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1. Magamról

1.1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
NÉV
SZÜLETÉSI IDŐ
SZÜLETÉSI HELY
LAKCÍM

Patai Edit /Katona Edit/
1969. március 26.
Vásárosnamény
1078 Budapest Nefelejcs u. 27-29. III/17.

TANULMÁNYOK
Bessenyei György Tanárképző Főiskola Nyíregyháza 1990.
Kölcsey Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola Nyíregyháza 1987

KÉPZÉSEK
Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez, a pedagógusminősítéshez kapcsolódó
intézményvezetői feladatok ellátására 2015.
Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre 2014.
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre 2014.
Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és
gyakorlati alapjai 2013.
BME Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak 2008-2009.
EPSZK A Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása –
óvodai programcsomag 2008.
FPI Gyermekvédelmi felelősök továbbképzése (II. 60 óra) 2005.
FPI Gyermekvédelmi felelősök továbbképzése (I. 60 óra) 2004.
Horváth & Dubecz Bt. Minőségbiztosítási alapkurzus 2001.
FPI „Mindig a gyermekkel van a baj?” 2001.
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Pest megyei PSZI Út az autonómiához 2000.
EPSZK „Hétszínvirág” kézműves tanfolyam 1999.
EPSZK „Hétszínvirág” kézműves tanfolyam 1998.
Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola Intenzív továbbképzés 1995.
MPI Nyíregyháza Játékos matematikai nevelés az óvodában 1994.
MPI Nyíregyháza Lelki egészség – lelki kultúra 1993.

VÉGZETTSÉGEK
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 2009.
Óvodapedagógus: főiskola 1990.
Általános ápoló és általános asszisztens: középfokú-érettségi

MUNKAHELYEK
Dob Óvoda Budapest VII. 1996- jelenleg is
Napköziotthonos Óvoda Nyírmada 1987-1996

EGYÉB SZAKMAI KOMPETENCIÁK
Köznevelési szakértő (szakmai ellenőrzés, minősítés) 2015-től
Közoktatási szakértő (szervezet- és minőségfejlesztés – óvoda) 2010-től
Óvodavezető helyettes 2011- jelenleg is
Minőségirányítási csoportvezető 2003-tól 2012-ig
Szakmai munkaközösség vezető 2008-tól 2013-ig
Gyermekvédelmi felelős 2001-től 2008-ig
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1.2.Szakmai életút bemutatása: főbb szakmai mérföldkövek
Pályakezdés

Érettségim után kezdtem dolgozni Nyírmadán, szülőfalum egyik tagóvodájában, mint
képesítés nélküli óvónő. 32 fős kiscsoporttal kezdtem pályafutásom, mi így, a gyermekekkel
együtt újak az óvodában, sikeresen, hamar megszoktuk az új életet. Akkor szembesültem e
szakma szépségeivel, mondhatni magaménak éreztem azonnal. Nem volt kérdés így a főiskola
elvégzése sem. Ettől kezdve felpörgött a szakma iránti szakmai életem: bemutatók tartása,
különféle rendezvényekre gyermekek felkészítése, újítások a csoportszoba berendezésén,
küllemén, szülők bevonása a nevelésbe, programokba, és számos élmény lehetőség
kihasználása, ami ott a helyi viszonylatban adott volt (pl. télen, a lovas szánon utaztatás,
számos kirándulás, szánkózás szervezései). Már akkoriban nyitott voltam a szakmai
kiteljesedésre, megújulásra, képzésekre.
Az intenzív képzésen való részvétel

1989-ben egyik kolléganőmmel jelentkeztem Hajdúböszörménybe, az Óvóképzőn induló egy
éves intenzív továbbképzésre, ahol többek között az óvodapedagógiai innovációkról is
hallottunk előadásokat.
Ekkor kezdett felszámolódni a kötelező foglalkozások több évtizedes szemlélete,
megismerhettük a modern óvodapedagógiai módszereket a kísérletinek mondható óvodák
által: Epochális, Waldorf, Montessori, Mályva utcai, Porkolábné-féle, Lépésről-lépésre, és
nem utolsó sorban a Dob utcai óvoda sajátos nevelőmunkáját. Ez a szakmai állomás újabb
lendületet adott további munkámnak, még tudatosabban, ugyanakkor kissé reformszerű
módon alakítottam a csoportomban folyó munkát (kuckósítás, természetes anyagok bevitele,
kísérletezés, élősarok még teljesebb kialakítása). Új hangsúlyt kapott a környezeti nevelés,
ami azóta is hozzám közelálló tevékenységi terület maradt.
A Dob utcai óvodában

