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2. Részjelentés 

Regionális Zöld Óvoda Forrásközpontok tevékenységek tárgyban az 
SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projekthez. 

 
Szerződés száma:  

Jelentéstételi időszak: 2014/2. félév 

Vállalkozó: Pécsi Zöld Kör 

Vállalkozó képviselője: Lettnerné Berta Gabriella 

 

Negyedéves munkabeszámoló 

(2. félév 2014.07.-2014.09.) 

 

SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program  

Dél-Dunántúli Régió – Zöld Óvoda 

Pécsi Zöld Kör 

 

A féléves munkatervben meghatározott felelősök elvégezték az első negyedévre vonatkozó 

feladatokat, az ellátott feladatokat az alábbi beszámoló mutatja be: 

 

1. Felkészülés a Zöld Óvoda tanácsadásra 

 Eddig nem érkezett meg az „Út a Zöld Óvoda felé” módszertani anyag, ezért nem 

tudtuk feldolgozni a kiadványt. A pályázati kiírásból készülünk a mentorálása. 

 

2. A Dél-Dunántúli Régió intézményeinek megismerése 

Az alábbi feladatok folyamatosan futnak:  

 Partner adatbázis készítése a régió azon óvodáiról, melyek szeretnének részt venni a 

programban – a meglévő adatbázis folyamatos frissítése 

 Az óvodák munkaterveinek, pedagógiai programjainak tanulmányozása 

 A helyi Zöld Óvodák weblapján a pályázattal és a környezetvédelmi programokkal 

kapcsolatos információk tanulmányozása 
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3. Mentorálás a Dél-Dunántúli Régióban 

Az alábbi feladtok ellátása történt meg a negyedév során: 

 Kapcsolatfelvétel a Zöld Óvoda címmel nem rendelkező és az ismét pályázni kívánó 

intézményekkel (117 kapcsolatfelvétel a negyedév során) – A mentorálási 

emlékeztetők a beszámoló csatolmányát képezik. 

 Kapcsolatfelvétel azokkal a cégekkel, nonprofit szervezetekkel, melyek segíthetik a 

Zöld Óvodák működését (5 kapcsolatfelvétel a negyedév során) 

o 2014.08.14. Föld Jövője Alapítvány, Kaposvár – civil szervezet (telefon, e-

mail) 

o 2014.08.14. Zöld társ Alapítvány, Szekszárd – civil szervezet (telefon, e-

mail) 

o 2014.08.15. Civil Információs Centrum, Szekszárd (telefon) 

o 2014.08.15. Civil Információs Centrum, Kaposvár (telefon, e-mail) 

 

 Beérkező kérdések megválaszolása, információnyújtás telefonon, e-mailben 

 Szekszárdon csoportos tanácsadást nyújtottunk, 2014. szeptember 1. (hétfő) 8.00 és 

12.00 között, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór Utcai 

Tagintézményében (7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.). A programot Nyílt Napként 

hirdettük meg, összesen 11 fő vett részt. Csatolmány a nyílt nap meghívója, a foto 

dokumentáció és a jelenléti ívek. 

 

A kapcsolatfelvétel tapasztalatai: 

Miért nem kívánnak pályázni azok, akik ismerik a kiírást és fontos számukra a 

környezetvédelem: 

- túlzott adminisztrációs terheket ró rájuk (ez annál hangsúlyosabb, minél kisebb az óvoda) - még 

azok is nehezményezik, akik amúgy rendszeresen írnak és menedzselnek pályázatokat 

- a szakmai elismerésen túl nem kapnak sem anyagi, sem szakmai segítséget munkájuk ellátásához 

- nincs forrás felújításra, fejlesztésre, nem érzik alkalmasnak az óvoda környezetét és felszereltségét 

- IPR pályázat mellett nincs szabad kapacitás 

- kis településen nincs szükség arra, hogy "arculata" legyen egy óvodának, a szülők egyetlen 

lehetősége az adott intézmény, és jól ismerik az óvoda környezettudatos programjait 

