LAUDATIO
Gulácsi István Gáborné a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodapedagógusa.
Általános iskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, majd Miskolcon, a Kossuth Gimnázium
és Óvónői Szakközépiskolában érettségizett 1979-ben. Még ebben az évben július 1-től
óvónőként kezdett dolgozni a sárospataki III. sz. Napközi Otthonos Óvodában.
Munkába lépésétől kezdve kitűnt gyermekszeretete, aktivitása, nagyfokú hivatástudata.
Folyamatosan törekszik az önképzésre, ezért nem elégedett meg a középfokú óvónői
végzettséggel. 1983 júniusában megszerezte a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola
óvónői szakán a főiskolai végzettséget. Munkavégzésében igényes, lelkiismeretes. Szakmai
gyakorlati tapasztalatait jól ötvözi elméleti tudásával. Nevelő munkája eredményes, a szakmai
és etikai elvárásoknak mindenkor megfelel. Gyermekközpontú szemlélete, a gyermekek
fejlesztése, pozitív értékelése, elismerése jellemzi. 1990-ben kimagasló pedagógiai munkájáért
Miniszteri Dicséretben részesült.
A tudatos, tervszerű munkája tette lehetővé, hogy több éven át vezesse óvónőképzős hallgatók
szakmai gyakorlatának irányítását.
Az új iránti fogékonyság, a változásokra való nyitottság nem áll távol tőle, ezért az óvoda 2011
szeptemberében bekövetkezett fenntartó váltásánál bátran jelentkezett és vállalkozott arra, hogy
a jelenlegi munkahelyén, az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodában neveli tovább a
kisgyermekeket. A keresztény nevelés alapelveit elfogadta, a gyermekek nevelésében a
keresztény erkölcsi normák megismertetését természetes módon közvetíti munkájában a
mindennapi nevelő munka során.
2011-től napjainkig az óvodában a vezető-helyettesi feladatokat is ellátja, ezért 2015-ben
elvégezte a közoktatás-vezetői képzést és szakvizsgázott óvodapedagógus lett.
Jó szervezőkészsége, határozott fellépése, magas színvonalú munkára való törekvése
megjelenik helyettesi tevékenységében is. A rábízott feladatokat eszerint várja el kollégáitól is.
Az óvoda szakmai irányítását, a mindennapi szervező, koordináló feladatok ellátását bátran rá
lehet bízni. Az óvodavezetővel és a munkatársaival jó szakmai kapcsolatot ápol. Nyílt, őszinte
megnyilatkozásai az óvodai nevelés érdekét szolgálják. A pedagógus életpálya bevezetésekor
jó példával járt elől, mikor elsőként vállalkozott a Pedagógus II. fokozat minősítési eljárására,
melyet 2015-ben kimagasló eredménnyel sikeresen teljesített. 40 éven keresztül folyamatosan,
magas színvonalon, nagy hivatástudattal végezte pedagógiai munkáját.
Mindezek alapján Gulácsi István Gáborné az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda
óvodapedagógusa püspöki áldásban részesül.
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