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Elsődleges motivációmnak azt tekintem, hogy a ferences hagyományokra és óvodánk
hagyományaira építve, a kor követelményeinek megfelelve, egy olyan óvodát vezethessek,
amelyben nemcsak a gyerekek sokdalú fejlesztése fontos, amelyhez változatos
tevékenységeket

kínálunk,

hanem

a szülőkkel

és

a ferences

közösségekkel

együttműködve a hit átadása is. Mindezt az elmúlt 25 év nevelői tapasztalatai alapján,
amelyet ebben az óvodában töltöttem, igyekezve, hogy az erősségekre támaszkodva, a
hiányosságok pótlására törekedjek.

2.2 Helyzetkép, erőforrás elemzés
A Testvérkék Ferences Óvoda a Pasaréti tér közelében, csendes zöldövezeti utcában
helyezkedik el, ami megteremti a gyerekek számára szükséges nyugodt környezetet. Az
óvodában jelenleg két csoportszoba található. Mindkét csoportban vegyes életkorú
gyerekekkel foglalkozunk. Összesen 51 gyereket tudunk fogadni óvodánkban. Ez a létszám
évek óta állandó. Ugyanakkor jellemző a folyamatos túljelentkezés, ami indokolttá tette az
óvoda bővítését. Az épület megfelelő komforttal rendelkezik, zárt udvar veszi körül, ahol
sok fa, és bokor ad árnyékot. Az udvaron több Eu-szabvány szerint bevizsgált, természetes
anyagokból készült játék biztosítja a gyerekeknek nagymozgásuk fejlődését.
Óvodánkban általában három éves kortól fogadjuk a gyerekeket, és legtöbben négy évig
vesznek részt az itt zajló nevelésben. Az évenkénti óvodai férőhelyek számát az határozza
meg, hogy az adott évben hány kisgyermek megy iskolába. Az utolsó óvodai évben
igyekszünk különleges hangsúlyt fektetni az iskolai életre való felkészítésre, a különböző
részképességek fejlesztésére, az egyéni bánásmód figyelembe vételével. A felszabaduló
helyek jelentős részére az ide járó gyerekek kistestvérei érkeznek. Az ezen felül maradó
szabad helyekre a pasaréti plébániára járó családok gyerekei elsőbbséget élveznek.
2.2.1 Személyi feltételek
A személyi feltételeket a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC törvény és a nevelési –
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012 (VII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. Óvodánkban jelenleg öt felsőfokú
végzettséggel rendelkező óvodapedagógus dolgozik. A pedagógus-életpálya modell
keretében lezajlott minősítések következtében a pedagógusok közül három pedagógus II.,
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kettő pedig pedagógus I. fokozatban van. Jelenleg egy óvodapedagógus áll minősítő eljárás
előtt. Az óvodavezetőn kívül a két csoportban két-két óvónő dolgozik, mellettük pedig
három dajka. Egy-egy a csoportokban, mindketten rendelkeznek megfelelő képesítéssel,
ezen kívül pedig a konyhai feladatokat plusz egy dajka látja el. Ezáltal óvodánk működése
megfelel a törvényi előírásoknak. Az óvodapedagógusok rendszeresen járnak
továbbképzésekre, részt vesznek szakmai programokon, ezzel is emelve munkájuk
minőségét.
Az óvodapedagógusok munkáját segíti még egy gyógypedagógiai asszisztens, aki
esetlegesen a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való bánásmódban is tud segíteni.
Óvodánk alapító okiratában nem szerepel ugyan, hogy SNI státusszal rendelkező
gyerekeket fogadunk. De a hétköznapi élet során egyre növekvő tendenciát mutat az olyan
kisgyermekek száma, aki különleges bánásmódot igényelnek. Jelenleg is több ilyen
kisgyermeket nevelünk óvodánkban. Számukra igyekszünk megteremteni azokat a
feltételeket, amik között ők is harmonikusan tudnak fejlődni, és érdemben és hatékonyan
lehet egyéni fejlesztésüket, felzárkóztatásukat megszervezni és megvalósítani.
Az egész testületre innováció, nyitottság, humanizmus, empátia és jó hangulat jellemző.
A sikeres és eredményes nevelőmunka alapja a nevelőtestület összhangja, azonos
értékrendje és nevelői attitűdje. Talán a kis létszám is adja, de szorosan együtt tudunk
működni. Akár a hétköznapi munkában, akár a programok, ünnepek megszervezésében.
Minden évben nyáron két alkalom van, ami a „csapatépítést” segíti. Egy lelkigyakorlatos
alkalom óvodánk dolgozóinak, ahol a lelki élmény mellett közös kiránduláson is részt
veszünk. Illetve minden év augusztusában részt veszünk a Ferences Pedagógia Napokon
a többi ferences oktatási-nevelési intézmény dolgozóival közösen, ami a szakmai
munkánkat, pedagógiai szemléletünk alakulását, a ferences azonosság hangsúlyozását is
segíti.
A nevelőtestület munkáját segíti még, egy szülői igény szerint térítési díj ellenében igénybe
vehető logopédus. Illetve egy gyerekpszichológus, akivel mind a szülők, mind a
pedagógusok szükség esetén tudnak konzultálni.
Jelenleg óvodánk alkalmazásában áll egy gondnok is, aki segíti az esztétikus és biztonságos
környezet kialakítását óvodán belül és kívül egyaránt.
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Az óvoda épülete a pasaréti Páduai Szent Antal plébánia mellett található, így a plébánián
tevékenykedő atyákkal, testvérekkel is jó a kapcsolat. Sok segítséget kapunk tőlük a vallási
nevelés során. A gyerekekkel is rendszeresen látogatunk át a templomba.
A hozzánk járó családok jelentős része nagycsaládos. Legtöbbjük a pasaréti
plébániaközösséghez, illetve más környező plébániákhoz tartozik. Így a gyerekek, szülők
nem csak az óvodai környezetből ismerik egymást. Ennek köszönhető, hogy óvodánkban
nagyon családias, meleg légkör uralkodik. Ezt próbáljuk meg erősíteni a sok, szülőkkel
közös programmal is. Például minden tanévet egy közös kirándulással kezdünk; az advent
kezdetén közös adventi koszorúkötést tartunk, óvodai ünnepeink nyitottak a szülők
számára. A gyermekek zömmel rendezett anyagi körülmények közül érkeznek. Hátrányos
helyzetű gyermek nincsen óvodánkban.
A szülőkkel való kapcsolattartást segítik továbbá a szülői értekezletek mellett az igény
szerinti fogadóórák. Illetve óvodánk honlapja mellett működik egy belső levelezőlista is.
Óvodánkban rendszeresen van madár-ovi foglalkozás is, aminek során a gyerekek
megismerkedhetnek nemcsak a madarak életével, de a természet szeretete is mélyen
meggyökerezik bennük. Emellett zene-ovi, balett és labdás torna foglalkozásokon is részt
vehetnek a gyerekek, illetve évekig működött az úszásoktatás megszervezése is.

