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3. 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: Lettner Gabriella 

 

Féléves munkabeszámoló 

(2014. 2. félév 2014.07. - 2014.12.) 

 

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

Dél-Dunántúli Régió – Zöld Óvoda 

Pécsi Zöld Kör 

 

A féléves munkatervben meghatározott felelősök elvégezték a meghatározott feladatokat, az 

alábbi beszámoló mutatja be az eddigi eredményeket, felmerülő problémákat és a munkánk 

értékelését.  

A Zöld Óvoda tanácsadásra való felkészülésben problémát jelentett, hogy eddig nem 

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

kiadványt. A pályázati kiírásból készülünk a mentorálása.  

A Dél-dunántúli Régió intézményeinek megismerése során egyes feladatok folyamatosan 

kellett végeznünk, ilyen például a partner adatbázis készítése a régió azon óvodáiról, melyek 

szeretnének részt venni a programban. Nehézséget jelentett, hogy a korábbi és a legfrissebb 2014 

decemberében részünkre eljuttatott adatbázis sem teljes körű, illetve nem aktuális, mivel több 

személyi változás illetve e-mail címes elérhetőség megváltozott az elkészítése óta –vagy ezek a 

változások nem lettek felvezetve. 
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1. Mentorálás a Dél-dunántúli Régióban 

A félév során 152 kapcsolatfelvétel valósult meg, a legtöbb telefonon zajlott, és az 

érdeklődőkkel további e-mail kapcsolattartás folytatódott. Fontosnak tartottuk, hogy a központi 

tájékoztató e-mailek mellett olyan üzenet is eljusson az egyes intézményekhez, melyben 

megtalálható a DDRFK zöld óvoda szakértőjének elérhetősége és egy rövid összefoglaló a ZÓ 

pályázatról és a támogató program kínálta lehetőségekről. Az érdeklődő óvodákat a somogyi 

információs nap és a tolnai nyílt nap előtt ismételten megkerestük telefonon. Így mindkét 

programon nagy számban vettek részt óvónők, és személyre szabott tanácsadásban is részt vehettek 

az érdeklődők. 

Az óvodák sok gátló tényezőt fogalmaztak meg, amikor a kapcsolatfelvétel során 

megkérdeztük az elzárkózó intézményvezetőket. Nehézségként jelezték, hogy félnek, túlzott 

adminisztrációs terheket róna rájuk a pályázat, ez annál hangsúlyosabb, minél kisebb az óvoda. Ezt 

még azok is nehezményezik, akik amúgy rendszeresen írnak és menedzselnek pályázatokat, illetve 

olyan intézmény is volt, akit ez gátol abban, hogy megtartsa, megújítsa a ZÓ címet. 

Nehezményezik, hogy a szakmai elismerésen túl nem kapnak sem anyagi, sem szakmai segítséget 

munkájuk ellátásához. Gond, hogy nincs forrás felújításra, fejlesztésre, nem érzik alkalmasnak az 

óvoda környezetét és felszereltségét. Az IPR pályázatok mellett nincs szabad kapacitás, és a 

portfólió készítés is sok energiát, időt emészt fel. A kis települések óvónői elmondták, hogy nincs 

szükség arra, hogy "arculata" legyen egy óvodának, a szülők egyetlen lehetősége az adott 

intézmény, és jól ismerik az óvoda környezettudatos programjait. A ZÓ pályázat beadás határidejét 

túl korainak ítéleték, a legtöbb intézményben augusztusban tartották a tanév első nevelőtestületi 

értekezletet. 

Hiányzik az óvónők elmondása szerint egy olyan szakmai anyag, amely bemutatja, hogy a 

cím elnyerése után mi a teendő, a „következő lépés”, hogyan tudják egyre "zöldebbé" tenni 

intézményüket.  Visszacsatolást is várnának arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzik-e a 

feladatukat. Mindenhol felmerült az anyagi támogatást, eszközök iránti igény. Nagy fájdalma az 

óvónőknek, hogy 2008 óta nem küldenek a minisztériumból kültéri műanyag táblát, mely 

segítségével az óvodák hirdethetik a cím elnyerésének tényét. 
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DDRFK-ként a kapcsolatfelvétel, mentorálás hatására tett javaslataink:  

 Lehet 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? Elősegíteni, hogy minél többször tudjanak kirándulást szervezni és az intézményen 

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

Óvodás korúaknál csak a pedagógusok számára). 

 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.  

 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. 

 

A mentorálási emlékeztetők és a mentorálási naplók jelen beszámoló csatolmányát képezik. 
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2. Csoportos tanácsadás (Nyílt Nap) 

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, a nap 

forgatókönyve hasonló volt a későbbi kaposvári információs napéhoz, azonban a helyi óvodák 

bemutatkozása, a Pécsi Zöld Kör, a Zöld – Híd Alapítványt bemutató power point és a pályázat 

ismertetése után nagy hangsúlyt fektettünk a közös gondolkodásra. Ennek oka, hogy sok Zöld 

Óvoda címmel rendelkező intézmény képviselője vett részt, és úgy gondoljuk, hogy a ZÓ hálózat 

sikeres működésének kulcsfigurái a jelenleg is ZÓ címet viselő intézmények, akik a potenciális 

Örökös Zöld Óvodák és Bázis Óvodák is egyben. 

