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„Zöld Óvoda” munkaközösség 

 

Intézményünk 2014-ben pályázott első alkalommal a Zöld Óvoda címre, amelyet meg is 

nyert. 2017-ben újra sikeresen pályáztunk, s immár a második zöld óvodai ciklusunkat töltjük. 

2014-től Madárbarát Óvoda címmel is büszkélkedhetünk. 

A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a nevelőtestület tesz a fenntartható 

fejlődés megvalósulásáért. 

Célunk a Zöld Óvoda cím folyamatosságának biztosítása valamint az Örökös Zöld Óvoda cím 

elnyerése, amelyre a már három zöld óvodai címmel rendelkező intézmények pályázhatnak. 

Az Alapprogrammal összhangban, intézményünk pedagógiai programjában, az egészséges 

életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az értékmegóvás, mindig 

hangsúlyos szerepet kapott. Figyelünk arra, hogy a környezeti nevelés, a gondozás, a munka 

és más tevékenységek során a gyermek életre való felkészítése, a fenntarthatóság jegyében 

zajlódjon.  

A munkaközösség feladatai, céljai: 

 A Zöld Óvoda címmel kapcsolatos feladatok megvalósításának biztosítása. 

 Minél nagyobb munkatársi közösség bevonása. 

 A környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos 

alakítása. 

 A fenntarthatóság szellemében programok szervezése, lebonyolítása. 

 Belső és külső továbbképzések felkutatása, szervezése, ezeken való részvétel. 

 Új kollégák tájékoztatása, a zöld óvodai és madárbarát óvodai tartalmakról. 

 Pályázatok figyelése, kidolgozása, pályázati munkák elkészíttetése (Pl. 

gyermekrajzok)  

 Zöld óvodai tartalmak közvetítése a szülők felé, ezek megosztása különböző 

fórumokon.  

 Elért eredmények figyelemmel kísérése, az új és kipróbált tartalmak beépülésének 

elősegítése a mindennapokba (Pl. jó gyakorlatok) 

 A fejlesztések, innovációk, kezdeményezések ösztönzése, népszerűsítése. 

 A fenntarthatóság elveinek tudatosítása, beépítése. 

 Partneri kapcsolatok ápolása, bővítése. 

 Önértékelés, a megvalósult és fejlesztést igénylő területek feltérképezése. 

 Az eredmények tükrében munkaterv, fejlesztési terv elkészítése. 

 A fizikai környezet, eszközrendszer fejlesztése. 



Célunk, hogy óvodai nevelésünkben, minél tudatosabban jelenítsük meg a „zöld”tartalmakat. 

A már elkezdett és jól bevált gyakorlatok folytatása fejlesztése,(szelektív hulladékgyűjtés, 

konyhakert gondozása, komposztálás, fatelepítés, odúk, madáretetők, madáritatók 

kihelyezése, természetes anyagok használata, újrahasznosítás stb.), valamint ezek bővítése. 

Terveink között szerepel óvodai tanösvény létrehozása, fűszer és gyógynövények ültetése 

telepítése, esővízgyűjtő, meteorológiai állomás kihelyezése, a beszerzett eszközök (nagyítok, 

távcsövek, mikroszkópok CD-k, könyvek, játékok és egyéb a gyermekek tapasztalat- és 

ismeretszerzését támogató eszközök) népszerűsítése a pedagógusok és a pedagógusok 

munkáját segítők körében, a szemléletformálás és a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

 
 

 

Felhasznált irodalom: 

Zöld Óvoda leszünk! Módszertani segédanyag és útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő 

óvodapedagógusoknak 

https://www.google.hu/search?q=zoldovodahyperlink.pdf&oq=zoldovo&aqs=chrome.2.69i59

l3j69i60j69i57j69i60.19361j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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