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intézmény óvodavezetője
Először gyermekén keresztül, mint szülő került kapcsolatba az intézményünkkel. Legféltettebb
kincsét a legjobb helyen akarta tudni. Egyetlen gyermeke iskolánk büszkesége lett, aki
szorgalmát, kitartását, buzgóságát közösség iránti elkötelezettségét szüleitől tanulta.
A lelkes és fiatal Édesanyát megszólítottuk, hogy segítse óvodapedagógusként a Szent Miklós
Óvodánkban folyó nevelő munkát. Igent mondott. Amikor a GYES-en lévő óvodavezető helyett új
munkaerőt kerestünk, újra igent mondott és nagy lelkesedéssel és tenni akarással vetette bele
magát a pedagógiai,- szakmai,- vezető munkába. Az elődök nyomdokain haladva, az
óvodalelkészekkel egyetértésben irányította az intézményegységet.
Ismeri,- és folyamatosan alkalmazza az óvodai tevékenységek szervezéséhez szükséges
módszertani eljárásokat. Nyitott az új dolgok, módszerek, munkaformák iránt. Jól ismeri a
szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Nagy
szakmai igényességgel dolgozta át,- és aktualizálta az óvoda alapdokumentumait.
Nyilvántartásai, adminisztratív munkája példaértékű mindannyiunk számára.
Szívesen kapcsolódott be a Katolikus Pedagógiai Szervezési - és Továbbképzési Intézet
óvodapedagógusainak szakmai munkaközösségébe. Maga is tartott beszámolókat, előadásokat,
szervezett nyílt napokat országos szinten öregbítve a Szent Miklós Óvoda jó hírét. A szakmai
fejlődés, az élethosszig tartó tanulás elkötelezettje. Önképzéssel, továbbképzéseken való
részvétellel mindig törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek felfrissítésére. Tervező és
szervező munkája során rendszerszemléletű megközelítésre képes.
Munkatársai számíthattak rá, az óvoda érdekét maximálisan minden fórumon képviselte.
Követésre méltóan haladt a korral, a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra
épülő eszközök célszerű alkalmazására motiválta kolléganőit is.
Tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív
érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden gyermekhez. Érzékeny a gyermekek, családok
problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden
gyermek számára, a szeretetteljes befogadás és elfogadás híve. Előítéletektől mentesen végzi
pedagógiai munkáját, igyekezett az inklúzió szemléletét magáévá tenni, azt munkatársainak
átadni. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, segítő
kommunikációra minden érintettel.
Szívesen és felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a belső- és külső szakmai
együttműködések kialakításában. Szakmai munkáját a gyermekek szeretete, mély
empátiakészsége vezéreli. Egész eddigi óvónői pályája alatt fontos volt számára, hogy elnyerje a
gyerekek, szülők, munkatársak szeretetét. Családjával a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya
Plébánia templomi közösségének tagja.

