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Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
program célkitűzése

• „az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának 
megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz 
tevékenységorientált környezeti nevelésben 
részesüljön.

• Az óvodai környezeti nevelés feladata az európai 
normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek 
megfelelő környezettudatos magatartásminták, 
értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. 

• A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása 
érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési 
tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése „



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt formai szempontjai

1.1. A pályázat szövegének pontos értelmezése

1.2.A pályázat hiánytalan benyújtása_ellenőrző 

lista használata_határidő_aláírás, pecsét 

érvényességi mutatók

1.3. Visszavonásig érvényes_ pályázati tartalom 
meghatározója az adott tárgyév_2016.



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt formai szempontjai

1.4. Amennyiben az intézmény több feladat-
ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) 
rendelkezik, csak azon feladat-ellátási helyeire 
nyújtsa be külön-külön, a sajátosságok 
megjelenítésével a pályázatot, amelyekben a 
pályázati feltételek adottak



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontjai

2.1. A pályázónak rendelkeznie kell 
nevelőmunkájában az elmúlt három évre 
vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes 
feladatvállalással és tevékenységgel, melynek 
iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak 
elérése érdekében hatékonyan valósult meg, 
illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, 
hogy a cím elnyerését követően is 
folyamatosan teljesíti a Zöld Óvoda 
Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet) 



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontjai

2.2. A helyi óvodai nevelési dokumentumokban a zöld 
óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét 
megfogalmazás, területnek megfelelő kiemelésekkel). 

• Dokumentumok megnevezése (oldalszám 
megjelenítése) 

• Területek részletes felsorolása, a folyamatok leírása 

• Tartalmi kiemelések



Dokumentumok megnevezése (oldalszám 

megjelenítése) 

Területek felsorolása Tartalmi kiemelések

A településre, vagy térségre 

vonatkozó környezeti 

koncepciót tartalmazó 

dokumentum, program

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Térségfejlesztési Koncepciója 

2014-2020.

A helyi pedagógiai 

programban 

Környezet tevékeny megszerettetése 5. 6. 73. oldal

Munka jellegű tevékenységek 5. 7. 81. oldal

Egészséges életmód 3.1. 14 oldal

Rajz, mintázás, kézimunka

Hagyományápolás, népszokások, jeles 

napok

5.4. 63. oldal

4.1. 31. oldal

A környező világ tevékeny 

megismerésében

Projektekben

Az éves munkatervben Eseménytervben.

Az éves beszámolóban A szervezett tevékenységek 

megvalósításának  sikeressége az év 

folyamán.



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontjai

Dokumentumok 

megnevezése 

(oldalszám 

megjelenítése)

Területek részletes felsorolása, 

a folyamatok leírása

Tartalmi 

kiemelések

„……… Önkormányzat 
Környezetvédelmi 

Programja a 2015-2019 
évre”

2. 9. 15. Környezeti nevelés 
megvalósulása az óvodában 

A program elvárja, 
hogy valamennyi 
óvodára jellemző 
legyen a következő: 
az óvoda 
környezetének 
tisztántartása és 
szépítése a gyerekek 
bevonásával,



A helyi 

pedagógiai 

programban 

Az óvodai 

nevelés célja, 

feladata

A környezet megismerésére, a természet megszerettetésére

nevelés, a környezetvédelem feladatainak megismertetése a

gyermekkel, hiszen a megmaradásunk, a jövőnk függ attól,

hogy egy környezetbarát, humánus társadalom jöjjön létre.

Az egészséges, esztétikus környezet kialakítását az

egészséges életmódra nevelés megalapozójának tartjuk, és

folyamatosan fejlesztendő területnek tekintjük.

A helyi 

pedagógiai 

programban

A munka jellegű

tevékenységek

Minden csoportban található élősarok, amelyeket a

gyermekkel közösen gondozunk. Az óvodai kerti munka

gyermekeink életének szerves része. Nagyon szép udvarunk

van, tele fákkal, bokrokkal. Található benne

veteményeskert, virágoskert, gyógynövénykert, sziklakert

kiserdő. Ennek következményeként nálunk folyamatos

egész évben a kerti-udvari tevékenység. Télen a madarak

etetéséről, nyáron az itatásáról is gondoskodunk, közösen

gyűjtjük a magvakat, madáreleségeket. 2010-ben elnyertük

a Madárbarát óvoda címet. A környezetbarát tevékenységek

megfelelő alapot nyújtanak az általános iskola munkájához.

