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FÉLÉVES BESZÁMOLÓ – 2015. I. félév
Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program
Dél-Dunántúli Régió – Zöld Óvoda
Humusz Szövetség
1. WP 3.1.2 részfeladat: rendezvényszervezés:
1.a Információs Nap megszervezése
A félév során Tolna megyében, Pakson tartottunk Információs Napot, 2015.04.14.-én, kedden,
8:00-12:00 között, a Paksi Hétszínvirág Óvoda Benedek Elek Tagóvodájában, mely 2008 óta viseli
a Zöld Óvoda címet.
A programhoz kapcsolódóan elkészítettük az információs nap forgatókönyvét, egyeztettünk
az előadókkal és a helyszínt biztosító óvoda képviselőjével, valamint felkészültünk az előadásokra
és előkészítettük a technikai feltételeket. Az információs napot telefonos megkereséssel, valamint
meghívó kiküldésével hirdettük.
A rendezvény ideje alatt ökotudatos büfét biztosítottunk, valamint kiegészítő programként
expo is megvalósult Ökoszertár néven.
1.b Információs Nap lebonyolítása
A programon 23 fő vett részt: 20 Tolna megyében dolgozó óvónő, a paksi Ökocsiga
szervezet (Gyeregyalog.hu – Összefogás a Dél-Dunántúl Aktív- és Ökoturizmusáért Közhasznú
Egyesület tagja) képviseletében Sáfrány Szilvia, valamint Lettnerné Berta Gabriella, környezeti
nevelő és Borsós Zsófia, Zöld Óvoda szakérő.
A program a tervek szerint valósult meg, a szünetekben az óvónők igénybe vették az egyéni
tanácsadást is. A legtöbben szeptemberi beadást terveznek, illetve vannak, akik továbbra is
bizonytalanok a beadással kapcsolatban. Ennek általában az az oka, hogy nem érzik megfelelőnek
az óvodavezetőjük vagy kollégáik támogatását. Volt, aki kérte, találkozzunk személyesen a
következő félévben, látogassuk meg óvodájukat és beszéljünk a többi kolléganővel is.
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Az információs nap programja a következőképpen alakult:
8.00 – 8.45 Bemutatkozik a Hétszínvirág Tagóvoda – Janterné Oláh Ilona tagóvoda vezető
8.45 – 9.30 A Zöld Óvoda támogató program, a Zöld – Híd Alapítvány és a Pécsi Zöld Kör
bemutatása
9.30-10.00 Szünet, büfé
10.00 - 11.00 „Hogyan kezdjünk hozzá?” - A Zöld Óvoda pályázat kritériumrendszerének
tanulmányozása, feldolgozása kiscsoportokban; Előadás a Natura2000 területekkel kapcsolatban
11.00-11.15 Szünet
11.15 - 11.45 „Hallassuk a hangunkat!” - A Zöld Óvoda pályázati kiírással és a támogató
programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények és javaslatok összegyűjtése
11.45 - 12.00 Bemutatkozik az Ökocsiga (Sáfrány Szilvia előadása) és az Öko Munkacsoport
Alapítvány (Janterné Oláh Ilona előadása)
Az Ökoszertár bemutató a szünetekben valósult meg, az ökotudatos helyi termékeket kínáló
büfé helyszínén mutatkozott be plakátokkal, kiállítási anyagokkal és szórólapokkal a pécsi
székhelyű, de regionális működési területű Ökováros-Ökorégió Alapítvány és Zöld-Híd Alapítvány,
valamint két paksi szervezet is: az Öko Munkacsoport Alapítvány és az Ökocsiga Játszóház. A két
paksi szervezet képviselői, Jantnerné Oláh Ilona (Öko Munkacsoport Alapítvány) és Sáfrány Szilvia
(Ökocsiga Játszóház) a program végén előadást is tartottak az óvónők számára.
A program során konferenciamappát adtunk a résztvevőknek, amely környezeti nevelési
oktatási anyagokat tartalmazott, mindenki kapott egy „Óvodai környezeti nevelés „Apró lépés az
óvodásnak, nagy lépés a világnak!” című kiadványt is, melyet a Zöld - Híd Alapítvány – az
Ökoszertár egyik kiállítója- készített és ajánlott fel.
A program végén kitöltött rendezvény értékelőlapok és a szóbeli visszacsatolások egyaránt
pozitívak voltak.
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1.c Kommunikáció az Információs Nappal és a pályázattal kapcsolatban
Az információs napot telefonon és e-mailes meghívó kiküldésével is hirdettük. A Pécsi Zöld
Kör weblapján mindig megjelennek a programmal kapcsolatos aktuális információk. (http://pzk.hu/)
A TelePaks Kistérségi televízió összefoglalót készített a paksi információs napról, mely az
alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=o1SxJevWREo.