1996-ban érkeztem a Dob utcai óvodába, miután addigi óvodámtól létszámleépítés miatt
kellett megválnom. Eleinte a kíváncsiság és kihívás hajtott ide, hiszen az intenzív képzésen
már szimpatikusak voltak a Dob utcai óvoda nevelési módszerei. Tetszett a differenciált
bánásmód elvisége, ahogyan ez az óvoda értelmezte – ilyen érzésekkel és gondolatokkal
jelentkeztem tehát ide. Az állásinterjú felért egy felvételi vizsgával, hisz az alkalmasságomat
kívánta szűrni az akkori vezető, azaz, hogy személyiségem alkalmas-e ennek a
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szemléletmódnak a gyakorlására. Ez a komoly és tudatos szelekció még nagyobb kihívást
jelentett számomra. Nyitottan figyeltem kollégáimat, minden lehetséges belső műhelymunkán
részt vettem, hogy tanulhassak a régi dobosoktól. Hamar ráéreztem a differenciált bánásmód
mélységére, egyre tudatosabban, magabiztosabban alkalmazva a mindennapokban. A
Folyamatkövető Napló továbbfejlesztéseként magam is készítettem modulokat a még
teljesebb, lefedettebb dokumentálás érdekében (fogadóóra, konzultáció, családlátogatás,
képzések, szülői elérhetőségek, hospitálási jegyzőkönyv moduljai). Itt kezdtem el publikálni –
esetileg Óvodai Nevelésbe, kerületi újságba, hírmondóba, illetve másfél évtizeden keresztül
óvodai újságunk, a Doboló társ-, majd főszerkesztője lettem, ahová rendszeresen is írtam
óvodai, szakmai tudnivalókról. Rendszeresen részt vettem a dobsajátos rendezvényeken,
összejöveteleken, képzésen, konferencián, kapcsolatot tartva az Autonómia Egyesület akkori
tagjaival, szakcsoportjaival (Gödöllő, Pécs, Siklós, Balatonalmádi D.O.B. programmal
dolgozó óvodái), illetve több szakmai konzultációnak voltam résztvevője.
A D.O.B. szemlélet tudományos alapokon nyugszik (pedagógia- szociológia- pszichológia),
mely alátámasztja az egyéni bánásmód létjogosultságát. Preventív, nyitott, folyamatokra
épülő, alapja a kapcsolatépítő kommunikáció és az együttműködés létjogosultsága. Hiszem és
vallom ennek a pedagógiai módszernek a hatékonyságát, természetességét, mely alapja az
autonómia alakulásának, alakításának; „Csak autonóm felnőtt képes autonóm gyermeket
nevelni” – hangzott el gyakran Dr. Hűvös Éva tanításai által.
Gyermekvédelmi felelős lettem…

2001-ben megkaptam az első komoly megbízatásomat: én lettem az óvoda gyermekvédelmi
felelőse, újabb kihívás előtt állva. A hatékonyabb feladatellátásom érdekében a Fővárosi
Pedagógiai Intézet szervezésében elvégeztem a gyermekvédelmi felelősök mindkét 60 órás
képzését. Szakmai alkotómunkám eredményeképpen létrehoztam a Gyermekvédelmi naplót,
ami hasonlóan modulokra épül, mint a csoportnaplónk. Ezt, azóta is használja a jelenlegi
gyermekvédelmi megbízottunk. Ez a napló nagyban segítette, rendezettebbé, átláthatóbbá téve
a gyermekvédelmi munkát. Folyamatos igényem volt a kapcsolattartás, tájékozódás,
konzultáció a kerületi szociális szféra képviselőivel, hogy ismerjem az aktuális lehetőségeket
a hatékony segítségnyújtáshoz, igény szerinti tanácsadáshoz az óvodánkba járó családok
számára. Nyitott voltam minden segítő megmozdulás támogatására, azóta is rendszeres
segítője vagyok az óvodánkban megrendezett Dob tallér délutánoknak.
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Minőségirányítás

Óvodánkban 2003-tól kezdtük el kialakítani és működtetni a minőségirányítási rendszert,
melynek eleinte tagja, majd 2006-tól a team vezetője lettem. E rendszer működtetése,
intézményi szintű felmérések, értékelések, szabályzatok megalkotása, működtetése – mindezt
építve sajátos szakmai hagyományainkra, bizony nem volt könnyű feladat. Ugyan a
jogszabály nem írja elő ennek további működtetését, de véleményem szerint a partneri,
minőségi, hatékony intézményi működés a már megalkotott elvek, célok, feladatok
megvalósítása nélkül lehetetlen.
Szakmai munkaközösség vezetése

2008-tól kaptam felkérést az óvoda belső szakmai munkaközösségének vezetésére. Ez éppen
egy intenzívebb fluktuáció időszakában történt, és nagy kihívásnak bizonyult szakmai
hagyományaink, szervezeti kultúránk megerősítése, továbbadása. Munkaközösség vezetőként
innovációs munkákban is részt vettem, így a kompetencia alapú nevelés helyi nevelési
programunkba való beépítésének team munkájában. Rendszerint bekapcsolódtam a
jogszabályok általi dokumentummódosításokba, így legutóbb a pedagógiai program
kidolgozásának részese voltam. Vezetői felkérésre szakmai munka ellenőrzést is végeztem
hospitálásokkal, naplóellenőrzések által, segítve, korrigálva a szakmai megvalósulást.
Közoktatási vezető szakvizsga szerzése

