
A csíkszeredai Soros Oktatási 
Központ munkatársai, miköz-
ben az intézmény fennállásá-
nak 15. évfordulóját készülnek 
megünnepelni, mostanában el-
gondolkoznak azon, mi a sikerük 
titka. Mert mindannyian úgy 
érzik, sikeres volt az elmúlt 15 
év. Kocsis Erika, a központ ve-
zetője a választ elsősorban az 
emberi oldalról való megközelí-
tésben találja meg.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro„Számomra meghatározó 

volt az a három és fél 
év, amely alatt Propst 

Ildikóval dolgozhattam, aki 
1996–2000 között volt a központ 
igazgatója – vallja Kocsis Erika. 
– Tőle tanultam az önbizalmat, 
a nyitottságot és a pozitív gon-
dolkodást. Számomra furcsa, de 
nagyon ösztönző volt, hogy már 
a kezdetekben – bár alig ismertük 
egymást – mindenben kikérte a 
véleményemet. És ha az teljesen 
más volt, mint az övé, akkor haj-
landó volt újragondolni, megbe-
szélni velem.”

Kocsis Erika 2000-ben vette 
át Propst Ildikótól az igazgatói 
feladatokat, és ebben a szellem-
ben kívánta tovább folytatni a 
munkát. „A kollégáimtól kapott 
visszajelzések alapján szeretném 
azt hinni, hogy elértem ezt a cé-
lomat – mondja. – Nincs ugyan 
sehová leírva, de mindenki tudja, 
ennek a szellemnek kell folyta-
tódnia ahhoz, hogy a központ és 
a munkaközösség tovább tudjon 
lépni.”

A Soros Oktatási Központ je-
lenlegi igazgatója úgy látja, hogy 
az elmúlt 15 év a gyerekkort je-

lentette. Mind az itthoni, mind 
az európai trendeket figyelembe 
véve úgy érzi, hatalmas lehetősé-
gek állnak előttük: „A lendület 
töretlen mindenki részéről, és így 
örömmel lehet dolgozni, tervezni, 
nem bukunk orra a fáradtságtól.”

A siker titkáról szólva Kocsis 
Erika elmondja, hogy azt nem a 
formális képzésekben látja. Min-
dent saját bőrükön tapasztaltak 
meg, a kudarcokból is, sikerekből 

is levonták a következtetéseket, 
azokat megosztották egymással. 
„Nem volt senkinek jól behatá-
rolt munkaköri leírása, amihez 
ragaszkodni kellett volna, és szi-
gorúan betartani – hangsúlyozza. 
– Igyekeztünk, hogy mindig min-
denki tudjon arról, mi történik a 
központban, így megpróbáltuk a 
kéréseket és kérdéseket azonnal 
vagy nagyon rövid idő alatt meg-
oldani.”

A siker másik titka a stabil 
csapat: legalább tíz éve dolgoz-
nak együtt. Közös céljuk, hogy 
megmaradjanak, megéljenek, nem 
utolsósorban pedig hogy meg-
mutassák a városnak, közösség-
nek, hogy lehet jól, kellemetlen 
kompromisszumok nélkül dol-
gozni. És ez a hangulatot is be-
folyásolta. „Ez nem olyan iroda, 
ahol mindenki haptákba vágja 
magát, ha az igazgató belép – 

mondja Kocsis Erika. – Nemcsak 
munkahely, hanem baráti társa-
ság, kreatív műhely, ahol min-
denkinek lehetősége van meg-
valósítania gondolatait, ötleteit. 
Itt mindenki tudja, mi a feladata, 
egyként próbálunk gondolkodni, 
mindenkinek van véleménye, és 
mindenki meghallgatja a másik 
véleményét. Nyitottak vagyunk 
mindenre, és kölcsönösen érté-
keljük egymást.
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1996 őszén a Soros Alapítvány egy Nyílt Társadalomért ko-
lozsvári szervezetének támogatásával hozták létre Csíkszeredában 
a Soros Oktatási Központot. Az első években a meghatározó tevé-
kenységet a nyelv- és számítástechnikai oktatás, a menedzsmentkép-
zés, valamint az internetklub működtetése jelentette. Kezdetben 
alig 150 hallgató vett részt a tanfolyamokon, 2000-re viszont már 
a Gyergyószentmiklósra, Csíkszentdomokosra, Tusnádfürdőre, 
Székelykeresztúrra, Kézdi vásár helyre kihelyezett tanfolyamok is 
nagy népszerűségnek örvendtek. Közben évről évre apadt a bukares-
ti Soros Alapítványtól érkező anyagi támogatás, ezért alternatív for-
rások után kellett nézni. 1998-ban következett be a jogi önállósodás, 
2001-től pedig az anyagi függetlenség megteremtése is, miközben a 
központ nevét az alapító iránti tiszteletből megtartották. 

