknek opciós tantárgyában. Tagja volt a Raluca Ripan
Kémiaverseny Nemzeti Bizottságának és más tantárgyversenyek megyei és országos bizottságainak. Tételeket szerkesztett az orvosi és gyógyszerészeti egyetemi felvételihez,
érettségi tételeket fordított, tanárok módszertani és szakmai vizsgáira javasolt tételeket,
vizsgadolgozatokat javított és vizsgáztatott.

Hozzáértését, szociális érzékenységét, szervezőkészségét bizonyította sok helyi, országos
és nemzetközi pályázat és projekt, csak néhány a teljesség igénye nélkül: Egy egészséges
életért; Szent László király élete; Az állami egyetem előtti oktatási rendszer oktatói – az egész
életen át tartó tanulás ösztönzői; Egység a különbözőségben, Határok nélküli kincsvadászat; Az
iskolai agresszió megelőzési programok egyszerűsítése; Egymástól tanulunk.

A Vivant Professores Egyesület alapító tagja és alelnöke, volt módszertanos tanár, 2014-től
tagja a Megyei Konzultatív Tanácsnak.

Partnerségi megállapodást kötött és közös tevékenységeket szervezett a debreceni Tóth
Árpád Líceum és a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Technikum pedagógus- és diákközösségével. Együttműködött a Varadinum kulturális alapítvánnyal, a Caritas Catolica
nagyváradi egyesülettel, a Rákóczi Szövetséggel.
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Tanári és aligazgatói tevékenysége során igyekezett megfelelni az oktatási pálya kihívásainak és a diákjait felkészíteni egy sikeres életpályára. A tanári közösséget összetartotta,
odafigyelésével, nyugodt megfontoltságával és szakértelmével támogatta a kollégákat,
segítette és nevelte a diákokat, empátiájával szívén viselte a sorsukat, és nem utolsósorban
tartotta és építette a jó kapcsolatot a szülőkkel.
a mihai eminescu főgimnázium tanári közössége