2009-ben közoktatási vezetői szakvizsgát szereztem, egyrészt esetleges vezetői ambícióim
miatt, másrészt az ott szerzett ismeretekkel hatékonyan tudtam segíteni az óvodavezetés
munkáját. Itt teljesedett ki számítógéppel való ismerkedésem is, amit azóta is használok. A
jogszabályok szintjén kialakult jártasságomat igyekeztem szinten tartani, a változásokról
folyamatosan tájékozódni, kollégákat tájékoztatni. Az itt szerzett kompetenciákat akkori
munkaközösség vezetőként is tudtam hasznosítani, ami még tudatosabbá, tágabbá tette
szakmai látókörömet.
Óvodavezető helyettesként…

2011-ben lettem a Dob Óvoda óvodavezető helyettese. Örömömre a leköszönő, nyugdíjazás
előtt álló helyettes még sokáig partner volt a segítésemben, a közös gondolkodásban,
problémamegoldásokban az egyre nehezedő szerveződések, feltételek miatt.

Nyitottan

vártam, kértem az ő tapasztalatait, segítő, építő kritikáit, véleményeit, ami munkámat
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hatékonyabbá tette. Helyettesként, azóta is fontos számomra a munkafolyamatok
szervezettsége, hatékonysága. A tervezésükben fontos a kollégák véleményének, lehetséges
igényeinek kikérése, figyelembe vétele, hiszen hatékony együttműködésükre csak így
építhetek. A munkafolyamatok ellenőrzését részben önállóan, részben az óvodavezetővel
közösen végzem/ végeztem, természetes munkamegosztásban, de a felelősség és döntés jogát
meghagyva a vezető személyének. Fontosnak tartottam a rendszeres megbeszéléseket,
egyeztetéseket az intézmény teljes körű működésével kapcsolatosan a vezetői távollét esetén
adódó problémák, ügyek intézése miatt is.
Szakértői tevékenység

2010-ben felkerültem az Országos szakértői névjegyzékbe, de a valódi, mély szakértői
tevékenységem 2015-ben a pedagógus szakmai ellenőrzések és minősítések kapcsán indult el.
Ezen ismereteimet intézményemen belül is tudom hasznosítani ezen eljárások előtt álló
kollégák segítésekor, illetve az intézményi önértékelés jelen beinduló szakaszában.
Külső szakértői munkám során szerzett szakmai tapasztalataimat is tudatosan igyekszem
megosztani kollégáimmal, belső szakmai műhelymunkáink, értekezleteink során – mint jó
gyakorlat közvetítése, szakmai megújulás céljából.
Összegezve:
A pályám során mindvégig nyitott, aktív, innovatív személyiségként gyakoroltam a
pedagógusi hivatásomat. Fontos volt számomra és most is az, hogy képes legyek a
megújulásra, a folyamatos önfejlesztésre a meglévő pedagógiai elvek és értékek
megőrzésével.
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2. A vezetésre megpályázott óvoda
2.1. A Dob utcai óvoda múltja

„Az élet csak visszafelé érthető meg, de előrefelé kell élni.”
(Sören Kierkegaard)
A kezdeti intézményi működés
Az óvoda 1897-ben létesült, előtte magánlakásként funkcionált az épület. Tulajdonosa a
fővárosnak adományozta az ingatlant.
Első elismerő oklevelét az óvoda 1910-ben kapta szép munkájáért. Két vezetőnővel
működött. 30-as évektől napközis ellátást vezettek be, napköziotthonos gyermekotthon lett.
1945 februárjától az épület felében óvodát nyitottak, az emeleten konyha működött 1953-ig.
1947-48-ban megnyílt a másik földszinti szárny is: már 3 csoporttal, 182 gyermekkel, 6
óvónővel, 4 dajkával. 1948-ban az emeleten ebédlő volt a csoportok számára, majd 1954-ben
a konyha elköltözött, s helyette az emeleten megnyitott a negyedik csoport is. Az óvodavezető
függetlenítve lett. Ekkor dolgozott 4 éven át Forrai Katalin is az óvoda nagycsoportjában, itt
kísérletezte ki az óvodai énektanítás módszereit.
1956-os

forradalom

időszakában

az

emeleti

részben

hadiállapotok

voltak,

az

ellenforradalmárok rongálásai, feldúlásai folytán. Az óvoda újranyitásakor csak a földszinti
két csoport volt használható, gyereket fogadására alkalmas állapotban. 1957-es tanév végéig
folyamatosan nyitott újra az 5 csoport. Az épületben lévő vezető óvónői lakást 1961-ben
megszűntették, s átalakítása után 1962-ben 6 csoportossá bővült az óvoda.

