Az ENSZ 193 tagállama, köztük Magyarország nemzetközi fejlesztési célrendszert fogadott el 2015. szeptemberében. A fejlesztési célrendszer – most
először – nevében hordozza a fenntarthatóságot: Fenntartható Fejlődési Célok-ként hivatkozunk rájuk.
A 17 Cél mindegyike alkalmas arra, hogy zöld óvodai tanulási helyzetet építsünk rá. Közülük hetet villant fel alábbi gyűjteményünk. A
Fenntarthatósági Célokhoz pedagógiai célkitűzéseket, eszközöket és módszereket mutatunk be, melyek mindegyike az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet környezeti nevelési és globális nevelési szakértőinek közreműködésével, és széleskörű pedagógusi részvétellel született.
A zöld óvodák – eddigi tapasztalataink alapján, és reményeink szerint – biztos szereplői lesznek a 2030-ig tartó ENSZ-időszak újfajta nevelési és
oktatási folyamatainak. Kérjük, lapozzon bele a segédanyagokba, vagy próbáljon ki néhány játékot csoportjában! Minden kiadványunk
letölthető az ofi.hu/letoltheto-dokumentumok címről (ld. jobbra a QR-kódot is).

2015-2030: Fenntartható Fejlődési Célok ─
tanulási lehetőségek zöld óvodákban
KÖNCZEY RÉKA – HALÁCSY ÁGNES
BUDAPEST, 2016. ÁPRILIS
A szegénység és éhezés, főként a gyermekéhezés még mindig
időszerű téma, sajnos. Fontos, hogy 2030-ra mindenkinek legalább
napi 360 Ft-ja jusson megélhetésre, és megszűnjön az éhezés.
Példa:
Mit eszik a család egy hét alatt? (Csoportfeladat A mi világunk…
c. segédanyag 18. oldalán)

A lelki és testi egészség megőrzése
„jól létünk” alapja. Az óvoda
ételkínálata mintaadó. Adjunk jó mintát!
Példa:
„Gyümölcsszüret” projekt a Zöld óvoda
leszünk! c. kiadvány jó gyakorlatai között (a
könyv 52. oldalán)

Tekintse át nevelési programját az „Y-segédeszközzel”!
(Ld. Forrásgyűjtemény 11. oldalán)

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, a
természetes életközösségek és természetközeli élőhelyek fennmaradása az
emberiség életfeltételeinek is a záloga. A
Natura 2000 hálózat célja a termelés
természetközpontú módjainak őrzése és
terjesztése, mely az európai biológiai
változatosságot is őrzi.

2030-ra mindenki
szerezze meg a
fenntarthatósághoz
szükséges tudást és
készségeket. A
fenntarthatóságra
nevelés egész
intézményes
megközelítésben
éri el célját. Ha még
nem az, váljon Zöld
Óvodává!

Lásd a Natúrázzunk! sorozat pedagógiai kézikönyvét és
foglalkoztató füzetét, melyek révén könnyű megérteni a
tájainkért felelős gazdálkodás értékeit.

Címpályázati felhívás: www.zoldovoda.hu

Jó gyakorlat: Halászjáték a Forrásgyűjtemény 20. oldalán, illetve
a 23/65/2015. sz. Zöld Óvoda koordinátor továbbképzésen.

A felelős fogyasztás és termelés témakörén belül feladat,
hogy 2020-ra környezettudatos anyaggazdálkodásunk
legyen, beleértve az életciklus-szemléletet, a
hulladékszegénységet, és a veszélyes, káros anyagok
kibocsátásának csökkentését. Nemcsak a fogyasztás
mértéke, de a termelési módok megváltoztatása sürgető
feladatunk. A Halászjátékot (ld. Fishbanks) 5-99 éves korig
mindenki élvezi.

A híres Fishbanks játék offline változata, azaz
Halászjáték eszközök: „tó”, száraztészta

További
fenntartható
fejlődési célok:

Az ENSZ SDG bélyegképek forrása: http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/2013/post-15-development-agenda.html

Reméljük, inspiráló ötleteket talált saját nevelési-oktatási céljaihoz és feladataihoz! Tapasztalatait, ötleteit, kérjük
ossza meg velünk az sh45@ofi.hu email címen!
Az SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése projekt megvalósítását a Svájci
Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja, a Svájci-Magyar
Együttműködési Program keretében. A projekt céljai: a gyerekek, diákok környezettudatosságának
erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése és a Natura 2000 területek
ismertségének növelése. Projektmegvalósító az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://ofi.hu/sh45