Egyre bővítették az itt oktatott európai nyelvek körét, és figyel-
tek a sajátos képzési igényekre, például az időseknek szánt tanfo-
lyamokkal. 

A lehetőségek bővülését kihasználva 2000 óta folyamatosan széle-
sedik az oktatási projektek skálája: válaszolni kívánnak a helyi oktatá-
si igényekre, ugyanakkor a helyi viszonyokra adaptálva meg kívánják 
honosítani a más országokban sikerrel alkalmazott oktatási módsze-
reket, eszközöket és szemléleteket. Szemináriumsorozatot szerveztek 
a román nyelvet kisebbségek számára oktatás általános és középiskolai 
tanárok számára, többnyire nemzetközi együttműködésben mintegy 
30, brüsszeli forrásokat hasznosító projektet valósítottak meg, az okta-
tás terén együttműködnek a Hargita Megyei Mozgássérültek Szövet-
ségével, a vállalkozók és alkalmazottjaik készségeinek fejlesztését célzó 
tanfolyamokat tartottak, és voltak olyan programjaik, amelyek a gene-
rációk közti kommunikációt és tanulást segítették a számítástechni-
kán vagy akár a kézműves-mesterségeken keresztül. Az utóbbi időben 
figyelmük előterébe került a környezetvédelem, a természeti erőforrá-
saink fenntartható hasznosítása, ezért a Zöld SzékelyFöld Egyesülettel 
közösen indítottak nemzetközi szintű nevelési programot.

15 évES A cSíKSzErEdAi SOrOS OKtAtáSi KözpOnt

Nemcsak munkahely, hanem kreatív műhely

prEfEKtuSi KOllégiuMi üléS

Tanárhiány a megye egyes részein

 hirdetés

csík

Főleg a szaktanárok körében 
tapasztalható munkaerőhiány-
ról szólt ferencz Salamon Alpár 
megyei főtanfelügyelő a Pre-
fektusi Kollégium tegnapi ülé-
sén. Mint szavaiból kiderült, a 
fizetetlen szabadságok, illetve a 
tanügyi rendszerből való kilépés 
érezhető jelenség lett Hargita 
megyében is. 

Forró-Erős Gyöngyi
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Nem állunk túl jól a humán-
erőforrás terén – jelentette 
ki Ferencz Salamon Alpár 

főtanfelügyelő tegnap, amikor be-
számolóját tartotta a Prefektusi 
Kollégium szeptemberi ülésén. Azt 
mondta, megnőtt azoknak a peda-
gógusoknak a száma, akik nyug-
díjazásukat kérik, 70 tanerő kért 
egyéves fizetetlen szabadságot, 13 

pedig kilépett a tanügyből. Nagy 
részük szaktanár, ráadásul vizsga-
tantárgyakat oktatók, helyettük 
pedig kevés fiatal szakember jön az 
egyetemekről – mondta a főtan-
felügyelő. Emellett idén nem al-
kalmazhatták azokat a pedagógu-
sokat, akik a versenyvizsgán 5-ös 
alatti jegyet értek el, nőtt a gyer-
meknevelési szabadságon lévők 
száma, így a megye egyes részein 
már érezhető is szaktanárhiány. 

A Hargita megyei iskolák az 
egészségügyi működési engedé-
lyek tekintetében sokkal jobban 
állnak, mint az országos átlag – je-
lentette ki dr. Tar Gyöngyi, a me-
gyei közegészségügyi igazgatóság 
igazgatója. Amint az intézmény 
adataiból kiderül, a megyében 
működő óvodák 79, az iskolák 
80 százaléka rendelkezik egész-
ségügyi működési engedéllyel, a 

középiskolák esetében ez az arány 
100 százalék. „Az arány sokkal 
jobb, mint az előző években, úgy 
tűnik – papíron legalábbis –, hogy 
minden rendben van” – fogalma-
zott az igazgató. Itt jött a „de”. A 
közegészségügyi igazgatóság szak-
embereinek terepszemléi során 
kiderült, vannak még óvodák, ahol 
a gyermekek biliket használnak, 
máshol még egy csempekályhára 
sem futotta, hanem a gyermekek 
számára veszélyes fémkályhával fű-
tenek, és van iskola, ahol a bútorzat 
van igen rossz állapotban, máshol 
a fából készült illemhelyiség nem 
volt kitakarítva annyi ideje, hogy 
a felgyűlt szenny már az ülőkéig 
ér. „Ezek a dolgok nem annyira a 
pénzen múlnak, sokkal inkább a 
helyhatóságoknak az iskolához 
való viszonyulásán” – fogalmazott 
dr. Tar Gyöngyi.
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