2.2.2

Tárgyi feltételek

Óvodánk viszonylag jól felszerelt intézmény, bár külön tornateremmel nem rendelkezik.
Az eddigi közösségi ház nagytermében tartjuk a mozgásfejlesztő tevékenységeket. Így a
gyerekeknek megfelelő tér áll rendelkezésükre nagymozgásuk fejlesztéséhez.
A csoportszobákat igyekeztünk természetes anyagokból készült bútorokkal, tárgyakkal
berendezni. Az elhasználódott bútorokat, játékokat, folyamatosan lecseréljük, fejlesztjük.
Több kis kuckót alakítottunk ki, ami még inkább lehetővé teszi az elmélyült játékot. A
csoportszobában rendelkezésre áll laptop, amit a gyerekekkel is tudunk használni, illetve
van tv és VHS, illetve DVD lejátszó. Az óvoda költségvetése lehetővé tette az eszköztár
folyamatos frissítését. Az elmúlt években sok új játék beszerzésére volt lehetőség, így a
régi elhasznált darabok lecserélésre kerülhettek. Az óvodapedagógusok igyekeznek
figyelemmel kísérni a megjelenő új kiadványokat, fejlesztő játékokat, és a költségvetés
lehetőségei szerint bővíteni ezek számát.
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2.3 Vezetői megbízatásom során a következő öt évben feladatomnak tekintem:
2.3.1 Emberi erőforrások fejlesztése
Óvodánk egyik legnagyobb erőssége a közösségben való gondolkodás. Vezetőként ebből
szeretnék kiindulni, erre szeretnék építeni Jézus és Szent Ferenc nyomán: „És szeressék
egymást, miként az Úr mondja: Ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Cselekedetükkel mutassák meg szeretetüket, melyet egymás iránt
éreznek, amiként az Apostol mondja: Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem cselekedettel
és igazsággal.” (1Reg 11,5-6)
Elsősorban az alkalmazotti közösségre építenék, akik közül többen már több mint 20 éve
elkötelezetten vesznek részt óvodánk nevelő munkájában. Ez az elkötelezettség a ferences
nevelés iránt nagy megtartó erő, ami jelentős értéket képvisel. Ezt a közösséget igyekeznék
az óvoda bővítésével tovább építeni, figyelmet fordítva a megnövekedett csoportszámnál
fellépő nevelői szükségletre. A válogatási szempontok közül a katolikus és ferences
elköteleződés mindenképp elsődleges szempont lenne. Mivel sajnos egyre nagyobb az
óvodapedagógus hiány, ezért ez a folyamat sajnos elhúzódhat. Vezetői megbízatásom
esetén kiemelt feladatomnak tekinteném a jól működő, szakmailag eredményes
óvodapedagógusi

munka

támogatását.

A

pedagógusok

szakmai

megsegítését

intézményközi tapasztalatcserékkel. Továbbá az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő
funkciójának kiteljesítésére szükség esetén szakembereket is bevonnék, akik a gyerekek
fejlesztése mellett az óvodapedagógusok munkáját is segítenék. Ez az adminisztrációs
folyamatokban, a fejlődést nyomon követő dokumentumok vezetésével, valamint a
szakmai eszmecserék keretében valósulhat meg. Az óvodapedagógusok mellett a dajka
személye is nagyon fontos. Feladatai nem csak a higiéniai feltételek megteremtésére
korlátozódnak, hanem a nevelőmunka tevékeny segítője.
Vezetőként fontosnak tekinteném, hogy harmonikus légkört, és folyamatos megújulást
tudjak biztosítani az intézménynek. Ehhez szükséges az értékek megerősítése és az
értékközvetítés, amire elsősorban példamutatással törekednék. Ugyanakkor szintén
fontosnak tartom, hogy az óvoda dolgozói katolikus – ferences elköteleződéssel, magas
szakmai és erkölcsi színvonalon végezzék munkájukat.
Az óvoda bővítése esetén, a megnövekedett gyereklétszámmal növekszik az
adminisztrációs feladatok száma is, ami szükségessé teszi egy óvodatitkár alkalmazását is,
aki az adminisztrációs, gazdálkodási és szervezési feladatokban is részt vesz.
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Másrészt a szülői közösségre építenék, akik közül sokan eddig is támogatták az
óvodánkban folyó munkát. A velük való együttműködésre mindig is nagy hangsúlyt
fektettünk, az óvodai programok, ünnepségek, kirándulások, vásárok megszervezésénél. Az
ünnepségek utáni agapék közösségépítő erejét is mindig fontosnak tartottuk. Erre a
támogató közegre az átalakítás, bővítés során nagyon nagy szükség van, hogy a gyerekek
számára minél zökkenőmentesebbé tegyük az átálással járó kellemetlenebb időszakot.
Ennek érdekében a

