
 

 
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

 

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

 

Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program  

Dél-Dunántúli Régió – Zöld Óvoda 

Pécsi Zöld Kör 

 

A féléves munkatervben meghatározott felelősök elvégezték a megadott feladatokat, a 

munkatervben szereplő határidőre.  

 

1. Tervezett: 

A pályázati munka előkészítése 

 A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció tanulmányozása, a feladatok elemzése, a 

szerepkörök megtervezése 

 A projektben résztvevő személyek feladatainak körvonalazása, szerződéskötés a 

bevont szakértővel, rendezvényszervezővel 

Megvalósult: 

 A szervezetből a program koordinálására kijelölt személy, Lettnerné Berta 

Gabriella (Pécsi Zöld Kör elnöke)tanulmányozta a pályázathoz kapcsolódó 

dokumentációt, elemezte a feladatokat és megtervezte a szerepköröket. (8 óra) 

 Megtörtént a szerződéskötés a bevont szakemberekkel, a zöld óvoda szakértői 

feladatokat Borsós Zsófia (Zöld – Híd Alapítvány), a rendezvényszervezői 

feladatokat Galambos Attila (Zöld Fiatalok Pécsi Csoportja) látja el. 

 Egyeztető találkozókra került sor a bevont megvalósítókkal. (5 óra) 

 

2. Tervezett: 

A „Zöld Óvoda” pályázat megismerése 

 A pályázat weblapjának tanulmányozása 

 A pályázati kiírás és dokumentumok vizsgálata, a felmerülő kérdések 

tisztázása 
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Megvalósult: 

 A környezeti nevelő (Lettnerné Berta Gabriella) és a zöld óvoda szakértő (Borsós 

Zsófia) önállóan és közösen is tanulmányozta a Zöld Óvoda címhez kapcsolódó 

weblapot és a megvizsgálták a pályázati kiírást és dokumentumokat. (10 óra). 

 

3. Tervezett: 

A Dél-Dunántúli Régió intézményeinek megismerése 

 Adatbázis készítése a régió óvodáiról 

 Az óvodák munkaterveinek, pedagógiai programjainak tanulmányozása 

 A helyi Zöld Óvodák weblapján a pályázattal és a környezetvédelmi 

programokkal kapcsolatos információk áttekintése 

 

Megvalósult: 

 A Pécsi Zöld Kör elkészítettet a régió óvodáit tartalmazó adatbázist. (10 óra)  

 A környezeti nevelő és a szakértő tanulmányozta az óvodák munkaterveit, 

pedagógiai programjait. (12 óra) 

 A környezeti nevelő és a zöld óvoda szakértő külön gondot fordított a helyi 

Zöld Óvodák dokumentumainak vizsgálatárára, jó példák felkutatására, 

személyes tapasztalatok megosztására. Ez elősegítette és egyben meg is 

határozta az első Információs Nap előadóinak kiválasztását. (12 óra) 

 

4. Tervezett: 

Kapcsolatfelvétel a Dél-Dunántúli Régió intézményeivel 

 E-mail megfogalmazása és elküldése, az előzetes regisztrációs lap linkjének 

kiküldése. 

 

Megvalósult: 

 A környezeti nevelő és a zöld óvoda szakértő megfogalmazta a 

kapcsolatfelvétel e-mailjét és kiküldték az összeállított adatbázisban található 

e-mail címekre. Ellenőrizték a visszapattanó e-maileket, válaszoltak a 

felmerülő kérdésekre. (6 óra) 
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„Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!  

 

Az OFI által elnyert „Zöld Óvoda támogató program”-ot a  HUMUSZ Szövetség koordinálja. 

A  Dél-Dunántúli Régió óvodái körében a Pécsi Zöld Kör a Zöld – Híd Alapítvánnyal 

együttműködve 2016 júniusáig mentorálási feladatot vállal a Zöld Óvoda címhez 

kapcsolódóan: 

- Segítünk a Zöld Óvoda pályázat megírásában és beadásában, egyéni mentorálást biztosítunk. 

-Információs napokat szervezünk, mely keretében a régióban működő természet- és 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, szolgáltatók is bemutatkoznak, illetve a zöld 

óvodák megoszthatják egymással tapasztalataikat. 