A kötetlen eszmecsere és együtt gondolkodásunk eredménye az alábbi összefoglaló, melyet 

a közösen fogalmaztak meg a résztvevők: 

 

A ZÓ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁT HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK, PROBLÉMÁK ÉS A 

MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

 A pályázat beadási határidő túl korai  ideálisabb lenne októberi beadás (jelezni kell a pályázat 

kiírójának) 

 Anyagi támogatás hiánya, infrastruktúra korszerűtlensége elősegítené a pályázat sikeres 

megvalósítását, és elismerést fejezne ki, ha anyagi támogatást kapnának az óvodák, elősegítve a 

megfelelő eszközök beszerzését, illetve az épület felújítását, illetve korszerűsítését (jelezni kell 

a pályázat kiírójának) 

 A cím elnyerése után magára marad az intézmény  folyamatos tájékoztatás, hálózatosodás 

elősegítése - programszervezés, online facebook felület kialakítása és kezelése (Zöld – Híd és 

Pécsi Zöld Kör feladata) 

 Nem ismernek olyan pályázati kiírást, mely kifejezetten a Zöld Óvodáknak szól  lehetőségek 

felkutatása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata) 
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 Nincs Zöld Óvoda hírlevél az Öko-Iskola hírlevél mintájára Zöld Óvoda hírlevél 

elkészítésének szorgalmazása (jelezni kell az OFI-nak) 

 Munkatársak és az önkormányzat passzivitása, nyitottság hiánya  lehetőségek, praktikák 

összegyűjtése (óvónők és ZH, PZK az információs napokon, képzésen, facebook profilon) 

 Fenntartó/hatóság nem engedi, hogy környezetbarát tisztítószereket használjon az óvoda 

hatósági állásfoglalás kérése, jogszabályok tanulmányozása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör 

feladata) 

 Törvényi kötelezettség infrastrukturális feltételei 

 Étkezést lebonyolító cég kötelezettségeinek felmérése – milyen formában tegyen visszajelzést 

az óvoda, ha nem megfelelő az étel? (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata) 

 Túlzott terhelés, kiégés  lehetőségek, praktikák összegyűjtése (óvónők és ZH, PZK az 

információs napokon, képzésen, facebook profilon) 

AZ ÓVÓNŐK KÉRÉSEI 

 „Információt szeretnék kapni” 

 „Szekszárdi székhelyű tanfolyam szervezése, pályázatírási segítséggel” 

 „Pályázat megírásában segítséget várunk. A tanfolyamon szeretnénk részt venni”  

 „Pályázat megírásában várok segítséget, a továbbképzési lehetőség Szekszárdon legyen”  

 „További értesítést a következő pályázati és más zöld programokkal kapcsolatban”  

 „Kapcsolati láncszem legyetek a zöld óvodák és az irányító szervek között”  

 „Tájékoztatás az aktuális pályázatokról a Zöld Óvodával kapcsolatban” 

 „Zöld Óvoda pályázati kritériumoknak megfelelő kidolgozása, hogy valóban megnyerhessük a 

címet, és programszervezés” 

 „Tájékoztatást kérünk a Zöld Óvodaként beadható pályázati lehetőségekről”  

 „Zöld Óvoda pályázat beadási lehetőségének új vagy megváltozott paramétereiről kérünk 

információ” 

 „A Zöld Óvodák találkozási lehetőségeiről, kapcsolattartási alkalmairól is szeretnénk 

információt” 

 ( A negyedéves beszámoló csatolmánya volt a nyílt nap meghívója, a foto dokumentáció és a 

jelenléti ívek.) 
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3. 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 volt, melynek címe: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; 

Baranya 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 
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Az óvónők a kiscsoportos feladatok során az alábbi problémákat és megoldási lehetőségeket 

körvonalazták: 

A ZÓ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁT HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK, PROBLÉMÁK ÉS A 

MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

 Információhiány a pályázattal, címmel kapcsolatban  folyamatos tájékoztatás (Zöld – Híd 

Alapítvány és Pécsi Zöld Kör feladata) 

 A pályázat beadási határidő túl korai  ideálisabb lenne októberi beadás (jelezni kell a 

pályázat kiírójának) 

 Anyagi támogatás hiánya elősegítené a pályázat sikeres megvalósítását, és elismerést 

fejezne ki, ha anyagi támogatást kapnának az óvodák, elősegítve a megfelelő eszközök 

beszerzését, illetve az épület felújítását, illetve korszerűsítését (jelezni kell a pályázat 

kiírójának) 