szülőket a lehetőségekhez

mérten bevonnánk az

egyes

munkafolyamtokba (pl. tereprendezés), ezzel is erősítve, hogy magukénak is érezzék
gyermekeik intézményét, hogy majd közösen élvezhessük az elkészült munka gyümölcsét.
A Pasaréti plébániával való együttműködésre is nagy hangsúlyt fektetnék. Az eddigi jó
gyakorlatokat mindenképp megőriznénk, amelynek része, hogy havonta ovis misén
vettünk részt a templomban. Nagyböjtben keresztútra, májusban Mária-dicséretre
mentünk át a gyerekekkel a tanévzáró Te Deumot igyekszünk a templombúcsúhoz
igazítani. Ezeken túl lehetőséget teremtenénk arra, hogy óvodánk Szent Ferenc ünnepsége,
amire mindig kis jelenettel készülünk a gyerekekkel, igény szerint nyilvános lehetne a
plébánia tagjai számára. Az új közösségi házban kiállításokat szervezhetnénk a gyermekek
munkáiból, ezzel is jelezve, hogy óvodánk is az egyházközség része. Régi óvodásaink
közül sokan járnak ministrálni, vagy a csibe kórusba. A nagycsoportosaink számára
„toborzásokat” lehetne szervezni ezekbe a közösségekbe, ezáltal is jobban belenövesztve
a felnövekvő korosztályt a plébánia közösségébe. A nagyobb hittancsoportokban
meghirdetnénk, hogy óvodánk helyszínt biztosít a középiskolás közösségi szolgálat
teljesítésére. Akár egy-egy hittancsoport „örökbe fogadhatna” egy-egy óvodai csoportot,
így erősítve a szorosabb kapcsolatot.
Nem utolsó sorban más ferences intézményekkel is szorosabbra fűznénk a kapcsolatot.
Korábban már volt példa arra, hogy nagycsoportosainkkal iskolalátogatáson vettünk részt a
Szent Angéla iskolában. Ezt szeretnénk állandó hagyományként meggyökereztetni. A
ferences rend által fenntartott középiskolák diákjai előtt szintén nyitottak lennénk arra, hogy
közösségi szolgálatukat igény szerint itt végezzék. A Ferences Kilátó Mentálhigiénés és
Lelkigondozói

Szolgálat

munkatársait

is

szeretnénk

bevonni,

hogy

akár

munkatársainknak, akár a szülőknek segítsenek lelki egészségük megtartásában tréningek
tartásával, személyes beszélgetésekkel.
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A külső szakembereket foglalkoztató szervezetekkel történő hatékony együttműködés
szintén kiemelet jelentőségű a gyerekek hatékony fejlesztése szempontjából. Ennek
érdekében

fontosnak

tartom

megszervezni

a

szakemberekkel

való

folyamatos

kommunikáció érdekében tartott szakmai konzultációkat. Ugyanakkor szükséges lehet a
kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztésével koherens szakmai továbbképzések
preferálása, ehhez szükséges anyagi források megteremtése.

