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2016/2017-es nevelési év 

Pedagógiai értékelés/ Nevelőmunka rövid szakmai értékelése 

 

A 2016/17-es nevelési év szakmai előrelépéssel, innovációkkal telt. 
Míg az elmúlt esztendőben az alsó szinten, 2016 nyarán pedig az épület felső szintjén 
cserélődött ki a villamosvezeték hálózat. Természetesen ez főként fenntartónk, a Veszprémi 
Főegyházmegye Veszprémi Érsekség nagylelkű támogatásának volt köszönhető.  
Nagy öröm volt számunkra, hogy a nevelési év kezdetére, minden tervezett felújítás, 
határidőre befejeződött, s így gyermekeink birtokba vehették a biztonságos, megszépült 
óvodát. 
A törvényességi előírásoknak, jogszabályi változásoknak megfelelően, aktualizáltuk 
intézményünk főbb dokumentumait: a Pedagógiai Programot, Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, valamint a Házirendet. A fenntartó által elfogadott dokumentumokat 
nyilvánosságra hoztuk óvodánk honlapján, valamint november hónapban feltöltésre kerültek 
az Oktatási Hivatal informatikai felületére is, készülve a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Az 
intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés, 2017 júniusában lezajlott. 
A Belső Önértékelési Munkacsoportra idén sok, s összetett feladat hárult.  
Pedagógiai Programunknak való megfelelés, a liturgikus évre épült. Magas szintű, 
szaktudományos-, szakmódszertani tudás mentén zajlott, a pedagógiai munka. 
A minősítések általi megmérettetések, növelték pedagógusaink önbizalmát, önbecsülését, 
újabb lendületet adtak arra, hogy érdemes az élethosszig tartó önképzés, megújulás. Szakmai 
napok keretében új pedagógiai trendekkel, módszerekkel ismerkedtünk meg, amelyeket az 
óvodapedagógusok beépítettek tervezőmunkájukba. 
Kiemelt jelentőséggel bír, a sepsiszentgyörgyi Csipike Napköziotthonos Óvodában eltöltött 
szakmai hét. Az intézmény 10 gyermekcsoportjából, 4 katolikus, keresztény szellemű 
programmal működik. 
A folyamatos hospitálások, konzultációk remek lehetőséget biztosítottak új módszerekkel, 
programokkal való találkozásra. Többek közt, megismerkedtünk a Franz Kett féle pedagógiai 
módszerrel, amelyet szeretnénk kipróbálni itthon is. Meghatározó élmény, hogy az eszmei és 
erkölcsi értelemben megfogalmazható magyarságtudatunkra, összetartozásunkra, 
néphagyományaink ápolására, közösségépítésünkre igen pozitívan hatott a látogatás. 
Nevelőmunkánk hatékonyságát, idén az ’Iskolai partnerelégedettségi vizsgálat’-tal mértük. 
Tanulságos, s egyben kiváló eredmény született. 
Ebben a nevelési évben két kolléga minősült, ami azt jelenti, hogy nevelőközösségünkből, 1 
fő óvodapedagógus kivételével, mindenki sikeresen átesett, a pedagógusminősítési eljáráson. 



Meghatározó, érzékelhető és nyomon követhető eredmény, az alkalmazotti közösség 
fejlődése. Tudatosabb, következetesebb vezetéssel, valamint Stadler László Dezső atya, lelki 
vezetőnk útmutatása által, egy toleráns, humánus, segítőkész, s szakmailag naprakész 
közösség kovácsolódott. 
Komplex egységet alkotott, minden egyes tevékenységi terület, amelyet az 
óvodapedagógusok Pedagógiai Programunknak megfelelően terveztek tematikába szedve. 

Természetesen, a keresztény nevelés adta a keretet, s ezt töltöttük meg színes, változatos 
tartalommal. Innovatív kezdeményezés volt a ’Népmese napja’, valamint a „Magyar kultúra 
napjá”-nak bevezetése, megünneplése a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. 
Külön öröm, hogy jó lehetőséget adott a szülőkkel történő kapcsolattartás, ill. közös 
megvalósítás lehetőségére. 

 
 

Záró gondolatok 

Tartalmas, keresztény értékekre épülő évet zártunk. Óvodásaink, szeretetteljes, kreatív 
tevékenységekre ösztönző légkörben nevelődtek.  
Az éves munkatervben meghatározott feladatokat, célokat követve, igyekeztünk 
nevelőmunkánk hatékonyságát erősíteni, megtartva intézményünk jó hírnevét. 
Hálát adunk a Jóistennek mindezek megvalósulásáért. 

Veszprém, 2017. június 30. 
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