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Rovatunk másik pályakezdője tulajdonkép-
pen nem is igazán pályakezdő, ugyanis már 
korábban elvégezte az óvónő és tanító sza-
kot, egészen 2019-ig azonban nem volt lehe-
tősége kipróbálni magát ebben a kreatív és 
sokszínű munkában. Harmadik éve dolgozik 
az 1983 óta működő budapesti KIMBI óvo-
dában, amely egy sárkányról kapta a nevét; 
évente pedig e névadó sárkánynak a szüle-
tésnapját ünneplik együtt a gyerekek, szü-
lők, pedagógusok. Vágóné Ugró Szilviával 
beszélgettünk pályakezdésről és a didakti-
kai tervezésről.

Mikor döntöttél úgy, hogy óvó néni leszel?

Általános iskola alsó tagozatában le kellett rajzolnom, 
hogy mi szeretnék lenni, én pedig lerajzoltam, hogy gye-
rekekkel foglalkozom. Ezt követően elvégeztem az óvó-
nő és tanító szakot, de éppen úgy alakult az életem, 

hogy nem tudtam elhelyezkedni a pályán, mert más 
munkával foglalkoztam, például részt vettem európai 
uniós projektekben, illetve dolgoztam a kecskeméti 
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál is. Ahogyan 
azonban telt az idő, éreztem, hogy egyre jobban sze-
retném kipróbálni magam ebben a szakmában. Végül 
2019-ben döntöttem úgy, hogy elmegyek óvó néninek. 
Az év augusztusában kaptam állást a KIMBI óvodában, 
ahol azóta is dolgozom.

A felsőoktatásban volt olyan szakismereti-peda-
gógiai tárgyad, amely segített/segít a mindennapi 
nevelési célok megvalósításában?

Nagyszerű módszertani tantárgyaink voltak annak 
idején a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai 
Karán. Kiemelném a vizuális módszertant és az ének-
módszertant, amelyekből most profitálhatok. A főiskola 
alatt nagy segítség volt, hogy minden héten egy napot 
gyakorlattal töltöttünk, tehát hospitáltunk, megfigyel-
tük, hogyan működik a tanítás és a nevelés, illetve ta-
nulhattunk a gyakorló pedagógusoktól. Az ott készített 
jegyzeteket máig elő szoktam venni.

Mik az eddigi tapasztalataid a pályával kapcso-
latban?

Nagyon nehéz ez a szakma, ellenben nagyon szép. 
Sokszor megkapjuk mi pedagógusok, hogy milyen sok 
szabadságunk van, azt azonban szem előtt kell tartani, 
hogy ez nem egy olyan munkahely, ahol nyolctól négyig 
bent vagyunk, majd letelik a munkaidő, és mehetünk 
haza. A munka otthon is folytatódik. Volt, amikor még 
a férjem is besegített a következő napra szánt kis fel-
adatok előkészítésébe. Ebben a szakmában a legjobban 
a gyerekeket és a hozzáállásukat lehet igazán szeret-
ni. Hihetetlen azt megtapasztalni napi szinten, hogy 
mennyire őszinték, mennyire nyitottak, mennyire meg-
bocsátóak a gyerekek. Ők a pedagógusok személyiségét, 
játékosságát értékelik, nem a külső körülményeket, és 
ezt nagyon szeretem bennük!

Mennyire tudnak a kisgyerekek koncentrálni 
egy-egy tanulós feladat vagy játék során? Hogyan 
lehet ezen javítani?

Ez egy összetett kérdés, ugyanis egyrészt az életkori 
sajátosságokat figyelembe kell venni, tehát más a kon-
centrációs ideje egy kiscsoportosnak és más egy nagy-
csoportosnak. Másrészt ez függ attól is, hogy mennyire 
érdekes a téma, amiről éppen szó van, mennyire mo-
tiváltak az adott helyzetben. Azt mindenképp kiemel-
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„Beleszeretem” 
a gyerekekbe 
a tananyagot
Ezúttal egy olyan óvó nénit szólítottunk 
meg, aki egyetemi éveit nem Magyar-
országon, hanem Szlovákiában, Nyitrán 
töltötte, magyar nyelvű közegben. Alap-
képzését óvodapedagógus szakon végez-
te, majd a mesterképzésben tanítónői 
végzettséget szerzett. Az elmúlt évben 
Arlón, az Elfogadlak Alapítványnál hátrá-
nyos helyzetű roma gyerekekkel foglalko-
zott. Bús Anikóval, az Újpalotai Összevont 
Óvoda Kavicsos Tagóvodájának óvónő-
jével beszélgettünk a pályakezdésről és 
az apadhatatlan gyermekszeretetről.