Milyen segítséget igényelnének a Zöld Óvodák: 

- egy olyan szakmai anyagot, amely bemutatja hogy a cím elnyerése után mi a teendő, következő 

lépés, hogyan tudják egyre "zöldebbé" tenni intézményüket 

- visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzik-e a feladatukat 
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- anyagi támogatást, eszközöket  

- 2008 óta nem küldenek a minisztériumból kültéri műanyag táblát, mely segítségével az óvodák 

hirdethetik a cím elnyerésének tényét 

Mi nehezíti a pályázat szeptemberi beadását: 

- portfólió megírása elvette az időt 

- túl korán van a beadás határideje, a legtöbb helyen augusztusban tartják az első nevelőtestületi 

értekezletet 

A kapcsolatfelvétel hatására tett javaslatok:  

- lehetne a minisztérium felé jelezni, hogy az intézmények igényelnék a korábbi gyakorlathoz 

hasonlóan a kültéri műanyag táblát? 

- van lehetőségünk arra, hogy jelezzük, hogy az intézményeknek nagy segítséget  jelentene, ha a 

pályázathoz tartozna anyagi támogatást (környezettudatos eszközökre, fejlesztésekre, 

továbbképzésre)? 

- még, ha nem is tudnak erre forrást teremteni, nem lehetne kedvezményes belépési lehetőséget 

biztosítani az állami és önkormányzati fenntartású környezetvédelmi témájú múzeumokba, 

parkokba? Elősegítené hogy minél többször tudjanak kirándulást szervezni és az intézményen kívüli 

kapcsolatokat bővíteni. Ehhez kapcsolódóan az utazási költség is gondot szokott okozni. 

- az is jó lenne, ha a pályázat "élőbb" lenne, és több fényképes tartalmat, saját szövegezésű anyagot 

kellene küldeni (inkább hasonlíthatna jó-gyakorlatok bemutatkozó fórumára, mint EU-s pályázatra) 

- a mostani támogató pályázat keretében gyűjtjük a jó-gyakorlatokat, ezekből lehetne készíteni egy 

rövid kiadványt/internetes felületet, ahol egyszerű, lényegre törően megfogalmazott praktikákat és 

ötleteket kaphatnak a Zöld Óvoda működéshez kapcsolódóan. Szerintem ezt érdemes lenne a Zöld 

Óvoda munkaközösségekkel, Bázis Óvodákkal közösen megvalósítani. (Olyan visszajelzés is 

érkezett, hogy mi a Bázisóvodák ellenében végezzük mentorálási tevékenységünket, és az ő 

leépítésük lehet a mögöttes cél.) 

- ennek a támogató pályázatnak az ideje alatt hasznos lenne gyűjteni megyénként a pályázati 

lehetőségeket, mely segítségével az óvoda vagy fenntartója környezetbarát fejlesztéseket hajthat 

végre 

- nálunk Pécsett volt olyan önkormányzat által kiírt pályázat, melyre csak a helyi Zöld Óvoda 

címmel rendelkező intézmények pályázhattak. Az óvoda "zöldítése", fejlesztése, eszközök 

vásárlása, programok szervezése volt a cél. Az ilyen példákat is érdemes lenne összegyűjteni, illetve 

a fenntartók együttműködését, segítségét is érdemes lenne kérni 

 

Azt szeretném még jelezni, hogy volt, aki félreértette az OFI által korábban kiküldött elő-

regisztrációs lapot, úgy értelmezték, hogy ha azt akkor nem töltötték ki, akkor nem pályázhatnak a 

Zöld Óvoda címre idén. 
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4. Információs Nap 

 A félév során Somogy megyében, Kaposváron tartottunk Információs napot, a 

pályázat 2014.09.05-i beadási határideje előtt, 2014.09.03-án. 