- Továbbképzést szervezünk. 

-Szakmai segítséget nyújtunk a Zöld óvoda kritériumainak gyakorlati megvalósításához. 

  

Néhány információ a Zöld Óvoda címről:  

- A „Zöld Óvoda” cím elnyerése által a gyerekek és a szülők életének részévé válik a 

fenntartható életmód  

- A „Zöld Óvoda” címet a nyertes pályázó a közzétételtől számított 3 évig használhatja 

- A „Zöld Óvoda” cím nem jár együtt költségvetési támogatással, de szakmai elismerést jelent, 

oklevelet kapnak a nyertes pályázók 

- A cím elnyerése által az intézmény partnerkapcsolatai bővülnek (Zöld Óvoda Hálózat), illetve 

referenciaként szolgál a szülők felé 

- A beadási határidő: 2014. szeptember 05. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus 

rögzítés ideje) 

  

Kérem, amennyiben érdeklik az ingyenes programok, lehetőségek, regisztráljon az alábbi 

linken: 

https://docs.google.com/forms/d/1JjDZI97a7bgz2tJhyAqhRhAMEguah3FoxFio4M4tqwk/viewf

orm 

   

Bízva az együttműködésben: 

Borsós Zsófia 

Környezeti nevelő 

Zöld – Híd Alapítvány 

72/236-236, 20/293-33-23 

E-mail: zoldovoda@pzk.hu” 

 

 Felmerülő probléma: bár a későbbi telefonbeszélgetések és személyes 

találkozás során világossá vált, hogy az intézményekhez eljutott az 

https://docs.google.com/forms/d/1JjDZI97a7bgz2tJhyAqhRhAMEguah3FoxFio4M4tqwk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1JjDZI97a7bgz2tJhyAqhRhAMEguah3FoxFio4M4tqwk/viewform
mailto:zoldovoda@pzk.hu
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előregisztrációs lap, mégsem töltötték ki az óvodák. Ennek feltételezhetően az 

az oka, hogy hosszútávú elköteleződés ígéretének tűnhet a lap kitöltése. 

 

5. Tervezett: 

Mentorálás Pécsett és környékén 

 Kapcsolatfelvétel a pécsi Zöld Óvoda címmel nem rendelkező óvodákkal 

 Kapcsolatfelvétel a pécsi Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodákkal 

 Kapcsolatfelvétel a helyi Bázis Óvodával 

 Kapcsolatfelvétel a helyi Zöld Óvoda Munkaközösséggel  

 

Megvalósult: 

 Megtörtént a kapcsolatfelvétel a pécsi Zöld Óvoda címmel nem rendelkező 

óvodákkal. A zöld óvoda szakértő telefonon beszélt az intézmények vezetőivel, 

dolgozóival. A tevékenység 34 tagintézményt érintett, minden esetben az 

óvoda weblapjának tanulmányozásával, az adottságok, programok 

felmérésével indult, majd telefonos tájékoztatással, a felmerülő kérdések 

megválaszolásával zárult. Amennyiben felmerült az igény, az óvodavezetők, 

dolgozók bővebb tájékoztató e-mailt kaptak.  

 A Zöld Óvoda szakértő felvette a kapcsolatot a helyi Bázis Óvoda egyik 

dolgozójával, aki a Zöld Óvoda Munkaközösség koordinátora is egyben. 

Ezáltal a pályázattal kapcsolatos információk eljutottak a helyi (Pécs és 

környéke) Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodáknak. 

 A telefonos mentorálásról emlékeztető készült. (34 óra) 

 

6. Tervezett: 

Információs Nap megszervezése 

 Időpont és programelemek megtervezése 

 Kapcsolatfelvétel az előadókkal, résztvevő szakértőkkel 

 Meghívó megfogalmazása és kiküldése, regisztrációs lap megosztásra került, a 

jelentkezők adatai: 

 Előadásra való felkészülés 

 Szakmai kiadványokból álló ajándékcsomag összeállítása 

 Környezet valamint egészségtudatos büfé megrendelése 



 

 
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

 Technikai feltételek előkészítése (terem, projektor, laptop) 

 

Megvalósult: 