Az óvoda tárgyi feltételeiben fokozatosan megújult, bútorok kicserélődtek a Tanács által, a
gyermekek szocialista nevelését elvárva az intézménytől. Ekkor már 13 óvónő, 6 dajka alkotja
a személyzetet. Az óvoda udvara 6 csoport számára szűkösnek bizonyult, ezért a szomszéd
ház udvarát megkapva társadalmi munka keretében alakították ki a gyermekek számára.
Ez a 6 csoport máig él intézményünkben, igaz a „szomszéd” udvarral szegényebben. A
rendszerváltás óta számos belső átalakításon esett át az épület, az udvarra Európai Uniós
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szabványnak megfelelő játékok kerültek. Fenntartói hozzájárulásokból, pályázatokon nyert
összegekből folyamatosan szépítjük környezetünket, cseréljük bútorainkat, játék és fejlesztő
eszköz készletünket. Az óvoda fenntartó szerve Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata. Óvodánk elnevezése 2015-ig: Dob Óvoda, napköziotthonos ellátással,
nemrég még 120 férőhellyel megállapítva.
(Dokumentumok a VII. kerületi óvodák életéből, 1965., Alapító okirat, 2007.)

Dokumentumok a VII. kerületi óvodák életéből - kiadvány borítója
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Szakmai múlt
Jelenlegi működésünk szakmai múltja 1971-re nyúlik vissza. Az akkori óvodai program
bizonyos részleteit már más hangsúllyal értelmezték, mélyebb tartalommal gondolkodtak a
nevelői hatás eszközein.
A

Lóczi-intézet

nevelési

elveit,

gyakorlatát

kezdték

tanulmányozni,

óvodaival

összehasonlítani, abba beépíthetővé tenni. Pikler Emmi „tanításai” mérföldkövet jelentettek
DOB-os fogalomtárunk kialakításában, megalapozásában (pl. kompetenciaérzés, önállóság,
kezdeményezés, kivárás, szituációérzékenység, bánásmód).
1980-tól dr. Hűvös Éva koordinálásával indult el óvodánkban egy intenzív műhelymunka,
mely az elméletet igyekezett a gyakorlat szolgálatába állítani – természetes élethelyzetek
előtérbe helyezésével, alakításával. Ebben aktív partnere volt hosszú éveken át Trajber
Lajosné Valéria, az akkori óvodavezető.
1996-ban az Országos Közoktatási Intézet minősített óvodai programként jegyezte be az
alternatív óvodapedagógiák közé a Differenciált Óvodai Bánásmódot, röviden a D.O.B.
programot– a „kell,- és a lehet között”.
Már a műhelymunkák időszakában is, s a program bejegyzését követően egyaránt számos
belföldi és külföldi szakember, nevelői közösség figyelt fel sikereinkre, eredményeinkre.
Megalakult az Autonómia Egyesület a szakmai bázis funkcionálására, illetve a D.O.B. iránti
érdeklődés hatására. A találkozókon, konferenciákon túl akkreditált képzéseket is szervezett
érdeklődő, szimpatizáló kollégák számára. Ez a szervezet mára
már nem hivatott az akkori szakmai összefogás támogatására,
átalakult működése miatt.

(DR: HŰVÖS, 1989., HŰVÖS, 1991., DR: HŰVÖS, 1996.)
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2.2. Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda jelene – helyzetelemzés