2. WP 3.1.3 részfeladat: mentorálás:
Folyamatos volt a kapcsolattartás a Zöld Óvoda címmel nem rendelkező és a potenciális
újrapályázó intézményekkel, rendszeresen kereste őket a ZÓ szakértő telefonon, e-mailben, hogy
azok, akik korábban kifejezték a pályázat beadásának szándékát, ne maradjanak segítség és
motiváció nélkül. Információt nyújtottunk, értesítettük az óvodapedagógusokat a pályázati kiírás
aktuális kérdéseiről, tanácsot adtunk. A mentorálás telefonon, e-mailen illetve személyesen történt.
A ZÓ szakértő Kerékgyártó Judittól, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársától kért
tájékoztatást azokban a kérdésekben, melyek az útmutató segítségével sem voltak egyértelműen
megválaszolhatóak. Az óvodapedagógusoknak kiküldtük a Zöld Óvoda leszünk! módszertani
segédanyagot és útmutatót. A tevékenységhez kapcsolódóan mentorálási naplót és jegyzőkönyvet
vezetünk.
Dunaföldváron (Tolna megye) csoportos tanácsadást nyújtottunk (Lettnerné Berta Gabriella,
környezeti nevelő és Borsós Zsófia, Zöld Óvoda szakérő), 2015. 02.25.-én (szerdán) 9.00 és 11.30
között, a helyi óvónők kérésére. A mikrotérségi óvoda több intézményéből (Dunaföldvár több
óvodájából, Bölcskéről, Madocsáról) összesen 11 óvónő vett részt. A délelőtt során bejártuk az
óvodát, összegyűjtöttük az egyes intézmények erősségeit, megvizsgáltuk, hogy mennyire
környezettudatosak az óvónők magánéletükben és az óvodában, illetve power point vetítés
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segítségével bemutattuk a pályázati szempontrendszert és a kitöltendő dokumentumokat. A
programon részt vett két kecskeméti óvónő (Teknősvár Óvoda), ők előre nem jelezték részvételi
szándékukat, így a program során tájékoztattuk őket arról, hogy a CSEMETE végzi a koordinátori
feladatot a Dél-alföldi Régióban, így velük kell felvenniük a kapcsolatot. 2015.02.26.-án Bojtos
Ferencet, a CSEMETE munkatársát is tájékoztatta a ZÓ szakértő az óvónők érdeklődéséről. A
mentorálás során tartott bemutatkozások során úgy találtuk, hogy a résztevő óvónők mind
magánéletünkben, mind az óvodai munkájukban elkötelezettek a fenntartható életmód gyakorlati
megvalósításában. Ezért elsősorban a Zöld Óvoda pályázat beadásához bátorítást, és az óvodai
nevelésben megvalósuló gyakorlatok pályázatban való megjelenítéséhez támogatást, segítséget
vártak.
Szintén csoportos tanácsadás valósult meg Kaposszekcsőn (Tolna megye), a Csillagvirág
Óvodában (7631 Kaposszekcső, Kossuth u. 11.) 2015.04.21.-én, délután 15:00 és 17:30 között
Lettnerné Berta Gabriella, környezeti nevelő; Borsós Zsófia, Zöld Óvoda szakérő és 8 óvónő
részvételével. A helyszínt adó óvoda kolléganőin kívül a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Százszorszép Tagóvodájának, az Egyházaskozári Óvoda Ifjúság Úti intézményének valamint az
Egyházaskozári Óvoda Bikali csoportjának munkatársai is eljöttek a programra. Az óvónők
kérésére általános tájékoztatást adtunk a pályázat benyújtásával kapcsolatban, a www.zoldovoda.hu
weblapon megtalálható szakértői vélemény alapján pedig összefoglaltuk azokat a szempontokat,
melyre fokozottan kell figyelni a beadás előtt. Az óvónők elhozták a beadandó ZÓ pályázat megírt
részeit, és kérdéseket tettek fel.
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3. WP 3.2.1 részfeladat: akkreditált pedagógusképzés:
3.a Akkreditált képzés Zöld Óvoda koordinátoroknak szervezése
Az első Zöld Óvoda koordinátor képzést Pécsett tartottuk. A tevékenységhez kapcsolódóan az
alábbi előkészítő feladatokat láttuk el:
- Időpont, helyszín kiválasztása, terembérlet intézése, a képzés ütemtervének
kidolgozása
- Szükséges dokumentumok (képzési segédanyagok, jelentkezési lapok,
felnőttképzési szerződések, jelenléti ívek, játékok feladatlapjai, haladási
napló, reflektív naplók, elégedettségmérő lapok) kinyomtatása,
sokszorosítása, power point prezentációk elkészítése.
- A weblapon (http://pzk.hu/) tájékoztató elhelyezése, valamint telefonos és emailes kapcsolatfelvétel a potenciális résztvevőkkel
- Előzetes tájékoztatás, regisztráció.
- Ökotudatos szendvicsebéd és frissítő megszervezése.