 A környezeti nevelő, zöld óvoda szakértő és a rendezvényszervező 

megbeszéléseket tartott, melyhez kapcsolódóan a következő tevékenységek 

valósultak meg (10 óra): 

o Időpont és programelemek megtervezése  

o Meghívó megfogalmazása és kiküldése, regisztrációs lap megosztásra 

o Pécsi Zöld Kör felvette a kapcsolatot az előadókkal, résztvevő 

szakértőkkel  

o Környezet- valamint egészségtudatos büfé megrendelése, helyi 

termelőktől 

o Technikai feltételek előkészítése (terem, projektor, laptop) 

 A környezeti nevelő és a zöld óvoda szakértő is felkészült az előadásra, melyet 

tartottak, elkészítették a Natura2000 interaktív feladatot. (4 óra) 

 Szakmai kiadványokból álló ajándékcsomag összeállítása (4 óra) 

 

Kiküldött meghívó: 
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Regisztrált óvónők: 

2014.06.17

. 15:14:06 

Kaposszekcsői 

Csillagvurág 

Óvoda Majláth Károlyné 

majlathkarolyne

@gmail.com 309869950 

Ismerőstől 

hallottam 

7361 

Kaposszekcső, 

Kossuth utca 11. 

első alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.17

. 16:43:37 

Városközponti 

Óvoda Belvárosi 

Tagóvodája 

Bácsalmásyné Vidák 

Ildikó 

ildikovidak@gm

ail.com 

30/690884

0 Emailből  

7621 Pécs, 

Papnövelde u. 18-

20. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.17

. 17:09:24 

Kertvárosi óvoda 

Illyés Gyula 

Tagóvodája Temesi Ferencné 

illyésovi@gmail

.com 

06 20 

2528602 Emailből  

Pécs,7636 Málom-

hegyi út 1. 

második alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2015-ben tervezzük 

a beadást. 

2014.06.17

. 18:34:39 

Nyugati 

Városrészi Óvoda 

Radnóti M. Utcai 

Tagóvodája Lóki Zoltánné 

radnotiovi@nyu

gatiovoda.hu 

20/315-

2092 Emailből  

7633 Pécs, 

Radnóti M.u.4. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2015-ben tervezzük 

a beadást. 

2014.06.17

. 19:19:03 

Kertvárosi Óvoda 

Enyezd u.1.Sz 

Tagóvodűja Somogyiné Hang Tünde 

hangtunde@gm

ail.com 

06-30/383-

3542 Emailből  

7632 Pécs, 

Enyezd u.1 

második alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2015-ben tervezzük 

a beadást. 

2014.06.18

. 8:02:36 

Kaposszekcsői 

Csillagvirág 

Óvoda Reizerné Deák Ilona 

kaposszekcsoio

voda@gmail.co

m 74461418 

óvodavezetőt

ől 

7361 

Kaposszekcső, 

Kossuth utca 11. 

első alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.18

. 9:34:57 

Pécsi Református 

Kollégium 

óvodája 

Babocsánné Katona 

Ágnes 

ovoda@refipec

s.hu 

06 30/228 

86 73 

A Pécsi Zöld 

Kör 

honlapjáról, 

Emailből  

7626 Pécs, 

Vadász u8/1 

első alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.18

. 12:45:13 

Keleti Városrészi 

Óvoda 

Eszperantó Utcai 

Tagóvodája Lakiné Kóczián Gyöngyi 

lakigyongyi@g

mail.com 306971624 Emailből  

7628 Pécs 

Eszperantó utca 8. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.18

. 12:45:14 

Keleti Városrészi 

Óvoda 

Eszperantó Utcai 

Tagóvodája Lakiné Kóczián Gyöngyi 

lakigyongyi@g

mail.com 306971624 Emailből  

7628 Pécs 

Eszperantó utca 8. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.18

. 14:08:14 

Nyugati 

Városrészi Óvoda 

Istenkúti 

Tagóvodája Petzné Bernáth Viktória 

nyugatiovi@nyu

gatiovoda.hu 

30/279-

3208 

Zöld Híd 

Alapítvány 

7635 Pécs, 

Nagydeindoli u. 

2/2. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2015-ben tervezzük 

a beadást. 