„Sose rombold le a kerítést addig, míg nem tudod, miért emelték.”
(Robert Frost)
Tárgyi feltételek, környezet
Óvodánk épülete tehát több, mint százéves múltra tekint vissza, óvodaként működve azóta
is. Hatcsoportos intézmény jelenleg öt csoporttal működik, az jelen hatályos Alapító okiratban
meghatározott 101 főnyi gyermeklétszámra való feltöltéssel, figyelembe véve az egy főre jutó
2m2 egy főre jutó alapterületet. Az épületben kialakított tornahelyiség, só-szoba található.
Szakemberek számára külön fejlesztő helyiségek biztosítottak. Az óvoda rendelkezik udvarral
(és használati hozzájárulással még mindig a szomszéd telek udvarrészével), terasszal a
gyermekek szabad levegőn tartózkodásához.
Komfortfokozata a XXI. század modernitását illetően folyamatos fejlesztésre szorul, tárgyi
felszereltsége kielégítő, megfelelő. Az intézmény esztétikuma ízléses, otthonos, hangulata
nyugalmat árasztó.
Az óvoda Budapest VII. kerületében, belvárosi régióban található, alig fellelhető zöld
övezettel. A betontenger, a szmog vesz körül minket. Tipikusan kiöregedő, műemlék jellegű
társasházak övezetében óvodánk a kapun belépve valóságos paradicsomot, gyermekszigetet
rejt az oda érkezők számára.
Gyermekek, családok
Gyermekeink, családjaink többsége a fent említett régióból érkezik óvodánkba, de mindig
adódnak kerületen, körzeten (sőt Budapest határán) kívüli igények a sajátos programunk
miatti jelentkezésekre, a mindenkori férőhely függvényében adódik lehetőség felvételükre.
A kerület lakosságának szociális helyzetét tekintve igen széles a paletta a hozzánk érkező
családok tekintetében. Egyre több az elszegényedő, ingerszegény hátterű családból bekerült
gyermek. Ennek oka a kerületben lakók alacsony iskolai képzettsége következtében kialakult
halmozott munkanélküliség. Ez magával vonzza mindazon társuló problémákat, amelyekhez
szociális intézményeink segítő támogatása válik indokolttá. Utóbbi években egyre fokozódó
migráció számos más nemzetiségű gyermek érkezését is eredményezi jelenleg is. További
tapasztalat az is, hogy egyre több azon gyermekek száma, akik kiemelt figyelmet igénylőek a
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Nemzeti Köznevelési törvény értelmében – természetesen a hátrányos helyzeteken túl a
sajátos nevelési igényre, és a tehetséggondozásra is egyaránt értve.
Családjaink többsége rendezett, lehetőségeikhez mérten igényes, amit családlátogatásokon,
a gyermekek és szülők mindennapi interakcióiban tapasztalunk.
Az óvoda személyi feltétele
Óvodánk személyi feltételei részben kielégítőek a hatékony feladatellátás, illetve a
programsajátosság tekintetében. Az óvodavezető munkáját óvodatitkár segíti, több mint két
évtizedes együttműködésben. Az öt csoportban 10 óvodapedagógus és 5 dajka dolgozik. A
páratlan csoportszám megnehezíti a műszakváltást, műszakonkénti feladatmegosztást a dajkák
tekintetében, kiemelt szervezést igényel a pedagógiai munkát segítő, kiegészítő személyzet
hiányában (takarítási feladatok, konyhai munka, csoportbeli együttműködés, óvodai nyitászárás összehangolása). 2016. január 1-től az EVIKINT Kft. alkalmazásába kerültek át
technikai dolgozóink, de munkaköreiket, feladataikat tovább folytatva intézményünkben. Az
óvodapedagógusok korban erősen megoszlóak a fiatalok és idősek tekintetében, ez
helyettesítőket eredményez a szülni készülő kollégák helyett, illetve folyamatos nyugdíjba
vonulási hullám folytatódik az elkövetkező években. Így a szervezeti kultúra alakítása,
mélyítése nehézségekbe ütközik e fluktuáció miatt. Pedagógiai asszisztensünk léte még új, e
szakmai kompetencia még alig körvonalazódott. Keressük helyét, feladatait e státusz
leghatékonyabban való kihasználásának, mint emberi erőforrás. Szakembereink közül mára
már csak a fejlesztő pedagógus maradt óvodai alkalmazásban, logopédusunk kihelyezetten
végzi napi folyamatosságban fejlesztő munkáját. Óvodapszichológus az idei nevelési évtől
nincs, holott az ő személye a speciális nevelési, pedagógiai programunk alapköve. Az új
jogszabályi rendelkezés értelmében nem tölthető be ez a státusz, pedig még mindig nagy
igény lenne a szülők felől is segítségére, együttműködésére. Nagy hiányát tapasztalják az
óvodapedagógusok is a mindennapi pedagógiai munkájuk során. E három szakember főállású
státusza egyik alapköve a belső szakmai team-nek, hiányuk miatt nagyban csorbul e
bánásmód szakmai hitelessége, mélysége. Sok-sok család hosszú évekig meglévő
szakembereink léte miatt is választotta óvodánkat a speciális nevelésfilozófiánkon túl.
A technikai kisegítő személyzet félállású kertészből, egyéb technikai kisegítőből,
takarítóból, teljes állású gondnokból áll, akik a hátteret biztosítják a zavartalan
mindennapokhoz,ők tehát az EVIKINT Kft. alkalmazásában.
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Az óvoda szakmai profilja
Az eredetileg hagyományosan, nagy létszámú csoportokkal működő
óvoda Dr. Hűvös Éva irányításával a 80-as évektől belépett tehát az
innovatív, alternatív programot kidolgozók, alkalmazó óvodák sorába,
kimondatlanul is szakmai bázisaként e módszernek. Így megszületett a
Differenciált Óvodai Bánásmód, azaz a D.O.B. program, a „Kell és a
lehet között” címmel, 1996-ben került be az Országos Közoktatási Intézet
adatbankjába, mint hivatalosan is válaszható pedagógiai program. Ezt jogszabályi
rendelkezésre hivatalosan is adaptáltuk, ebből megalkotva a helyi speciális pedagógiai
programunkat, amit azóta is töretlenül alkalmazunk. Szakmai hagyományunk dokumentációs
alapja a Folyamatkövető Napló alkalmazása, mely e nevelésfilozófia írásbeli megjelenítésére
specializálódott modulrendszer.
A másság más mélységének értelmezése miatt már több évtizede vegyes korcsoportokat
alakítunk ki, aminek életszervezése sokkal természetesebb, dinamikusabb, sokkal több
odafigyelést, tudatosságot igényel, nehézséget rejt az osztott korcsoporthoz képest, és sokkal
több csodát, sikert eredményez. Itt valódi inkluzivitás realizálódik a befogadó szemléletünk
által.
Az alapító okiratban az utóbbi években megjelent az SNI gyermekek integrálása, szakértői
bizottságok kijelölése alapján gyermekek óvodánkba való felvétele. Feltételei (személyi,
tárgyi) a speciális fejlesztések tekintetében nem vagy részben megoldottak, így az
integrálásuk is nehézségekbe ütköző. Folyamatos esélyegyenlőség biztosítása a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekeken túl a migráns gyermekek tekintetében is megvalósul.
Az utóbbi évtizedekben számos innováció, jogszabályi előírás jelentett újabb és újabb
kihívást,