2.3.2 Tárgyi felétételek fejlesztése:
Az óvoda küszöbön álló bővítése, átalakítása kapcsán több feladat előtt állunk. Elsődleges
célomnak tekintem ezen a téren, hogy a fenntartóval való közös konszenzuson alapuló
fejlesztési tervek megvalósítását. Olyan környezet kialakítására szeretnék törekedni a
beruházási keret figyelembe vételével, ami a korszerűség és praktikum követelményei
mellett leginkább lehetőséget teremt a gyerekek harmonikus fejlődésére. Ezért elsősorban
a csoportszobák megfelelő kialakítására szeretnék odafigyelni. Környezet- és
gyerekbarát, természetes anyagokból készült bútorokkal a rendelkezésre álló teret a lehető
legjobb kihasználtsággal igyekeznénk berendezni, hogy minél nagyobb tér maradjon a
szabad és fejlesztő játékokra egyaránt. Ugyanakkor a csoportszám és a gyereklétszám
meghatározásában szeretnék a törvényi előírásoknak megfelelni.
A bővítés, átalakítás után helyet kapnának az eddig vágyott helyiségek is, például egy
tornaterem, amiben már elhelyezésre kerülhetnek a nagymozgások célzott fejlesztéséhez
szükséges tornaeszközök, pl. bordásfal. A tornaterem a csoportos foglalkozások mellett
lehetőséget adhatna az esetleges egyéni fejlesztésekre is. Ugyancsak ezt a célt szolgálja
majd a fejlesztő szoba is, ahol nemcsak a logopédus és a fejlesztőpedagógus dolgozhat
majd, hanem az óvodapedagógusok kényelmesebb környezetben végezhetik majd a
gyerekek egyéni felmérését, vizsgálatát.
A nevelőtestület hatékonyabb munkáját segítené egy kényelmes testületi szoba, ahol az
adminisztrációs munkákat is kulturált körülmények között lehetne végezni.
Óvodánk jelenleg rendelkezik egy nyertes pályázattal, melyek az IKT eszköztár
bővítésére vonatkozik. Az óvoda bővítése esetén ennek az eszköztárnak a további
fejlesztése is szükségszerűvé válik, hogy az óvodapedagógusoknak korszerű eszközök
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álljanak rendelkezésre a gyerekek fejlesztéséhez, az adminisztrációs folyamatok hatékony
megvalósításához.
Az óvodás korú gyermekek számára nagyon fontos a szabad levegőn való játék. A kert
kialakításában elsődleges szempontnak tekintem, hogy minél többféle játéklehetőséget
tudjunk biztostani, mert ez a korosztály a szabad játékban fejlődik leginkább. A
hagyományos kerti játékok (homokozó, mászóka) mellett helyet kaphatna egy kis KRESZ
pálya is, aminek használata során a gyerekek játékos formában tanulhatnák meg a
közlekedés szabályait. Ugyanakkor ferences lelkülettel a teremtett világ szeretetéről és
tiszteletéről sem felejtkezhetünk meg. 2016-ban zöld óvoda lettünk. Fontos számunkra,
hogy megfelelő érzelmi viszony alakuljon ki gyermekeinkben a teremtett világ iránt, mert
ez az érzelmi kötődés a környezetvédelmi nevelés alapjául szolgál. Ezt a szemléletet erősíti
Assisi Szent Ferenc is. Igyekszünk megalapozni a gyerekek ökológiai szemléletét az
élőlények hasznosságának megismertetésén keresztül. Egy kis veteményes – virágos kert
kialakítása is célom, amiben a gyerekek megfigyelhetnék a növények fejlődését,
ugyanakkor lehetőséget teremtenénk a munka megszerettetésére is. Ebben a kertben helyet
kaphatna egy komposzt tároló is, ami a fenntarthatóság fontosságára hívná fel a figyelmet.
Az óvoda és ezáltal a gyereklétszám bővülése esetén, az udvari játékok elhelyezését
körültekintő figyelemmel kell kísérni, hogy az adott terület ki tudja elégíteni az óvodás korú
gyerekek mozgásigényét, ugyanakkor ne váljon balesetveszélyessé.

3. Pedagógiai program
A Testvérkék Ferences Óvoda jelenlegi programja tartalmazza az Óvodai nevelés
Országos Alapprogramjának előírásait. Emellett a helyi sajátosságokat, elsősorban
„Testvérkék Plusz” címmel a katolikus és ferences szemlélet megvalósulásának
célkitűzéseit az óvodai nevelés keretei között, valamint az ezekből kiinduló módszereket és
eszközöket. A programot gyerekközpontú szemlélet jellemzi, amely a szabad játékra, az
óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaira, természetes megnyilvánulásaira épít. A
programban hangsúlyt kap a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük
kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe
vételével, szükség esetén az esetleges hátrányok csökkentése, leküzdése.
Programunk

erőssége,

hogy

a

gyerekek

Istentől

teremtettségét,

egyedi

és

megismételhetetlen voltát veszi alapul. Erre építve hangsúlyozottan a keresztény
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értékrend közvetítésével, a katolikus nevelés hagyományaira építve igyekszünk nevelni
a ránk bízott gyermekeket. „A krisztushívők, mivel a kereszténységben az evangélium
tanításának megfelelő életre kapnak meghívást, jogosultak a keresztény nevelésre, amely az
érett emberi személy kialakulásán kívül az üdvösség titkának megismerésére is kellőképpen
megtanítja őket.” (Egyházi Törvénykönyv 217. kánon)
Óvodánkban kiemelt feladatot kap a hitre nevelés. Ez jelentkezik egyrészt a hittan
tevékenységekben és a napi áhítatokban, másrészt viszont meghatározza egész napunkat.
Célunk a hit megalapozása – a családokkal összhangban – a feladatok ennek rendelődnek
alá. Az óvodánkban zajló vallási nevelést a szentírási és teológiai alapelvekre építjük.
Igyekszünk sokrétű és színes tapasztalatot nyújtani a gyerekeknek a katolikus tanításról és
erkölcsről. A hitre nevelést integráljuk a nevelési program egészébe. A gyerekek alapvető
tevékenységeik – játék, tevékenységbe ágyazott tanulás, munka jellegű tevékenységek –
közben sajátítja el azokat a normáka, amelyek a keresztény értékrendet alkotják: türelem,
szelídség, szolgálat, stb.

3.1 Vezetővé választásom esetén célom:
Az eddigi jól működő nevelő-fejlesztő folyamatok és módszerek megtartása és tovább
fejlesztése.
Ugyanakkor az óvoda a folytonos megújulás színtere. A kor követelményei újabb és újabb
kihívásokat

támasztanak,

aminek

szeretnénk

megfelelni.