Folyamatosan gyakorolják a szelektív hulladékgyűjtést. Az

újrafelhasználás érdekében történik a „hulladék nem

szemét” elv tudatosítása.



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontja

2.3. Az óvoda szempontjából a korábbiakban - a 
pályázat beadásának függvényében 3, 6, vagy 
9 - 10 év távlatában - alkalmazott pedagógus-
továbbképzések (akkreditált, nem akkreditált 
külső és belső) száma és azok tartalmának 
felhasználási aránya.



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontja

2.4. Az óvodai élet folyamatában a környezeti 
neveléssel kapcsolatos tevékenységek 
megvalósításának szintje. 

Az óvodai élet mindennapjaiban a nevelés 
folyamatában megjelenő jellemző 
tevékenységek a feladat-ellátási hely helyi 
sajátosságainak bemutatása, 
megvalósításának értékelése és a fejlesztési 
tervek megjelenítése



Területek Megvalósításuk módja (ideje, 

helye, gyakorisága, érvényesülésük 

módja, területei, példák felsorolása 

Megvalósítás 

szintje 

Fejlesztési, változtatási 

tervek  

Egészséges 

élelmiszerfogyasztás 

szokásai

Mindennap fogyasztunk friss 

zöldséget és gyümölcsöt.

A közétkeztetési törvényben 

előírtaknak megfelelően gyakran 

kapunk teljes kiőrlésű pékárut, 

tejtermékeket. Az étrend 

kialakításánál ügyelnek a megfelelő 

só- és cukortartalomra.

Az allergiás és a vallási alapon külön 

étkező gyermekek megkapják a 

speciális étkezést.

1 2 3 4 5 A projekt-

tevékenységekhez és az 

Egészségnaphoz 

szükséges alapanyagok 

előrendelése, beszerzése 

a főzőkonyhát üzemeltető 

bölcsődén keresztül. 

Táplálkozási 

szokásalakítás

A gyerekek sok tejterméket 

fogyasztanak. A tízórai gyümölcs. A 

folyadékfogyasztást a nap során 

folyamatosan biztosítjuk, vízszűrő 

berendezés használatával.

Kulturált étkezés szokásainak 

alakítása folyamatosan megvalósul. 

(udvariassági szokások is)

Hangsúlyt fektetünk az új ízekkel 

való ismerkedésre is.  

1 2 3 4 5 Udvari játékidő végén a 

vizes flakonokban és a 

poharakban lévő vízzel a 

virágoskertet öntözzük 

meg.

A teremben lévő 

növényeket pedig a benti 

vizeskancsóban maradt 

vízzel locsoljuk.



Környezeti neveléssel kapcsolatos 
tevékenységek

http://gyermeklancovi.hu/perczel_galeria/gezenguzok galeria/kepek_marius/nagy/image015.jpg
http://gyermeklancovi.hu/perczel_galeria/gezenguzok galeria/kepek_marius/nagy/image015.jpg
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2.5. Az eszköz- és felszerelés jegyzék tartalmi 
értékelése.

• Az eszközök és felszereltség elemzése a zöld 
óvodai tevékenységek megvalósításának 
szempontjából a feladat-ellátási helyre 
vonatkoztatva

• Kiegészült a szempontsor: Eszközök 
darabszáma



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontja

2.6. Partnerek, szervezetek együttműködési 
szintjének és tartalmának értékelése.

A kapcsolatok rendszere és hatékonysága a 
feladat-ellátási helyre vonatkozóan



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontja

2. 7. Energiatakarékossági helyi tevékenységek, 
azok értékelése. 

• A feladat-ellátási hely, mint intézmény 
működésével kapcsolatos adatok 
Takarékossági intézkedések, beruházások, 
attitűd- és szokásformálás

• Felhasznált anyagok, beruházások, attitűd- és 
szokásformálás



Terület 

megnevezése

Takarékossági intézkedések Megvalósítás 

szintje 

Világítás „Szemünk fénye” program 

keretében energiatakarékos és 

szűrt fényű izzókat használunk. A 

nap legnagyobb részében főleg 

természetes fényt részesítjük 

előnyben, a csoportszobák sok-

és nagy ablakosak.

A lámpákat feleslegesen nem 

használjuk, és a gyerekek 

figyelmét is felhívjuk erre.

1 2 3 4 5



Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda
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2. 8. Az óvodapedagógusok kapcsolódó 
tevékenységei a Zöld óvoda céljainak 
megvalósítása érdekében.