megoldandó

feladatot

valamennyi

magyar

óvoda

számára

(például

a

Minőségbiztosítás, Minőségirányítás megjelenése, működtetése, a Kompetencia alapú óvodai
nevelés létjogosultságának beépítése a helyi nevelésbe). Ezek nagy kihívásoknak bizonyultak;
a komoly szakmai viták, műhelymunkák során cél volt a szakmai profilunk, értékeink, elveink
töretlen megőrzése.
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3. Vezetői program
„Ha jó irányban állsz, nem kell mást tenned, mint továbbmenni.”
( Buddha)
Vezetői koncepcióm alapja az Erzsébetvárosi Dob Óvoda meglévőségei, értékei,
hagyományai, amit szeretnék megőrizni, továbbvinni, fejleszteni, tökéletesíteni, vagy éppen
korszerűsíteni – mind a mai kihívások és elvárások megfelelésével. A hatékony működés
alapja a feltételrendszer adottsága, melyet koordinál egy tudatos, globális szemléletű vezetői
team, természetesen a vezető egyszemélyi felelősségének megtartásával. Hiszek a
demokratikus vezetői szemléletben, ami feltételezi az alkalmazottak autonómiáját,
szakmai, munkaköri kompetenciájuk kiteljesedését. Tudatosan törekszem az éves
munkatervek koherenciájára, azok megvalósulását visszacsatoló beszámolókra, értékelésekre.
A

minőségi

folyamatok

következetes

működtetése

eredményezhet

hatékonyságot,

színvonalat a napi munkánkban.

3.1. Szervezeti fejlesztések, feladatok, célok
A szervezeti hagyományok, struturák alakítása, mélyítése folyamatos kíhívás a fluktuáció
folyamata miatt. Testületünk 45%-a nyugdíjazás előtti korban van, 10% szülés, családalapítás
miatt van távol.
Pedagógiai programunk alapköveként szereplő belső (főállású) szakemberek hiánya is
csorbítja azt a szakmai értéket, amelyet a D.O.B. program hivatott képviselni, történetesen a
szakemberek és óvodapedagógusok team-ben való közös munkája kapcsán. Az SNI
gyermekek hatékonyabb integrációjához a speciális szakemberek ellátottsága is akadozó,
hiányos.
Az Evikint Kft. alkalmazásába átkerült technikai állománnyal való együttműködés
viszonylagosan zavartalanul történt, nem zavarta meg az addigi óvodai feladatellátást.
Feladat, cél rövidtávon:
- A szervezeti hagyományok erősítése, átadása az ujjonnan érkező kollégáknak, „dobos”
nevelésfilozófiával,kompetenciaérzéssel, autonómiával rendelkező kollégák megnyerése
szervezetünkbe, mint leendő szakmai mag erősítése céljából.
- Folytatni szeretném szervezeti hagyományként egyes dolgozók felé mindazokat az emberi
ünnepeket, együttléteket, kapcsolatmélyítő lehetőségeket, melyek pozitív hatásúak a
felnőttközösség továbberősítéséhez (ünnepek, közös óvodán kívüli kapcsolatépítő programok)
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- Az SNI gyermekek fejlesztésében részt vevő külső szakemberekkel továbbmélyíteni a
szakmai, partneri kapcsolatot – információátadás, konzultációk tekintetében, ami az adott
gyermek csoportbeli fejlesztését is hatékonyabbá teheti.
- A „külső” technikai személyzettel való partneri munkakapcsolat megtartása, más külső, ide
belépő szakemberrel való olyan kompromisszum alakítása a munkáját illetően, ami az óvoda
zavartalan működését támogatja.
Feladat, cél közép és hosszútávon:
- A szervezetfejlesztés folytatása, közös, múltbeli értékeken alapuló, értékmegőrzésre hivatott
testület alakítása, kiépítése. A vezető, vezetés kinevelés elkezdése, mely záloga a hosszútávú
értékmegőrzésnek, és a pedagógiai szemlélet, mint jó gyakorlat szélesítésének.
- A személyi feltételek lehetőség szerinti bővítése, ha jogszabályi változás vagy fenntartói
támogatás, jóváhagyás ezt lehetővé teszi:
a. A Differenciált Óvodai Bánásmód program főállású logopédus, fejlesztőpedagógus és
pszichológus teamjének visszaállítása e sajátos mélységű pedagógiai munkához. E program
preventív jellegét ezen szakemberek folyamatos együttműködése is feltételezi, biztosítja.
b. Az SNI gyermekek fejlesztéséhez intézményi gyógypedagógus szükséges az egyre
növekvőellátást igénylő létszám miatt. Ez az intézményközti ellátásnál sokkal hatékonyabb és
folyamatba ágyazottabb lenne a fejlesztő munka a napi követhetőség miatt.
c. Technikai állomány bővitése, mely a dajkák csoportbeli munkájának hatékonyságát
növelné, csoporton kívüli teendők csökkentésével (konyhai kisegítő/mosogató, takarító/mosó
státuszok – akár külső alkalmazásban).

