Molnárné Jakab Mária vezető óvónő munkájának méltatása

Molnárné Jakab Mária a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát. Diplomás
óvónőként a Bátonyterenyei Kistérségi Óvoda Micimackó Tagóvodájában dolgozott, 1988-tól
óvodapedagógusi munkakörben, 2005-től pedig vezetői feladatokat is ellátott. 2007-ben a
Budapesti Műszaki Egyetemen Közoktatási vezető szakirányú végzettséget szerzett,
szakvizsgázott pedagógus. A tagóvoda vezetése mellett más területen is kamatoztatta
vezetői tudását. 2011-től a Bátonyterenyei Kistérségi Óvoda minőségfejlesztési vezetőjeként
kezdetben 8, majd 14 tagintézmény minőségirányítási munkáját irányította. Multiplikátor,
tréner és képző szerepét töltötte be „ A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai
óvodába kerülésének megszervezését segítő program” akkreditált továbbképzésen, az
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében. 2012. szeptember 1-től a II.
János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Angyalkert Katolikus Óvoda
Tagintézményének vezetője.
A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére továbbképzések szervezése
alkalmával aktívan kapcsolódik be előadóként, trénerként és szervezőként egyaránt.
Együttműködő tagja a váci egyházmegye katolikus óvodáinak vezetőiből álló óvodavezetői
munkacsoportnak. Intézményi implementációkra nyitott innovatív óvodapedagógus.
Az Angyalkert Katolikus Óvodában a vezetőóvónő szakmai irányításával az „EFOP-3.1.5
Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt uniós projekt
keretében intézményfejlesztést koordináló munkacsoport működik, mely az idei év során
támogatta az óvoda helyzetelemzésén alapuló intézményfejlesztési terv és intézkedési terv
megvalósítását. e projekt keretében Marika még másik öt óvodában végez mentori
tevékenységet a program sikeres megvalósítása érdekében. Különösen kiemelkedő az
átlagtól eltérő gyermekek egyéni fejlesztésében, különös tekintettel az inkluzív pedagógia
alkalmazására, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Évek óta működteti a „Sokan
sokfélék vagyunk” - Integrációs Óvodai Fejlesztő Programot. Az óvodai tehetséggondozás
elkötelezettje, részt vett az intézmény referenciaintézménnyé válásának folyamatában. Ezt a
törekvést erősítik az óvodában folyó idegennyelv-oktatás, a Bozsik-foci, az úszásoktatás, a
korábban működő zeneovi. Szakmai munkáját a precizitás, a folytonos szakmai megújulás
iránti igény jellemzi. Tanfelügyeleti szakértőként az Oktatási Hivatal által szervezett és
szervezendő pedagógiai-szakmai ellenőrzési folyamatok lebonyolítója. A TÁMOP-3.1.5/122012-0001 kiemelt projekt keretében részt vett a szakértők pedagógusminősítésre irányuló
felkészítésében, valamint a szaktanácsadók részére szervezett óvodapedagógusok fejlesztő
célú támogatását célzó továbbképzéseken. Az országosan is elismert mesterpedagógus,
tanfelügyeleti és pedagógusminősítésre kiképzett szakértő.

Az Angyalkert Katolikus Óvodában kulturális, szabadidős és hitéleti programok szervezésével
segíti a közösségfejlesztést. Sok tartalmas, igényes, színvonalas programot szervez. Az óvodai
csoportok aktív szereplői a városi rendezvényeknek is: kastélykerti majális, városi óvodák
találkozója, 21-es főút átadó ünnepsége, stvb. Közvetlen munkatársaival kiemelten kezelik a
szülők bevonását egy rendezvény, program szervezésére, aktív részvételére. Ő maga is a
szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, fenntartására törekszik. Az intézmény nyitottságát
hagyományok teremtésével, közös programok, családi nap, ünnepek szervezésével növeli.
Kiváló, tapasztalt vezetőtárs, akinek szakmai tudására, megszerzett tapasztalatainak
átadására mindig lehet számítani. Az együtt végzett munka során a közös
együttgondolkodásra, az eredményességre, a szakmai együttműködésre törekszik.
Hitélete példaértékű. Elkötelezett, vallását gyakorló keresztény pedagógus. Családjával
együtt a kisterenyei egyházközösség aktív tagja. Céljának tekinti a gyermekek számára a
keresztény értékek átmentését, továbbadását, a lelkiség, a szellemiség formálását, a
pontosság, a fegyelmezett magatartás kialakítását. Szándékában áll olyan igazi ember
nevelése, aki sugározza a szeretetet, a hűséget, a jóságot, az őszinteséget.
Minden körülmények között munkája becsületes elvégzésére törekszik, figyelembe véve a
gyermek lelki fejlődését. Felvállalja a katolikus óvoda törekvéseit. Gyermekszeretetből,
pedagógusi magatartásból munkatársainak és a szülőknek is példát mutat.
Nyugodt személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével könnyen elnyeri a gyermekek és a
szülők bizalmát. Nem csoda hát, ha a régebbi óvodásai is – akik már iskolások vagy felnőttek
– nagy szeretettel emlékeznek rá.
Vallja, hogy nem elég jó pedagógusnak lennie annak, aki keresztény gyermeket akar nevelni,
hanem példamutató életet élő, jó kereszténynek is kell lennie.
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