Miért döntöttél a pedagóguspálya mellett?

Már óvodáskoromban imádtam „tanítónéniset” 
játszani, később azonban ingadoztam a szakmák kö-
zött: az egyik héten állatorvos szerettem volna lenni, 
a következőn már mérnöknek akartam tanulni, és még 
szóba jött a pszichológia is. Ám amikor ténylegesen 
dönteni kellett, hogy mit szeretnék hallgatni az egye-
temen, végül visszakacsintottam erre a szakmára. 
Erős késztetést éreztem arra, hogy gyerekekkel foglal-
kozzak. Így jött az óvodapedagógia, majd mesterkép-
zésen a tanítóképzés is.

Az egyetemi szaktárgyak közül voltak olyan 
szakismereti-pedagógiai tárgyak, amelyek 
segítettek/segítenek a mindennapokban?

A fejlődéspszichológia nagyon sokat segít a pályán 
való tájékozódásban, ugyanis a pszichológiai ismere-
tekkel fel tudjuk mérni az adott gyermek lelkiállapo-
tát, illetve azt, hogy a gyermek pszichológiai fejlődése 
megegyezik-e az életkori sajátosságaival. Volt egy 
tanárnőnk az egyetemen, aki végigvezetett bennün-
ket a pszichológia útvesztőjén, és 5 éven keresztül 
rendkívül színvonalasan – gyakorlati példatárral – 
vette végig velünk a legáltalánosabb leckéket is. Meg-
tanított bennünket arra, hogy bizonyos szituációkban 
hogyan tudjuk használni a lélektani ismereteinket. 
Ezenkívül megannyi gyakorlati módszert osztott 
meg velünk, hogy miként lehet egy figyelemzavaros 
gyermek figyelmét lekötni, vagy hogyan kell kezelni 
a kiközösítés problematikáját. Számomra a legkülön-
legesebb, hogy ez a tanárnő volt az, aki a matematikát 
is tanította, ami a szívem csücske. Mindig emlékez-
tetett bennünket arra, hogy azokat a feladatokat, 
amelyeket a gyerekekkel elvégeztetünk, vizsgáljuk 

ném, hogy milyen fontos a változatosság, de nem 
szabad elmenni amellett a tény mellett sem, hogy mit 
csinálnak otthon. Gondolok itt arra, hogy történik-e 
kreatív tevékenykedtetés, vagy például könyvet 
olvasnak-e nekik. Ilyenformán nagyon sok időt és 
energiát kell arra szánni pedagógusként, hogy meg-
tervezzünk egy-egy foglalkozást, ahol a figyelmüket 
le tudjuk kötni. Az előző évben a nagycsoportosain-
kat az óvónőpárommal az iskolára készítettük fel. 
Ehhez egyaránt használtuk a Minimat eszközöket 
és a Lurkó iskolaelőkészítő füzetet is. Ezeket hétről 
hétre elővettük, amit a gyerekek nagyon szerettek, 
várták, hogy mikor következik a megoldandó feladat. 
Ezek a feladatok például megfelelő motivációval és 
játékossággal kiválóan fejlesztik a koncentrációs 
képességeiket, amellyel hozzásegítjük őket az iskola-
érettséghez. 

Teljes mértékben a magad kreativitására vagy 
bízva, vagy vannak bizonyos standardizált 
fogódzók, amikhez bátran hozzányúlhatsz mint 
pedagógus?

Létezik az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
(ONAP), amely alapján elkészült az óvoda pedagógiai 
programja; ebben meg vannak határozva az irány-
elvek. A mi óvodánkban kiemelt a környezettuda-
tos nevelés, mozgásfejlesztés, anyanyelvi nevelés. 
Továbbá minden évben ír az óvoda egy ún. éves 
tématervet, ami meghatározza, hogy az adott héten 
milyen témát kell feldolgoznunk a gyerekekkel. Pél-
dául október 18-án kezdődik az Érik a szőlő témahét, 
ami az őszre és a szüretelési időszakra utal. Mi pedig 
ehhez kapcsolódóan készítjük el a foglalkozáster-
veinket. Hogy a foglalkozástervezetbe mi kerül be, 
abban már szerepet játszanak az életkori sajátossá-
gok, valamint a nevelési célok, hogy hová szeretnénk 
eljutni, mire szeretnénk őket nevelni, hogy milyen 
fejlesztést szeretnénk végezni. Itt kapnak igazán 
szerepet a didaktikai módszertanok. Viszont abban 
szabad kezet ad az óvoda, hogy a közösen elkészí-
tett, például Mikulás-rajzok vagy bizonyos felada-
tok hogyan nézzenek majd ki. Tulajdonképpen van 
egy alapvető irányelv, amit követünk, ugyanakkor 
vannak helyzetek, amikor lehetséges, hogy rugal-
masan kezeljük a témákat, például megcserélhetünk 
időpontokat. Két éve egy buszsofőr volt a vendégünk, 
nem az adott héten, hanem csak egy héttel később 
tudott jönni, ezért gyorsan megcseréltük a témahe-
teket, és sikerült megoldanunk zökkenőmentesen 
a közlekedésről szóló programot. Ebben a szakmá-
ban a kreativitás nagy segítség. Örülök, hogy olyan 
intézményben dolgozom, ahol a kreativitásomnak 
teret engednek, ahol a gyerekekkel együtt alkotha-
tunk hétről hétre.
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meg, valóban megfelelő-e a számukra. Vagyis megtaní-
tott a kisgyermekek fejével is gondolkodni.