3.2. Szakmai fejlesztések, feladatok, célok
A pedagógiai munka alapja a pedagógiai programunk értékeinek, elveinek, feladatainak a
gyakorlatban való megvalósítása. Hatékonyságát a jól működő belső mechanizmusok, a jól
szervezett együttműködési kapcsolatok, valamint feltételeinek megléte adja.
Hatékonyságát biztosítja továbbá egy jól átgondolt, strukturált feladatmegosztás is, ami az
egyenletesebb feladatmegosztást is feltételezi egyben – „mindenki jó valamiben” elvével,
azaz mindenki kompetens valamely feladatra a közös cél érdekében.
Az együttműködések tekintetében a partnereinkkel való kapcsolatokat is mérlegelni,
újragondolni érdemes a változó körülmények tükrében (jogi, működési, szervezési).
A szakmai innovációk, újabb pedagógiai kihívások, feladatok is folyamatos átgondolást,
tervezést, szervezést igényelnek (önértékelés, PÉM, PSZE, tehetség-pilot, képzések). A
változások kihatnak a belső szakmai munkára: mind a napi gyakorlatra, műhelymunkára,
szakmai dokumentációra egyaránt.
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Feladat, cél rövidtávon:
-A belső műhelymunka és feladatmegosztás átstrukturálása a szakmai munkaközösségek
átgondolásával. Két munkaközösség alakítása a pedagógusok egyéni pedagógiai
kompetenciájának figyelembevételével, az átjárhatódág megtartásával. Természetesen
mindkét munkaközösség elsődleges szakmai elvárása a D.O.B. program értékének,
szellemiségének őrzése, mélyítése, megvalósítása. (Innovációs munkaközösség, Hagyomány
munkaközösség). Ezek tartalmi, működési kereteit demokratikus keretek között kívánom
alakítani.
- Az önértékeléssel kapcsolatos teendők az innovációs munkaközösség koordinálása alá
esnek, s ezen feledatkörön valósulna meg a hopitálási szakmai hagyományunk, tudatosan
összehangolva az önértékelés feledataival.
- A munkaközösségek nevelői értekezletek keretében évi 2 alkalommal kezdeményezett
témákban tarthatnak előadást, vagy szakmai vitát, esetmegbeszélést az általuk
kezdeményezett témákban.
- Újragondolandó partnereinkkel való együttműködés
a. A szülőkkel a nyitott ajtó és anyás befogadás hatékonyságának, elvárásainak
újraegyeztetése
b. óvoda-bölcsőde átmenet segítése érdekében a nyílt nap előtti bemutatkozás, kapcsolat
mérlegelése, kölcsönös látogatások felajánlása – mint régi hagyomány
c. óvoda-iskola átmenet segítése érdekében az iskola-szülő-óvoda szemszögekből való
segítése, régi hagyományok, új lehetőségek találása közös gondolkodás által.
d. külső szakmai partnerekkel (szakértői bizottságok, szakszolgálat, gyermekvédelem, orvos,
védőnő, élelmezés, karbantartás) való együttműködés újragondolása a lehetséges közös elvek,
gyakorlat közös meghatározásával.
e. végül, de nem utolsó soron a belső szakmai együttmőködés folyamatos alakítása a hatékony
pedagógiai munka érdekében (óvónő-dajka, óvónő- szakember, új kollégák befogadása).
Információ átadás, partnertudat alakítás, kompetenciák egyeztetése, mint megerősítendő cél.
- Az országos szakmai ellenőrzésben és pedagógus minősítésben a mindenkori miniszteri
keretszám, kiírás alapján kerül sor. Ezen való részvétel bizosítása, feltételek megteremtése, a
sikeres ellenőrzéshez és minősítéshez való hozzásegítés bezetői feladat. Alapja egyrészt a
KIR rendszer tudatos, naprakész vezetése, másrészt az önértékelési feladatok következetes
végzése, portfólió készítés segítése (szakértő kollégák bevonása, képzések lehetősége)
- a tehetség pilot program elindítása után hatékony együttműködés fenntartása az intézményi
koordinátor közreműködésével.
- belső műhelymunkaként a dajkaképzés folytatása
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Feladat, cél közép és hosszútávon:
- Szakmai publikációk, filmek készítése, régi oktatócsomagok újraelemzése
- A D.O.B. program belső műhelymunkájának és jó gyakorlatának megtartása, mélyítése
- Nyitás a D.O.B. programot alkalmazó más óvodák felé, mint intézményközi konzultáció,
közös gondolkodás, megoldáskeresés, megerősítés céljából
- Nyitás a kerület más óvodái felé: gyermek programok, pedagógus szakmai beszélgetőkörök
lehetőségének felajánlásával
- Képzés, önképzés feltételeinek megteremtése, prioritást élvezve a POK és OH által indított
térítésmentes képzéseken részvétel.
- IKT pedagóguskompetencia szélesítése a mindennapi gyakorlatban