 A rendezvény helyszíne: Festetics Karolina Központi Óvoda – 7400 Kaposvár, 

Toponári út 49. 

 A programon 28 fő vett részt. 

 A forgatókönyvben előírt elemek mind megjelentek, azonban más struktúrát 

választottunk a megvalósításkor. 

 

7.30-8.00 Kiállítás (Ökováros-Ökorégió Alapítvány; Zöld – Híd Alapítvány; Mecsek 

Íze) 

8.00 – 8.30 Bemutatkozik a Festetics Karolina Központi Óvoda (Porczióné Bekes 

Margit, óvodavezető; Hermann Anikó, óvónő) 

8.30 – 9.30  

Pécsi Zöld Kör bemutatása (Lettnerné Berta Gabriella) 

A Zöld Óvoda támogató program és a Zöld – Híd Alapítvány bemutatása (Borsós 

Zsófia) 

Natura 2000 interaktív játék 

9.30-10.00 Szünet, öko-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 

Ajándékok, oktatócsomagok átadása 

12.00-12.30 Kiállítás 

 A beszámoló melléklete a program meghívója, jelenléti íve, a foto dokumentációja, a 

levetített power point előadások,  

 A Pécsi Zöld Kör weblapján megjelent az Információs Nap beszámolója. Print 

Screen 

Sajtó 

 

A Toponáron szervezett infónapon a Somogy és a Kapos Tv is jelen volt, 

híradójukban tudósítottak az eseményről: 

http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-

besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf 

http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf
http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf
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http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2014-09-

08/nem_lehet_eleg_koran_kezdeni.html 

 

Egyéb hír a pályázatról a toponári óvoda kapcsán: 

http://www.somogytv.hu/cikkek/94334/ 

 

 

Honlap: 

http://pzk.hu/ 

 
 

http://pzk.hu/?p=731 

http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2014-09-08/nem_lehet_eleg_koran_kezdeni.html
http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2014-09-08/nem_lehet_eleg_koran_kezdeni.html
http://www.somogytv.hu/cikkek/94334/
http://pzk.hu/
http://pzk.hu/?p=731
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http://pzk.hu/?p=731 

 
 

http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-

besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf 

http://pzk.hu/?p=731
http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf
http://pzk.hu/wp-content/uploads/2014/08/%C3%B6koszert%C3%A1r-besz%C3%A1mol%C3%B3-PZK20140903.pdf
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5. Információs Nap lebonyolítása  

 Előadás tartása (pályázat ismertetése, együttműködő szervezetek bemutatása. 

Natura2000 területek ismertségének növelése), felmerülő kérdésekre tisztázása 

 Előadók és kiállítók biztosítása 

 Szükséges dokumentáció elkészítse 

A feladat határideje: 2014.12.20., felelőse: környezeti nevelő, zöld óvoda szakértő, 

rendezvényszervező 

 

6. Kommunikáció az Információs Nappal, csoportos tanácsadósokkal és a pályázattal 

kapcsolatban 

 Weblap fejlesztése, tartalommal való feltöltése folyamatosan fut 

 Adatbázis frissítése folyamatos 



 

A projekt  
a Svájci-Magyar Együttműködési Program  

társfinanszírozásával valósult meg.  

Zöld Óvoda 

Országos 
Forrásközpont 

Zöld Óvoda 

Regionális 
Forrásközpont 

 

Humusz Szövetség 

helyi tagszervezete  
 

Dél-Dunántúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Infokommunikációs felület létrehozása az óvónők részére 

 Létrehoztuk a Zöld Óvoda – Dél-Dunántúli Régió elnevezésű facebook profilt és 

facebook csoportot, hogy az óvónők megoszthassák egymással tapasztalataikat, 

ötleteiket, a tagok listája folyamatosan bővül. 
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Pécs, 2014.09.10.  
 

 
…………………………….. 

 
Lettnerné Berta Gabriella 

Pécsi Zöld Kör 