Ezért

az

innováció

elengedhetetlen egy köznevelési intézményben. Mindezt azonban szeretném a
hagyományok tiszteletben tartásásával megvalósítani, hogy a gyökerek ne sérüljenek.
Egyrészt a potenciális tanulási zavarokat megelőző készségek, képességek, kompetenciák
fejlesztésére szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni. Ennek érdekében elsősorban a gyerekek
fejlődésének nyomonkövetését szolgáló dokumentációt szeretném tovább fejleszteni,
aminek nyomán pontosabb képet kaphatunk az esetleges lemaradásokról. Ezáltal célzottabb
fejlesztés válik lehetővé az óvodai tevékenységek során is, de a szakemberek időben való
bevonásával is.
Másrészről az óvoda bővítése lehetőséget teremthet arra, hogy egy kifejezetten iskolaelőkészítő nagycsoportot hozhassunk létre. Az óvoda-iskola átmenet a megnövekedett
iskolai követelmények miatt egyre nehezebbé válik a tankötelessé váló gyermekek számára.
Ennek megkönnyítésére szeretnék egy olyan csoportot létrehozni, ahol fejlesztő
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foglalkozásokkal, a nagycsoportos korú gyerekek igényeihez jobban igazodó, rugalmasabb
napirenddel segítenénk zökkenőmentesebbé tenni az óvoda – iskola átmenetet. Ennek a
csoportnak a megvalósítása hiánypótló lenne ebben a kerületben. A csoportba a vegyes
életkorú csoportokból kiemelve azok a gyermekek járnának, akik a következő tanévben
kezdik meg az iskolát, ezt egy jelenleg is óvodánkban alkalmazásban lévő, szakvizsgázott,
fejlesztő óvodapedagógus vezetné. Amennyiben lehetőségünk nyílik a csoport
megvalósítására, vállaljuk egy saját, „iskolára hangoló” fejlesztő-program kidolgozását.
A program kidolgozása, és alkalmazása során már a tanév elején felmérnénk
gyermekeinket. Óvodánk logopédusával és az óvónők által vezetett fejlődési naplók, ill.
konzultáció alapján, felmérhetnénk az esetleges tehetségígéreteket, preventív vagy
korrekciós- egyéni fejlesztési terveket állíthatnánk össze. Lehetőséget teremtenénk délutáni
külön programok megvalósítására is, például: úszás, torna, drámafoglalkozás, nyelvtanulás
nagyobb séták, kirándulások. Továbbra is törekednénk jó kapcsolatot ápolni a II. kerületi
Pedagógiai Szakszolgálattal, amely nem csak az egyéni speciális fejlesztéseket végzi,
hanem tehetségkoordinációval is foglalkozik. A megújuló óvoda már tornateremmel és
fejlesztő szobával is bővül mely a további egyéni vagy kis csoportos speciális fejlesztéseket
is lehetővé tenné, ezen fejlesztéseket, speciális szakemberek (pszichológus, logopédus,
fejlesztő pedagógus…) végezhetnék. A gyermekek iskolára hangolása és sokoldalú
fejlesztése a célom, mely a kudarcmentes, harmonikus iskolakezdés előfeltétele.
Célom továbbá annak a szemléletformáló tréningnek a továbbfejlesztése, amiben a
fogyatékossággal élőkkel ismertettük meg a gyerekeket. Erre egy komplex program
kidolgozása és óvodai bevezetése lenne ideális, aminek során a gyerekek elfogadóbbá,
együttérzőbbé válnának a sérültekkel szemben. Ez megalapozná a felnőttkori pozitív,
segítő

hozzáállásukat.

A

program

kidolgozásához

és

megvalósításához

gyógypedagógusok segítségét venném igénybe. A gyerekek játékok, mesék segítségével
ismerkednének meg a fogyatékkal élők világával. Meggyőződésem, hogy ennek a
szemléletmódnak az alakítása tökéletesen illeszkedik a ferences hagyományokhoz.
Óvodánk eddig is együttműködött a Pro Vobis alapítvánnyal, ahol megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztatnak. Az óvodai jelek és más kiegészítők (pl: napostábla)
az ő műhelyükből került ki. Ezt az együttműködést szeretnénk folytatni és tovább
fejleszteni. (Pl. gyerekek agyagból készült munkáinak kiégetése a kemencéjükben)
Az általam kidolgozott fejlesztési tervet az intézményi fejlesztés hét területe alapján
igyekeztem megfogalmazni.
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4. Vezetői kompetenciák alkalmazása
4. 1 Az óvodai nevelés, fejlesztés és a tanulás támogatásának stratégiai vezetése és
irányítása
A nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat eredményességének, a gyermekek fejlődésének
biztosítása
Terület

1.

A szabad játék
biztosítása, fejlesztő
hatása

2.

Tevékenységbe
ágyazott tanulás

Pedagógiai program

Vezetői elképzelések

A szabad játék során biztosítjuk a gyermekek számára az önállóságot, a szabadságot, a játéktevékenység kiválasztásában, a játékeszközök, társak, játszóhely megválasztásában, valamint a gyermeki elgondolás megvalósulásában és
kommunikációban.
Tudatos, megengedő és támogató jelenlétünkkel, ötletadással, eszközadás mérlegelésével biztosítjuk, segítjük a tartalmas szabad
játék kialakulását.

Elsődleges szempont a

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik az
óvodáskorban. A gyermek
esetében a tevékenységi vágy
ösztönöz a tapasztalatszerzésre és a cselekvésre. Játék
közben, szinte észrevétlenül
tanul, épp ezért a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere. A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra,
hogy erőltetés nélkül, spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek.
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szabad játék túlsúlyának érvényesülése
az óvodapedagógus indirekt irányítása mellett.
Célom, hogy az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni fejlettségi
szintjének, és érdeklődésüknek megfelelően
biztosítsák a játéktevékenységekhez szükséges
feltételeket./időt,
eszközt, nyugalmat/
Ugyancsak célom, hogy
az óvodapedagógusok
adjanak ötleteket, biztosítsanak élményszerzési
lehetőségeket a szabad
játék kialakulásához,
érzelmek megnyilvánulásához.
Továbbra is szeretném elérni, hogy minden tevékenység alapja a játék legyen. Az óvodapedagógusok folyamatos motivációval, a gyermekek már
meglévő ismereteire alapozva, komplex módon
valósítsák meg a tanulást.
Ennek megfelelően készítsék el terveiket, s tegyék
lehetővé a spontán és tervezett tapasztalatszerzést,
az ismeretek elmélyítését,
bővítését.
A megvalósításról készüljön reflexió, s erre építve
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3.

