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SIMON
EMESE

Simon Emese óvónő olyan példaértékű pedagógus, akinek szakmai és emberi
mivolta mai napig mérce számomra. Simonné Pákai Emese 1956. augusztus
12-én született Kolozsváron. 1977-ben végzett a Nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium óvónőképző szakán. Az akkori időkben nehézségbe ütközött évfolyama, hiszen senki sem kapott végleges kinevezést így arra kényszerült, hogy
9 évig helyettes óvónőként dolgozzon. Pedagógusi pályafutását vidéki környezetben kezdte: helyettes tanítóként dolgozott a Mezőségen, majd Kolozsváron
és Szamosújváron. Három év után helyettes óvónői állásban dolgozott Bogártelkén és Kiskapuson, majd Kolozsvárra került és végleges óvónői státusban
helyezkedhetett el. 1988-ban helyezték az akkori 56-os Számú Óvodába, majd
a Gheorghe Lazăr Pedagógiai Líceum gyakorlóóvodája, a Berek Óvoda óvónője, ahonnan több mint 30 év után nyugdíjba vonult. Megszerezte legmagasabb
didaktikai fokozatát, 12 évig volt a tanfelügyelőség módszertanosa, a konzultatív tanács tagja, gyakorlatvezető, pedagógiai körfelelős.

1995-ben, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum óvó- és tanítóképzős diákjaiként Simon Emese óvónőhöz kerültünk pedagógiaia gyakorlatra. Esztétikus, természetes
anyagokkal díszített, otthonos teremben fogadott minket Emese óvó néni. Először kicsit
tartottunk tőle, de aztán rendre bevezetett minket az óvónők „titkaiba”. A kötelező tanításokon kívül az óvodai ünnepélyen is besegíthettünk, nagyon nagy felelősségérzettel
gyújtottuk meg a gyertyát az adventi koszorún. Fontosak voltunk mindannyian, a középiskolai órák egyhangúsága után szárnyakat adott a belénk vetett bizalom. Felnőttként
kezelt minket, és mi lassan ennek megfelelően kezdtünk viselkedni. Megértettük, hogy
óvónőnek lenni a világ legszebb és legnehezebb feladata. Emese óvó néninek mindenről
határozott véleménye volt, amit meg is osztott velünk. Megkövetelte az igényes nyelvhasználatot, helyesírást ugyanúgy, mint az ízléses öltözködést, sminkelést.
Szívesen megosztotta velünk a továbbképzéseken szerzett tapasztalatait, gyakran használta az óvodai nevelésben az alternatív pedagógiák módszereit. Sok mindenben megelőzte
a rendszer változásait mindig a gyermekek érdekeit tartva szem előtt. Bátor lépés volt gyakorlatvezető óvónőnk részéről,az akkor komplexnek nevezett tevékenységeket alkalmazni,
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ezeket ma integráltnak hívják. Erről ő így vall: „Óvónői teendőim végzésekor az új ismeretek
és saját stílusom kialakításának ötvözését kerestem, szem előtt tartva egy erőteljes egyéni látásmód
érvényesítését. Nem féltem a kihívásoktól, mertem vállalni az újításokat, és mondhatom, hogy a
kolozsvári óvónők körében saját stílusom követendő minta az új pedagógusnövendékek számára.
Munkám során elsődleges szempont a gyermekközpontúság vezérelve és a felelősségteljes munka
végzése. 40 éves pedagógusi pályafutásom során az igényesség volt a leg főbb célom, ehhez alapot
nyújtott szakmai felkészültségem, aminek köszönhetően eredményes óvónői és gyakorlatvezetői
teendőimet végezhettem. Célom az óvónői-nevelői munkavégzés során a magyar nyelv tanítása
mellett a magyar nyelv ápolása és a magyarságtudat ébren tartása.”

Simon Emese óvónő számos tanácsa ma is irányadó számunkra, a pályánkat meghatározó
pedagógusok között tartjuk nyilván. Zárógondolatként az Emese óvó nénitől tanult mondókát idézem: „Isten kovácsa vagyok, Szent Pál lovát patkolom, Aranyszeggel szegelem (…)”.
Köszönetet mondok a régi óvodások és óvónőjelöltek nevében, akiket az emberi értékek
aranyszegeivel vértezett fel az életre.
fodor emőke