2014.06.18

. 19:31:24 

Városközponti 

Óvoda Belvárosi 

Tagóvodája Mártáné Csabai Ágnes 

papiovi@freemi

l.hu 72/534517 Emailből  

7621 Pécs, 

Papnövelde u. 18-

20. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.18

. 19:32:20 

Városközponti 

Óvoda Belvárosi 

Tagóvodája Szabó Csilla 

papiovi@freemi

l.hu 72/534517 Emailből  

7621 Pécs, 

Papnövelde u. 18-

20. 

harmadik alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

2014.06.20

. 10:45:03 Kertvárosi Óvoda Stix Éva 

tvtovi.@gmail.c

om 

06 30 

4768606 Emailből  

Pécs 

Testvérvárosok 

ter1 

első alkalommal 

szeretnénk pályázni 

2014. szeptember 5-

ig szeretnénk beadni. 

 

7. Tervezett: 

Információs Nap lebonyolítása 

 Előadás tartása (pályázat ismertetése, együttműködő szervezetek bemutatása. 

Natura2000 területek ismertségének növelése), felmerülő kérdésekre tisztázása 

 Előadók és kiállítók biztosítása 
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Megvalósult: 

 A Pécsi Zöld Kör környezeti nevelője, a bevont szakértő és a 

rendezvényszervező elvégezte a program előkészítését, moderálását, a szakmai 

tartalom átadását, a technikai feltételek biztosítását (24 óra). 

 A nap programja: 

8.00 – 8.45 Regisztráció 

Zöld kiállítás 

FIKSZ kiállítótér: BIOKOM NKft., Tettye Forráshház Zrt.;  

Öko-Kuckó: oktatóterem megtekintése, egyéni tanácsadás, helyi 

termék büfé 

 

8.45 - 9.15 Előadás keretében bemutatkozik a:  

BIOKOM NKft. (Rácz Etelka, környezeti nevelő)* 

Tettye Forrásház Zrt.(Szabó Betti, kommunikációs asszisztens)* 

Köszöntés, bemutatkozik a Pécsi Zöld Kör (Lettnerné Berta 

Gabriella)* 

 

9.15 – 10.00 Zöld Óvoda program bemutatása, bemutatkozik a Zöld – 

Híd Alapítvány, Natura2000 terület bemutatása és Natura 

2000 játék (Borsós Zsófia)* 

 

10.00 – 10.15  Szünet, büfé („Baranya íze”, Csírák helyi kistermelői ételek) 

 

10.15 - 11.00  Bemutatkoznak a Zöld Óvodák - jó gyakorlatok 
Köztársaság Téri Óvoda, Pécs - Boczné Patcai Klára (10:15-

10:30)* 

    Eszperantó Utcai Óvoda, Pécs – Laki Gyöngyi (10:30-10:45)* 

Radnóti Utcai Óvoda, Pécs – Lóki Éva (10:45-11:00) 

 

11:00-11:15  Előadás keretében bemutatkozik a: 
Duna-Dráva Nemzeti Park (Rózsa Anita, kulturális szervező)*  

Mecsekerdő Zrt. (Kis Tünde, kommunikációs vezető) 

 

11:45-12:00 Zöld kiállítás 

FIKSZ kiállítótér: Duna-Dráva Nemzeti Park, Mecsekerdő Zrt. 

Öko – Kuckó: Büfé („Baranya íze” helyi kistermelői ételek) 

 

A csillaggal (*) jelölt előadásokhoz power point diasor tartozik, melyet csatoltan 

küldünk.  

A program során jelenléti ívet töltöttek ki a résztvevők, illetve fotó dokumentáció 

készült. A programelem során teljesült a minimum 20 fő részvételének kitétele. 

A program után e-mailben került kiküldésre az értékelő lap, mely szintén 

melléklete a beszámolónak, az excel táblázatban foglalt összesítéssel együtt. 
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8. Tervezett: 

Kommunikáció az Információs Nappal és a pályázattal kapcsolatban 

 

Megvalósult: 

 A következő tartalomkerült fel a Pécsi Zöld Kör a weblapjára (6 óra): 

1)  

 

Kedves Óvodavezetők, Óvodapedagógusok!  

