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ZÖLD ÓVODA INFORMÁCIÓS NAP 

2015. ÁPRILIS 14. - PAKS 
 
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.  

- Szakmai anyagokat, módszertani segédleteket, hétköznapi ötletek és praktikákat nyújtunk az óvoda zöldítéséhez. 

 

 

Az áprilisi nyílt nap keretében ismertetjük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adunk a leggyakrabban 

felmerülő kérdésekre.  

A nyílt napra szeretettel várjuk a Dél-dunántúli Régió óvodáinak munkatársait, akik még csak fontolgatják, 

vagy már tervezik a Zöld Óvoda pályázat beadását!  

 

A program ingyenes, azonban REGISZTRÁCIÓKÖTELES! 

 

Időpont: 2015. április 14. (kedd) 8.00 - 12.00 

Helyszín: Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája - 7030 Paks, Tolnai út 10. 

 

PROGRAM: 

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 

11:00-11:15 Szünet  

11.15 - 12.00 „Hallassuk a hangunkat!” - A Zöld Óvoda pályázati kiírással és a támogató programmal kapcsolatos 

tapasztalatok, vélemények és javaslatok összegyűjtése  

Az információs nap szüneteiben munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre egyéni tanácsadás céljából is.  

 

Jelentkezési határidő: 2015. április 8. (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 
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