 Az oklevél nem helyezhető el az óvodák külső falán a kültéri tábla az óvoda és a Zöld 

Óvoda cím népszerűsítését segítené elő (jelezni kell a pályázat kiírójának) 

 Nem ismernek olyan pályázati kiírást, mely kifejezetten a Zöld Óvodáknak szól  

lehetőségek felkutatása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata) 

 Cégek promóciós tárgyak  lehetőségek felkutatása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör 

feladata) 

 Kommunikáció szülőkkel  lehetőségek, praktikák összegyűjtése (óvónők és ZH, PZK az 

információs napokon, képzésen, facebook profilon) 

 Kollektíva szemléletének alakítása  lehetőségek, praktikák összegyűjtése (óvónők és ZH, 

PZK az információs napokon, képzésen, facebook profilon) 

 Kirándulások buszköltsége, programokhoz alapanyagok, belépők költsége  lehetőségek 

felkutatása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata) 

 

AZ ÓVÓNŐK KÉRÉSEI 
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 „Zöld Óvoda címhez járó támogatás, tábla, stb. – újságok; szemléltető eszközök; tárgyi 

eszközök; feladatlapok, színezők; játékok; vers és mese gyűjtemény” 

 „Zöld Óvoda címhez segédanyagok (akár egy könyv, plakát, feladatgyűjtemény)” 

 „Pályázatírás előtt állunk, ehhez szeretnénk majd segítséget kapni – legyen kihez fordulni, 

ha elakadunk!” 

 „A Zöld Óvoda pályázat íráshoz információk cseréje, segítségnyújtás” 

 „Szívesen fogadnánk bármilyen promóciós anyagot, mely segítené a munkánkat” 

 „Maradjatok ilyen lelkesek! Folyamatos információt, anyagot… várok” 

 „Feladatlapok, rejtvények, ötletek (újrahasznosításhoz kreatív tippek) küldése e-mailben” 

 „Kiadványokkal, előre elkészített füzettel lehetne többet segíteni” 

 „A már meglévő Zöld Óvoda címhez anyagi, erkölcsi juttatás az óvodáknak (akár támogatás 

eszköz céljából)” 

 „Szeretnék értesítést kapni a 30 órás továbbképzésről, a pályázat megírásához szükséges 

információkról (Nagyon tetszett a mai alkalom, köszönöm!) „ 

 „Zöld Óvoda kültéri szimbólum, pályázati lehetőségek (Köszönöm a mai napot, sok 

érdekeset hallottam, jól érzem magam)” 

 „A Zöld Óvoda pályázathoz információk, segítség adása” 

 „Konkrét információk a pályázatokkal kapcsolatban” 

 „Információátadás a „Zöld Óvodát” támogató további pályázati lehetőségekről, az óvodában 

megvalósítható rendezvényekről” 

 „Segítség a pályázatírásban, konzultációk, tapasztalatcsere” 

 „Ötletbörze” 

(A negyedéves beszámoló mellékletét képezte a program meghívója, jelenléti íve, a foto 

dokumentációja, a levetített power point előadások.) 
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A rendezvény értékelő lapjainak összegzése: 
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4. Nonprofit szervezetek Somogy és Tolna megyékben 

A somogyi és tolnai környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel nem volt olyan aktív 

kapcsolatunk, mint működési területünkön, Baranyában, ezért kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk 

velük. A megkeresés során felajánlottuk az együttműködés lehetőségét, azonban a visszajelzések 

nem voltak pozitívak, volt olyan szervezet, mely nem foglalkozik óvodásokkal és ezért nem kíván 

csatlakozni, volt jelenleg emberi erőforrás problémákkal küzdő szervezet is, aki ezért nem tudott 

bekapcsolódni. 

 

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) 

Ennek ellenére a következő félévben ismét megkíséreljük a nonprofit szerveztek felkutatását 

és bevonását. Baranya megyében már az előző félév során sikerült bevonnunk a helyi 

környezetvédelmi szervezetek és cégeket. Ennek oka, hogy több civil szervezet működik 

Baranyában, mint a másik két megyében, illetve a Pécsi Zöld Kör régóta együttműködik a helyi 

szervezetekkel, az óvodák is aktívabban keresik az intézményen kívüli kapcsolódási pontokat. 

 

5. Infokommunikációs felület létrehozása az óvónők részére 

A nyílt napot és az információs napot követően 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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Az óvónők eddig nem kapcsolódtak be aktívan, annak ellenére, hogy személyesen 

részvételükről biztosítottak minket. Továbbra is próbáljuk népszerűsíteni az online felületet, 

reméljük, hogy idővel népszerűbbé válik, elősegítve az óvónők kommunikációját. 

 

A honlap tartalom aktuális állapota: 

Pécs, 2014.12.18. 

 

……………………….. 

Lettnerné Berta Gabriella 

elnök 

Pécsi Zöld Kör 