• A Zöld óvodai arculat kialakítása érdekében 
végzett felnőtt tevékenységek feltérképezése 
a feladat-ellátási helyre vonatkoztatva (az 
egyes tevékenységekhez jelenítsen meg 
legalább egy példát, amire vonatkoztatja a 
megvalósítás értékelését



Tevékenységek Megvalósítás

Szintje

Erdei óvoda működtetése 1 2 3 4 5

Rendezvények 

Zöld jeles napokat, néphagyományőrző programokat, és egészségmegőrző 

programokat rendezünk csoport- ill. óvoda szinten.

1 2 3 4 5

Más által szervezett rendezvényeken való részvétel 

A fenntartó, valamint a KISE (Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület) 

szervezésében rendezett sporteseményeken rendszeresen részt veszünk.

1 2 3 4 5

Újságvásárlás 

„Óvodai nevelés” és „Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó” c. 

újságokat fizetjük elő.

1 2 3 4 5

Pályázatfigyelés 

Előnyben fogjuk részesíteni a zöld tartalmakat hordozó pályázatokat.

1 2 3 4 5

Pályázat megvalósítása 

A TÁMOP pályázatunk megvalósulása folyamatosan fut (2012-

2017)fenntartási időszakban vagyunk

1 2 3 4 5

Szakirodalom figyelése 1 2 3 4 5

Szakmai módszertani anyagok kidolgozása 

Évek óta folyamatosan dolgozunk helyi programunkhoz kapcsolódó szakmai 

anyagok kidolgozásán, az óvodában működő munkaközösségekben. (Pl: 

vizuális nevelés, mozgás, anyanyelvi játékgyűjtemény, udvari játékok 

gyűjteménye, projekttervezés)

1 2 3 4 5

Bázismunkai tevékenységek értékelése 

„Nem releváns” 

1 2 3 4 5
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pályázat kiemelt tartalmi szempontja

2.9. Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának 
értékelése.



Az óvodai nevelőmunka belső 
folyamatának értékelése.

A helyi sajátosságok megjelennek a

témafeldolgozásokban (nyírteleki

szennyvíz telep, Hudák-farm, Pisla-

farm, varjúlaposi vízmű, Rakéta

park, nyírteleki vasútállomás

meglátogatása)

1 2 3 4 5

X
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2. 10. A betervezett, vállalt fejlesztési célok 
értékelése. 

• A pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a 
cím elnyerését követően is folyamatosan 
teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszer 
feltételeit. (1. sz. melléklet)



A vállalt fejlesztési cél rövid leírása

(hivatkozással az előre 

megfogalmazott kritérium sorszámra)

Jelenlegi állapot szerinti 

értékelés szintje 

7. kritérium- a zöld óvoda szemlélettel 

kapcsolatos felnőtt tevékenységek 

fejlesztése – zöld óvodai arculat 

formálása (szakmai anyagok, 

továbbképzések, pályázatok, más zöld 

óvodák gyakorlatának megismerése, 

átvétele)

0 1 2 3

X

4 5

4. kritérium – a zöld óvodai 

tevékenységek megvalósítása 

szempontjából használt eszközök, 

felszereltség bővítése

0 1 2 3 4

X

5
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• Újra pályázó feladat-ellátási helyek esetében, -
hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai 
Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt 
tartalmak 80%-át

• Igazolni tudja önértékelésében, hogy a 
legutoljára elnyert címet követő 3 év alatt a 
pedagógiai hozzáadott érték terén a 
fenntarthatóság pedagógiáját 80 %-ban 
megvalósította a 3/A és a 7/ A sz. számú 
melléklet alapján.



Örökös Zöld Óvoda
pályázat kiemelt tartalmi szempontja

• Az Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséhez 
szükséges a korábban elnyert „Zöld Óvoda” 
oklevelek másolatait csatolni. 

• Az Örökös Zöld Óvodai címre pályázók 
esetében az elkötelezettségi nyilatkozat 
minőségi tartalmának értékelése.



Örökös Zöld Óvoda pályázat

• A közleményben található vázlat követése

• A kritérium rendszer teljesülésének a kilenc év 
távlatában történő bemutatása.

• Az eredmények jellemző jegyeinek bemutatása a 
Zöld óvodai tartalmakkal összhangban. 



Sok sikert!

• A Zöld Óvoda pályázat megírásához!

• A Zöld Óvoda Program megvalósításához!

• A Zöld Óvoda Program szemléletmód 
elterjesztéséhez!