3.b Akkreditált képzés Zöld Óvoda koordinátoroknak lebonyolítása
A képzés 3 napon át tartott (2015.05.07, 2015.05.08., 2015.05.15.), nem merült fel igény a
bentlakásra. Két helyszínen valósult meg, a 3 - alkalmanként 10 x 45 perces - képzési nap,
2015.05.07-én és 2015.05.08.-án: Pécsi Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi tér 78.) , 2015.05.15..én: Zöld – Híd Alapítvány (7621 Pécs, Széchenyi tér 2.). A képzést Lettnerné
Berta Gabriella és Borsós Zsófia tartotta, a haladási naplóban részletezett megosztásban. A
képzésen 20 fő vett részt.
A képzés az akkreditációnak megfelelően zajlott, az alábbi blokkokat tartalmazta:
-

Ismerkedés, csapatépítő játékok
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-

A fenntarthatóság pedagógiája-elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek

-

Zöld Óvoda munkaterv készítése-intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi
háttér

-

Zöld óvodai munkaterv megvalósítása-intézményfejlesztés, finanszírozási
lehetőségek

-

A Natura 2000 Hálózat bemutatása

-

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása a Zöld
Óvoda tevékenységbe

-

A továbbképzés lezárása, értékelés

A képzés során haladási naplót vezettünk, valamint ügyeltünk arra, hogy a képzésben
résztvevők reflektív naplói is elkészüljenek. Folyamatosan töltöttük a jelenléti íveket, minden
résztvevőtől átvettük a jelentkezési lapot, két példányban a szerződés és a kitöltött értékelő lapot,
valamint elkészítettük az oklevelek fénymásolatát. Ezen dokumentumokat postán megküldtük a
HUMUSZ részére, valamint e-mailen továbbítottuk a képzés során készített fotódokumentációt.
A záródolgozatok beadási határideje 2015.05.30. volt, minden dolgozat megékezett, az
értékelés megtörtént, a beérkező 20 db nincs pont záródolgozatot, valamint a résztvevőnként
féloldalas értékelést továbbítottuk a HUMUSZ-nak, a kitöltött tanúsítvány sablonokkal együtt.

Pécs, 2015. június 16.
…………………………..
Lettnerné Berta Gabriella
Pécsi Zöld Kör
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