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MEGHÍVÓ
ZÖLD ÓVODA NYÍLT NAP - 2014. SZEPTEMBER 1. (HÉTFŐ)
Bemutatkozik a HUMUSZ Szövetség Zöld Óvoda támogató programja
Az OFI által elnyert, HUMUSZ által koordinált pályázat keretében a Pécsi Zöld Kör a Zöld – Híd Alapítvánnyal
együttműködve a 2016 áprilisáig tartó időszakban mentorálási feladatot lát el a Dél-Dunántúli Régió óvodái körében.
Az alábbi feladatokat pályázati forrásból, ingyenesen biztosítjuk:
- Segítünk a „Zöld Óvoda” pályázat megírásában és beadásában.
- Megyénként információs napokat szervezünk, mely keretében megismerhetik a jelenlegi „Zöld Óvodák” jó
gyakorlatait, illetve olyan szolgáltatók és szervezetek is bemutatkoznak, akikkel hosszútávon együttműködhetnek az
óvodák. Somogy és Tolna megyében várhatóan 2014 márciusában lesz Információs Nap, melyhez kapcsolódóan várjuk
ötleteiket, felvetéseiket.
- A tervek szerint 2014 februárjában 30 órás ingyenes, akkreditált továbbképzést szervezünk óvodapedagógusok
számára.
- Szakmai anyagokat, módszertani segédleteket, hétköznapi ötletek és praktikákat nyújtunk az óvoda zöldítéséhez.
A szeptemberi nyílt nap keretében ismertetjük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adunk a
leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Az eseményen fontos szerepet kap a Zöld óvodák jó gyakorlatainak
bemutatása, tapasztalatainak megismerése. A támogató pályázat további programjait is szeretnénk az itt felmerülő
ötletek, igények alapján megvalósítani.
A nyílt napra a Dél-dunántúli Régió óvodáinak képviselőit, óvodapedagógusait és szakértőit várjuk.
A program ingyenes, azonban REGISZTRÁCIÓKÖTELES!
Időpont: 2014. szeptember 1. (héfő) 8.00 - 12.00
Helyszín: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór Utcai Tagintézménye – 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
PROGRAM:
8.00 – 8.30 Bemutatkozik a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
8.30 – 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 „Egyedül nem megy” - A Zöld Óvoda pályázat célja, az óvodai környezeti nevelés lehetőségei –
kiscsoportos téma feldolgozása, ötletbörze
11:00-11:15 Szünet
11.15 - 12.00 „Hallassuk a hangunkat” - A Zöld Óvoda pályázati kiírással kapcsolatos tapasztalatok, vélemények és
javaslatok összegyűjtése
Az információs nap szüneteiben munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre egyéni tanácsadás céljából is.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22. péntek (8.00 óra)
Jelentkezés módja: e-mailben a zoldovoda@pzk.hu címen, telefonon 20/293-33-23-as számon

További információ:
Borsós Zsófia
Zöld – Híd Alapítvány
Telefon: 72/236-236
Mobil: 20/293-33-23
E-mail: zoldovoda@pzk.hu
A projekt
a Svájci-Magyar Együttműködési Program
társfinanszírozásával valósult meg.