Munka jellegű
tevékenységek

4.

Fenntarthatóságra
nevelés
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Az óvodapedagógus szem
előtt tartják, hogy a gyermeki
munka megszerettetésén keresztül, olyan készségek, tulajdonságok alakuljanak ki,
melyek pozitívan befolyásolják a gyermek közösségi kapcsolatait, a szolgálat értékének megerősítését.

Cél a környezet megismerése közben pozitív érzelmi
viszony kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ
értékei iránt, különös tekintettel a környezetvédelemre.
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készítsék el újabb terveiket.
Figyelemmel kísérem,
hogy a gyermekek egyéni
képességüknek megfelelő munkát végezzenek.

Fontos, hogy a gyermekek érdeklődésére, aktivitására, építsünk és jutassuk tapasztalatokhoz
őket a szűkebb és tágabb
környezetükről. Tervszerűen szervezzünk megfigyelő sétákat. Biztosítsuk
séták, kirándulások alkalmával a környezetben
való megfigyelés, tapasztalatszerzés lehetőségét.
A fenntartható fejlődés
érdekében helyezzünk
hangsúlyt a környezettudatos magatartás alapozására, alakítására, az
ökológiai gondolkodás
fejlesztésére.
Élményekkel teli tevékenységekkel ösztönözzük és erősítsük a
gyermekekben a pozitív
érzelmi kötődést a természethez, a teremtett világhoz.
Láttassuk meg a környezet csodáit, szépségét,
harmóniáját és
tanítsuk meg személyes
példánkon keresztül a
természet védelmét, óvását.
Ismertessük meg a környezetvédelem alapjait: a
föld, a levegő, a víz, a növény- és állatvilág, a talajvédelem meghatározó
szerepét.
Alapozzuk meg a környezetbarát szokásokat:
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5.

Az érzelmi, erkölcsi és
közösségi nevelés
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Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkört, kedvező benyomásokat alakítunk ki, továbbá olyan érzelmi kötődést, mely érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára, a mindennapi tevékenységek, játék, hagyományok ápolása során.
A gyermekeket arra neveljük, hogy elfogadják és megértsék, hogy az emberek különböznek egymástól, de
mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Óvodai
életünk megszervezésében
kifejezésre jutnak olyan erkölcsi, akarati
tulajdonságok,
amelyek
megalapozzák a megfelelő
szokás és normarendszer és
a keresztény értékrend kialakulását.
Elősegítjük, hogy a gyermek
tudjon rácsodálkozni a teremtett világ szépségére, ismerje, tisztelje és becsülje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a
szülőföldhöz való kötődés
alapja.
Igyekszünk olyan élményekhez juttatni a gyerekeket, hogy a közösségben tudjanak örülni, boldogok
lenni.
Kihasználjuk a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, erősítjük a helyes viselkedési normákat, mintaként
szolgáló cselekvéseket.
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takarékoskodás a vízzel,
árammal, papírral, ill.
hulladékkezelés, szelektálás, komposztálás
Óvodai környezet virágosítása, kiskert létrehozása.
Óvodai
kirándulások
megszervezése.
Célom, hogy a már kialakított szokás- és szabályrendszer betartásával teremtsék meg a pedagógusok a biztonságot, nyugodt derűs légkört.
Fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a gyerekek esélyegyenlőségi
jogai ne sérüljenek.
Mindennapi tevékenységeikben is kapjon fontos
szerepet a ferences lelkiség ápolása
Személyes példával kölcsönös tiszteletre, egymás elfogadására, az
egyéni sajátosságok tiszteletben tartására neveljük a gyermekeket.
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Egészséges életmódra
nevelés

7.

Különleges bánásmódot
igénylő gyermekek nevelése - oktatása
1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
nevelése
2.Tehetséggondozás

Fejlesztjük a gyermek én-tudatát, szociális érzékenységét, biztosítva a gyermek önkifejező, önérvényesítő törekvéseit.
Az óvodapedagógusok feladata olyan gyermekek nevelése, akik képesek mindenkori testi, személyükkel
kapcsolatos szükségleteik
kielégítésére mind a gondozás, mind a testápolás terén.
További cél, hogy óvjuk
egészségüket, ismerjék az
egészséges életmód alapvető kritériumait.

Fontos, időben felismerni és
kiszűrni a beilleszkedési,
magatartási problémákkal
küzdő gyermeket.
Meg kell ismerni a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek fejlettségi szintjét, a tapasztalatokat rögzítjük a gyermekek portfóliójában. Erre alapozva készítjük el az egyéni fejlesztési
tervet.
Feladatunk, olyan támogató
és szakszerű környezet
megteremtése, amelyben a
tehetséges gyermekek minél
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Célom, hogy az óvodapedagógusok kiemelt
gondot fordítsanak a
gyermekek gondozására,
testi szükségleteik, mozgásigényük
kielégítésére.
Tervszerűséggel és tudatossággal segítsék elő a
gyermekek testi képességeinek fejlődését, az öszszerendezett, harmonikus mozgás kialakulását.
Tartsák szem előtt a
gyermekek lelki egészségének fontosságát. Törekedjenek a betegségek
megelőzésére.
Alakítsák ki a gyermekekben az életkornak
megfelelő
szabad levegőn való tartózkodással, mozgással,
helyes táplálkozással,
megfelelő folyadék
mennyiséggel, öltözködéssel, pihenéssel, tisztálkodással kapcsolatos
egészségmegőrzés,
egészséges életvitel szokásait.
Figyelemmel kísérem az
esetleges lemaradások
kompenzálására irányuló
feladatok megvalósulását, az egyéni fejlesztések eredményeit.
Ha szükséges, szakemberek bevonását javaslom a célzottabb fejlesztés érdekében.
További cél, hogy a kiemelkedő képességű
gyermekek szintén
egyéni bánásmódban részesüljenek, a pedagógu-
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korábbi életkorban felfedezhetők és kiemelkedő képességeik továbbfejlesztése
biztosítottá válik.
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sok differenciált feladatadással fejlesszék képességeiket.

