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2015. AUGUSZTUS 27. CSÜTÖRTÖK – PÉCS 

 
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. 

- 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. 

- 2016. márciusában 30 kreditpontos Zöld Óvoda koordinátor óvodapedagógus továbbképzést szervezünk, 20 fő számára.  

 

Az augusztusi információs napnak a Dél-dunántúli régió Zöld Bázisóvodája ad otthont, ezért a résztvevők 

megismerhetnek számos környezeti nevelési jó gyakorlatot és fejlesztést. 

A program keretében bemutatjuk a pályázattal kapcsolatos friss információkat és fontos tudnivalókat is, valamint 

választ adunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.  

Az információs  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 REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! 

 

Időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 8.00 - 12.00 

Helyszín: Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája - 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. 

 

PROGRAM: 

8.00 – 8.30 A Pécsi Zöld Kör, a Zöld – Híd Alapítvány és a  Zöld Óvoda támogató program bemutatása 

8.30 – 9.30 Bemutatkozik a Dél-dunántúli régió Zöld Bázisóvodája: Városközponti Óvoda Köztársaság Téri 

Tagóvodája – Somogyiné Papp Éva, Zöld Óvoda munkaközösség vezető 

9.30-10.00 Szünet, büfé  

10.00 - 11.00 „Hogyan kezdjünk hozzá?” - A Zöld Óvoda pályázat kritériumrendszerének megismerése 

11.00 - 11.30 „Hallassuk a hangunkat!” - A Zöld Óvoda pályázati kiírással és a támogató programmal kapcsolatos 

tapasztalatok, vélemények és javaslatok összegyűjtése. 

11.30-12.00 A Natura2000 területek bemutatása  

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

 

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 17. (16.00 óra)  

Jelentkezés módja: online google kérdőív kitöltése, mely az alábbi linken érhető el: http://goo.gl/forms/D845Tohrp4  
 

További információ: 
Borsós Zsófia 

Zöld – Híd Alapítvány  

Telefon: 72/236-236 

Mobil: 20/293-33-23 

E-mail: zoldovoda@pzk.hu 

http://goo.gl/forms/D845Tohrp4