3.3. Tárgyi, dologi fejlesztések, feladatok, célok

A tárgyi, dologi feltételeknek mindenkoron az adott költségvetési keretek szabnak határt. A
minőségi munka alapja ezen feltételek megléte. Óvodánk viszonylagosan jól felszerelt,
ellátott a tárgyi és dologi feltételek terén, amiért köszönet a Fenntartónak. Érezzük részükről
a minőségi igényt, elvárást a nevelési feladatok színvonalas ellátásának teljesítésére. Az
utóbbi években óvodánk számos felújítás, beruházás után újjászületett, de az állagmegóvás és
a szükségek tárgyi feltételek folyamatos biztosítása karbantartást, javítást, beszerzést, pótlást,
cserét igényelnek. A Fenntartónak köszönhetően ezen feltételek bizotsítása is
átstrukturálódott, törekedve a beszerzési, rendelési, megvalósítási folyamatokat
egyszerűsíteni, az intézményeket ezen gazdasági feladatok alól viszonylagosan
tehermentesíteni. Pozitív tapasztalatom, hogy egyre nyitottabbak mindenkori szakmai
igényeinkre, figyelembe véve kéréseinket, kikérve szakmai oldalú véleményeinket.

Feladat, cél rövidtávon

- A gyermekek óvodai ellátásához, fejlesztéséhez, gondozásához szükséges eszközök kellékek
folyamatos biztosítása- A balesetmentes, higiénikus környezet folyamatos fenntartása
- kimaradt felújítások pótlása
- udvar állagóvása, hatósági felülvizsgálata
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Feladat, cél közép és hosszútávon:
- igény és állapot szerinti felújítások (festés, javítás, parketta renoválás, menekülési útvonal
balesetmentessé tétele
- Térbővítés a pince tér beépítésével (tornaszoba, orvosi szoba/elkülönítő, irattár/raktár,
könyvtárszoba/nevelőiszoba, fejlesztőszoba, karbantartó és tárolóhelyiségek kialakítása)
- udvar átépítés pedagógiai szakmai szempontok figyelembe vételével, udvarbővítés
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4. Szakmai elköteleződés, összegzés a vezetői tevékenység megpályázásával

Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda második munkahelyem, ahol 20. éve dolgozom. Számomra
már e falak történelmet jelentenek, sok-sok kolléga, szakmai pillanat emlékével.
Elkötelezettségem erős ezen országosan is nevezetes múltú óvoda vezetésének
megpályázásával. Hiszem, hogy képes leszek e feladattal megbirkózni, hiszek testületemben,
valamennyi kollégámban. Hiszek a hatékony munkamegosztásban, a csapatszellem
létjogosultságában. Számomra fontos a jó, kiegyensúlyozott, bizalmon alapuló munkahelyi
légkör megteremtése, mely magában hordozza az őszinteséget és az építő kritikát. Hiszem,
hogy kollégáimmal együtt méltók leszünk az óvoda múltjához, a jelen Fenntartói és szakmai
elvárásaihoz, képesek leszünk ezt az utókor felé továbbadni.
Az óvodánkra nem csak szakmai múltja miatt vagyok büszke, hanem sikerei, eredményei
miatt is. Számos gyermek került ki tőlünk az iskolán át a nagybetűs életbe. Sokan már
felnőttek, sőt visszajáró szülők gyermekeikkel. Gyermekeink önérvényesítő, önmegvalósító.
autonóm emberkékké váltak, akikre mind büszkék vagyunk. Óvodánkba visszatérőként
szülőkből, volt óvodásokból lett kollégák is dolgoznak. Ez is bizonyítja intézményünk
különleges, bensőséges légkörét, ahol jó lenni, ahol érdemes dolgozni.
Eddig óvodapedagógusként, és vezetőhelyettesként más dimenzióból éltem meg előző
vezetőnk naprakész, pontos, menedzsment vezetői munkáját, sokat tanulva tőle. Számomra is
fontos a korrekt együttműködés, a pontosság, az elhivatottság, a tudatosság. Elkötelezett
vagyok a Dob Óvoda iránt, misszióként tekintem a pályázatom benyújtását, a vezetői
feladatok elnyerését.

Tisztelt Képviselő Testület!
Köszönöm előre is megtisztelő bizalmukat, minden tudásommal azon leszek, hogy méltón
képviseljem vezetésemmel óvodámat a kerületben és azon túl.

Patai Edit
pályázó
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a. melléklet: Főiskolai diploma másolata
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b. melléklet: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga másolata
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c. melléklet: Anyakönyvi kivonat másolata a névváltozáshoz
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d. melléklet: Erkölcsi bizonyítvány másolata
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e. melléklet: Ajánlás I.
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f. melléklet: Ajánlás II.
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g. melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat
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