Az óvodás gyermekek megfigyelésének és mérési eredményeinek beépítése a nevelési
folyamatba a fejlesztés biztosítása érdekében
Terület
1.

A gyermekek
fejlődésének nyomon
követése

2.

Nevelő munka
tervezése

3.

Szülők tájékoztatása
és bevonása a tanulás
támogatásának folyamatába

Pedagógiai program

Vezetői elképzelések

A gyermekek egyéni fejlődéséről, kidolgozott szempontok alapján fejlődési
naplót vezetünk, mely a
gyermekdosszié egy része.
Évente két alkalommal készítünk bejegyezést, ami
alapján jellemzés készül a
gyerekekről.

A fejlődésmérő lapok
eredményeit vesszük figyelembe a tervező
munka során. Az eredményekből tervezzük a
következő időszak kiemelt feladatait hatékony
munkavégzésünk érdekében.
További célkitűzés egy
új, pontosabb fejlődést
nyomon
követő
dokumentum
kidolgozása.
Vezetői feladat annak
ellenőrzése, hogy a
pedagógiai programunk céljainak elérésére irányuló, egymásra épülő tervek készüljenek.
Célom annak elősegítése, hogy a pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás
megfelelő legyen a hatékony tájékoztatás érdekében a gyermekek
fejlődéséről. Fontosnak tartom, hogy a
szülők megismerhessék a gyermekük fejlődéséről készített dokumentumokat, és ezt
aláírásukkal igazolják.
Fontos, hogy több fórumon is törekedjünk
az óvoda-család kapcsolatának erősítésére.

A pedagógiai programunkban megfogalmazottaknak megfelelően, illetve a módszertani ajánlásokhoz igazodva készülnek a nevelési tervek.
A szülőkkel, családokkal
való együttműködés óvodánk egyik erőssége, ezért
a folyamatos a szülőkkel
való kapcsolattartás Az
együttműködés
formái
változatosak. (szülői értekezletek, fogadóóra, levelező lista, közös programok)
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4.2 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A köznevelés állandó változásához igazodó, ugyanakkor az intézményben közösen
elfogadott értékek mentén szeretnénk végezni nevelő-oktató munkánkat. Ezért fontosnak
tartom, hogy a jogszabályi változások, környezeti változások, partneri elvárások, az
óvodabővítéssel járó kihívások figyelembevételével, eddigi pedagógiai munkánk
színvonalának megőrzésével történjen az intézmény jövőképének kialakítása.
Szeretném intézményünkben megtartani és tovább fejleszteni a gyermekek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes
légkörben.
Arra törekszem, hogy minden gyermek életkori és egyéni sajátosságainak, képességeinek
megfelelő sokoldalú fejlesztést kapjon. Minden gyermek Isten megismételhetetlen
teremtménye, ezért egyedi személyiségként foglalkozunk velük, megteremtve számukra a
felzárkóztatás és tehetséggondozás lehetőségét is.
Feladatnak tekintem, hogy a különböző tevékenységek úgy épüljenek be mindennapi
munkánkba, hogy ezzel segítsük elő majd az iskolába történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Pedagógiai tevékenységrendszerünket és tárgyi környezetünket kihasználva és egyben a
fejlesztéseket ennek rendelve alá, olyan óvoda kialakítása a célom, ahol a játék kiemelt
szerepet kap, s ehhez kapcsolódva komplex tevékenységek formájában jelenik meg a
tanulási tevékenységek lehetősége.
Intézményünk kitűzött céljainak elérését a változásokra nyitott óvodapedagógusokkal
szeretném megvalósítani, ezért feladatomnak tekintem, hogy az intézmény képzési
struktúrája minden munkatársra kiterjedjen. Biztosítani kívánom számukra az önképzés,
továbbképzés, belső tudásmegosztás lehetőségét.
Az intézmény céljainak elérése érdekében az alábbi stratégiai lépéseket tervezem:
Humán erőgazdálkodás: A személyi feltételek megteremtését a Köznevelési Törvény
előírásai alapján szervezzük. A cél, hogy az óvodabővítés után i minden álláshelyen
szakképzett, a pedagógiai munkához szükséges elhivatottsággal rendelkező, a kollektívát
elfogadó, a közös célok elérését szem előtt tartó, hívő, a ferences szellemiség iránt nyitott
munkatársat alkalmazzunk.
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Gazdálkodás, tárgyi eszközfejlesztés: az intézmény működtetését a fenntartó által
biztosított költségvetésből és esetleges pályázati lehetőségekből finanszírozzuk. Minden
eszközbeszerzésnél, a működési feltételek biztosításánál a takarékos gazdálkodásra
törekszem.
Intézménybővítés, állagmegóvás, karbantartás: A Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány, mint fenntartó fejlesztéséből óvodánk épülete és udvara bővül és megújul.
Intézményünk felújítása után is szükséges az épület, az udvari játékok karbantartása, a
szükséges javítások, festések elvégzése.