Az OFI által elnyert „Zöld Óvoda támogató program”-ot a  HUMUSZ Szövetség 

koordinálja. A  Dél-Dunántúli Régió óvodái körében a Pécsi Zöld Kör a Zöld – Híd 

Alapítvánnyal együttműködve 2016 júniusáig mentorálási feladatot vállal a Zöld Óvoda 

címhez kapcsolódóan: 

- Segítünk a Zöld Óvoda pályázat megírásában és beadásában, egyéni mentorálást biztosítunk. 

-Információs napokat szervezünk, mely keretében a régióban működő természet- és 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, szolgáltatók is bemutatkoznak, illetve a zöld 

óvodák megoszthatják egymással tapasztalataikat. 

- Továbbképzést szervezünk. 

-Szakmai segítséget nyújtunk a Zöld óvoda kritériumainak gyakorlati megvalósításához. 

Néhány információ a Zöld Óvoda címről:  

- A „Zöld Óvoda” cím elnyerése által a gyerekek és a szülők életének részévé válik a 

fenntartható életmód  

- A „Zöld Óvoda” címet a nyertes pályázó a közzétételtől számított 3 évig használhatja 

- A „Zöld Óvoda” cím nem jár együtt költségvetési támogatással, de szakmai elismerést 

jelent, oklevelet kapnak a nyertes pályázók 

- A cím elnyerése által az intézmény partnerkapcsolatai bővülnek (Zöld Óvoda Hálózat), 

illetve referenciaként szolgál a szülők felé 

- A beadási határidő: 2014. szeptember 05. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus 

rögzítés ideje) 

Kérem, amennyiben érdeklik az ingyenes programok, lehetőségek, regisztráljon az alábbi 

linken: 
https://docs.google.com/forms/d/1JjDZI97a7bgz2tJhyAqhRhAMEguah3FoxFio4M4tqwk/viewform 

2)  

https://docs.google.com/forms/d/1JjDZI97a7bgz2tJhyAqhRhAMEguah3FoxFio4M4tqwk/viewform
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A meghívó képként, alatta a link, melyen regisztrálni lehetett. 

 

 



 

 
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

http://pzk.hu/?p=697 

3)  

2014. június 23.-án, hétfőn került sor az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Zöld Óvoda-, 

Ökoiskola programok kiszélesítése” c. programjában keretében Dél-dunántúli óvodák 

információs napjára. A programot a Pécsi Zöld Kör szervezete, együttműködve a Zöld – Híd 

Alapítvánnyal, a Pécs szívében található Öko – Kuckó Oktatóteremben. Az információs nap 

során a leendő Zöld Óvodák megismerhették a címpályázatot, a cím birokosai pedig 

bemutathatták óvodai életüket, jó gyakorlatot szolgáltatva. A rendezvény keretében a 

BIOKOM NKft., a Duna Dráva Nemzeti Park, a Mecsekerdő Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. 

mutatta be az óvodai élethez, az óvónők önképzéséhez kapcsolódó szolgáltatásait. A program 

során a „Baranya Íze” és a „Csírák” jóvoltából egészséges és fenntartható, helyi termelők 

portékáiból összeállított büfében falatozhattak a résztvevők. A projekt a Svájci-Magyar 

Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. 

 

Hír az információs napról 

http://pzk.hu/?cat=3 

http://pzk.hu/?p=697%20
http://pzk.hu/?cat=3


 

 
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

 

 

A Pannon Televízió Civil Fórum című műsorában az információs napról helyi tudósítás 

keretében, illetve stúdióbeszélgetés során mutatták be a Zöld Óvoda cím megszerzésével 

kapcsolatos országos, illetve régiós programot a szervezők. 

A műsor linkje: http://pannonkronika.hu/videogaleria/civil-forum-49210 

 

 

http://pannonkronika.hu/videogaleria/civil-forum-49210


 

 
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

 

 

 

9. Tervezett 

Részvétel a forrásközpontok számára szervezett országos találkozón 

 jelentkezési lap elküldése 

 Oktatásképző- és Fejlesztő Intézet által szervezett egynapos rendezvényen való 

részvétel 

Megvalósult 

A Zöld Óvoda projektelem környezeti nevelője részt vett a 2014. június 25-én, 

Szolnokon, a Regionális Forrásközpontok részére szervezett 1. országos találkozón. 