Milyen gyakorlati tudásra tettél szert az elmúlt 
egy évben?

A gyakorlati tudásomat Arlón, az Elfogadlak Alapítvány-
nál hátrányos helyzetű roma gyerekekkel való foglalko-
zásom során szereztem. Az első osztályos korosztály-
lyal foglalkoztam, a feladatom az volt mindenekelőtt, 
hogy megmérjem a friss, kis elsősök iskolaérettségét, 
ugyanis sokszor elfelejtjük, hogy bár testileg egy gyer-
mek megérhet az iskolára, ugyanakkor szellemileg és 
emocionálisan nem biztos, hogy készen áll egy másfajta 
közegbe való belépésre. A gyerekeket tehát hiába „teszik 
be” egy közösségbe, nem mindig tudnak integrálódni. 
Ilyen problémákkal találkozhattam ennél az alapítvány-
nál; azok a gyerekek még nem voltak képesek az iskolai 
környezetet „magukra venni”, például még igényelték 
a délutáni alvást. Azt tapasztaltam, hogy nem könnyű 
azokkal a gyerekekkel foglalkozni, akiknek az iskola még 
teljességgel megterhelő, látva, hogy még nem iskolaéret-
tek. Ezért sokszor a délutáni házi feladatokon túl inkább 
a lelki fejlődésükkel foglalkoztam. Ám kifizetődő érzés, 
amikor több hónap könyörgés és küzdelem után a csoport 
által kiközösített, „rossz” gyermek bejön az iskolába, 
megölel, és azt mondja: „Tanító néni, én téged szeretlek!” 
Azt hiszem, ennél több nem is kell.

Mennyire tudnak a kisgyerekek koncentrálni 
egy-egy tanulós feladat vagy játék során? Hogyan 
lehet ezen javítani?

Az a tapasztalatom, hogy egy gyerek számára minél 
érdekesebben és színesebben kell bevezetni az éppen ak-
tuális feladatot, méghozzá úgy, hogy több érzékszervét 
is aktivizáljuk. Fontos, hogy pedagógusként felkeltsem 
a figyelmét, és létrejöjjön egy belső motiváció számára, 
amitől úgy érzi, hogy azt a tevékenységet ő akarja elvé-
gezni. Muszáj, hogy azt az ingerhalmazt próbáljuk meg 
felülírni, ami egyébként is éri a gyerekeket – gondolok itt 
a digitális eszközök használatára, ahol állandó fény- és 
hanghatás éri a gyerekeket. Nem szabad elfelejteni, hogy 
határozottan (de nem parancsolóan) kell a szóban forgó 
tevékenységet felvázolni, elmondani és megmutatni.

Teljes mértékben a magad kreativitására vagy 
bízva, vagy vannak bizonyos standardizált fogó-
dzók, amikhez mindig nyúlhatsz mint pedagógus?

A gyerekekkel nemcsak játszunk az óvodában, hanem 
ténylegesen nagyon sok mindent tanítunk is nekik. 
A Nemzeti alaptanterv óriási fogódzó tud lenni ebben 
a munkában, kifejezetten nagy segítséget nyújt mind 
a pályakezdők, mind a tapasztalt pedagógusok számá-
ra. Ez egy olyan hivatás, ahol a formális részen kívül 
számtalanszor van szükség a pedagógus elhivatottsá-
gára és kreativitására. Ezt nem lehet nem szívvel-lé-
lekkel csinálni, mert az ember fáradtan hazaérkezve 
sem a mosogatáson gondolkodik, hanem azon, hogy mit 
szeretne csinálni másnap a gyerekekkel, hogy segítse 
őket a fejlődésben.

Fontos, hogy 
pedagógusként 

felkeltsem a figyelmét, 
és létrejöjjön egy belső 

motiváció számára, 
amitől úgy érzi, hogy azt 
a tevékenységet ő akarja 

elvégezni.