4.3 Önmagam stratégiai vezetése és operatív irányítása
Elsődleges fejlesztési tervként azt tüzöm ki magam elé, hogy elvégezzem a Kodolányi
János Egyetem közoktatás vezetői szakát.
Törekszem új szakmai információk megismerésére, folyamatosan kívánom fejleszteni
vezetői felkészültségemet. A vezetői programban kitűzött célok megvalósítását az éves
munkatervekben lebontva kívánom megvalósítani.
4.4 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Meggyőződésem, hogy a nevelőtestület, az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő
alkalmazottak együttműködésével érhetek el eredményeket.
Fontosnak tartom, hogy stabil dolgozói létszámmal jó munkahelyi légkört alakítsak ki.
Egymást segítő, egymás sikereinek örülni tudó, összetartó közösség kialakítására és
megtartására törekszem.
Tudatosítani kívánom az intézmény minden dolgozójában, hogy a nevelési folyamat
hatékonysága és az intézményben folyó tevékenységek színvonala között összefüggés van.
Ezért lényeges, hogy a dolgozók összhangot tudjanak teremteni a közös munkában, a
gyermekek és saját lelki egészségük megőrzése érdekében.
A jelenlegi gyakorlat megtartása mellett tervezem a munkakörülmények folyamatos
javítását, az új munkatársak beilleszkedésének segítését.
Az intézményvezetésben a nyílt, őszinte, korrekt, demokratikus vezetési stílus
érvényesítését tüzöm ki célként. Fontosnak tartom a feladatok célszerű megosztását, a
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bizalmi kapcsolat kialakítását, az együtt gondolkodás érvényesítését. Minden esetben a
korrekt tájékoztatásra törekszem. Együttműködő, hatékony csapat munka kialakítása a
célom.
A szakmai színvonal emelése érdekében ösztönözném a kolléganőket a helyi óvodai
programhoz kapcsolódó programokon, továbbképzéseken való részvételre. Lehetőséget
kívánok biztosítani arra, hogy a nevelőmunka hatékonyabb végzése, módszertani kultúrájuk
fejlődése érdekében óvodapedagógusaink minél sokoldalúbban képezzék magukat, minél
nagyobb létszámban vegyenek részt a szervezett, akkreditált képzéseken, amelyekkel az
intézmény szakmai színvonalának emelése a cél.
4.5 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az óvoda bővítése esetén a stratégiai dokumentumok tovább gondolása és átdolgozása
szükséges.
A változásokra nyitott szervezet megőrzésére törekszem. Célom, hogy intézményünk
minden munkatársa nyitott, és befogadó legyen új módszerekre, képesek legyenek a
változtatásra.
Intézményünk belső kapcsolattartási formái megfelelőek. Továbbra is biztosítani
kívánom, hogy a nevelőtestület és a nevelést segítők élhessenek döntési, véleményezési,
javaslattételi jogkörükkel.
Megfelelő információ áramlás kialakítása a célom. Hatékony, szakszerű kommunikációra
törekszem.
Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések sora szükséges. Döntéseim
meghozatala előtt számítok javaslattételi, véleményezési jogkörök gyakorlóinak
együttműködésére./ nevelőtestület, pedagógiai munkát segítők, fenntartó/
Külső kapcsolattartásunk szerteágazó. A fenntartóval való eddigi jó kapcsolat
fenntartására az elvárásoknak megfelelő munkavégzésre igyekszem majd törekedni.
A plébániával való jó kapcsolatot is igyekszem megtartani és elmélyíteni.
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
A szülői közösséggel való hatékony együttműködésre törekszem, biztosítva javaslattételi
jogkörüket valamennyi működéssel kapcsolatos területen.

25

Testvérkék Ferences Óvoda

Óvodavezetői Pályázat

Tisch Katalin

Az óvoda nyitottságát kívánom hangsúlyozni a szülők folyamatos tájékoztatásával, közös
rendezvények, családi programok /Szent Ferenc ünnepség, adventi koszorú kötés,
karácsonyi ünnepség farsang, anyák napja, kirándulások/ szervezésével, szülői értekezlet,
fogadó óra megtartásával.
Szeretnék hangsúlyt fektetni a szülők motiválására az intézmény színvonalas működtetése
érdekében. Ha a szülők érzik, hogy gyermekeikért van az óvoda, annak működését is
nagyobb mértékben hajlandók támogatni.
Szeretném a kapcsolatunkat a Szent Angéla iskolával szorosabbra fűzni. Az óvodából az
iskolába való átmenet megkívánja a két intézmény nevelő-oktató munkájának
összehangolását. Ennek érdekében megtartanám az eddig jól bevált gyakorlatot, amelyen
az iskola leendő első tanítói tartottak szülői értekezletet a nagycsoportos gyermekeink
szüleinek.
A megnövekedett létszámú kiemelt figyelmet igénylő gyermekek miatt a hatékony
fejlesztés egyik alap feltétele a szakszolgálattal való szorosabb együttműködés.

5. Összegzés
Pályázatom megírásában arra törekedtem, hogy igyekezzek bemutatni személyiségemet és
azokat az elképzeléseket, amelyeket megbízatásom esetén célként tűztem ki.
Terveimben a meglévő sikerekre, eredményekre, hagyományokra építettem, illetve a
bővítés adta lehetőségekre. Mindezek alapján színvonalas, a gyerekeket sokoldalúan
fejlesztő pedagógiai munka feltételeit szeretném megteremteni.
Minden közösségnek kész kell lennie a megújulásra, de ehhez szükséges a tagok együtt
gondolkodása, és elkötelezettsége. Vezetőként ezt szeretném minél inkább elősegíteni és
motiválni.

26

