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Fogalmi meghatározás

Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? 



A Zöld Óvoda 
kritériumrendszere

1. Kapcsolat az 
Alapprogrammal 

2. Összhang a helyi 
önkormányzati 
dokumentumokkal

3. A pedagógiai program 
a környezeti és 
egészségnevelésre 
épül, előtérben a helyi 
értékek 

4. A nevelés 
dokumentumaiban is 
megjelenik mindez

A helyi 
dokumentumokban 

megjelenő zöld 
tartalmak



A Zöld Óvoda jellemzői

• az óvodai nevelés 
folyamatában 
meghatározó 
szerepe van a 
fenntarthatóságra 
nevelésnek

• a környezeti nevelés 
komplex módon 
áthatja az óvodai 
élet mindennapjait



A Zöld Óvoda jellemzői

• az egészséges életvitel 
alapozása, a speciális 
igényekhez igazított 
egyéni bánásmód 
megteremtése

• a tehetséges gyerekek 
fejlesztése/egyéni 
igények kielégítése

• a környezeti harmónia 
megteremtése az 
óvodai dolgozók és a 
lakosság segítségével



A Zöld Óvoda jellemzői

• az óvodapedagógusok 
szakmai továbbképzéseken 
vesznek részt

• rendszeres résztvevői 
környezeti nevelési 
konferenciáknak

• élnek a pályázati 
lehetőségekkel

• segítik a 
térséghez/régiókhoz 
tartozó óvodákat a Zöld 
Óvodává válás 
folyamatában



A Zöld Óvoda jellemzői

• van koordinátor, aki 
szerepet vállal a zöld 
tevékenységek 
szervezésében, 
továbbképzések 
vezetésében

• ha több alkalommal 
elnyerte a Zöld Óvoda 
címet, bázisintézménnyé 
válhat



A Zöld Óvoda jellemzői

Az óvoda épülete

• környezetbarát 
szemléletmód

• természetes anyagok

• berendezés 

Csoportszoba – egyéni 
hangulat

• természetsarok, 
növények (növény-
és állatgondozás)



A Zöld Óvoda jellemzői

Óvodaudvar, óvodakert

• zöldséges és virágos 
kert, gyógy- és 
fűszernövényes rész, 
sziklakert, kerti tó stb.

• gyermekeknek 
szerszámok

• mozgás, játék



Alapelvek

• Egész intézményes 
megközelítés (nevelés 
és működtetés 
összhangja)

• Komplexitás a 
tevékenységekben, 
szemléletben

• Konstruktív 
megközelítés: 
cselekedtetés, 
felfedeztetés, 
élményszerzés, játék



Nevelési célok, feladatok

• kiemelten jelen 
vannak a természet-
és környezetvédelmi 
feladatok (helyi 
adottságok)

• komplexitás 
• holisztikus 

szemléletmód
• ökológiai 

gondolkodás



Alkalmazott módszerek

• játékos cselekvéses 
tanulás

• szenzitív módszerek 
(érzékenyítő játékok)

• terepi tapasztaltatás 
(kirándulás, erdei óvoda 
és madarász-ovis 
programok stb.)

• tevékenykedtetés
• felfedezés
• élménypedagógia
• projektpedagógia
• kooperatív tanulási 

elemek



Környezeti nevelési 
tevékenységek

• „hungarikumok” (helyi 
sajátosságok) 

• népszokások
• kézműves tevékenység
• néptánc, népdal, 

népviselet
• magyar növény- és 

állatfajok
• gyógynövények
• magyar konyha
• építészet
• zöld jeles napok



Pedagógiai attitűd

Az óvoda minden munkatársa
– óvodapedagógus 

– dajka 

– pedagógiai asszisztens

– technikai dolgozók

– óvodavezető

Mintaadás,

elhivatottság,

hitelesség!



Külső kapcsolatok

• szülők

• fenntartó

• helyi és országos 
közigazgatási szervek

• civil szervezetek

• szakmai szervezetek

• cégek, vállalkozások



Zöld Óvoda Hálózat

• közös érdek 

• információáramlás 
lehetősége

• önkéntes 
csatlakozás

• kölcsönösen előnyös 
kapcsolatok 



Kiadványok Zöld Óvodáknak

Online és papíralapú kiadványok

Minden kiadvány ingyenesen letölthető: 
http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok

http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok


Tevékenységek, ötletek a 
Natura 2000 kapcsán

 Mezítláb a rét szélén 

 Csalánleves, mézes tea

 Kosárfonó meglátogatása, 
kosárfonás

 Megeszem a szúnyogot… 
(mi vagyok én?) - mozgásos 
játék 

 Modulok: papírmerítés, 
népi mesterségek, énekek, 
dramatizálás, akvárium, 
nádkuckó… 

 Békamentés



Tevékenységek, ötletek a 
Natura 2000 kapcsán

• az SH/4/5 projekt 
N2000 
kiadványsorozatában

• a Nemzeti Park 
Igazgatóságok és a 
civilek honlapjain 

• erdei óvoda 
szolgáltatóknál

• Regionális Zöld Óvoda 
Forrásközpontokban

• bázisóvodákban...



Zöld Óvoda címmel bíró óvodák 
(OFI-adatbázis, 2014. május – 2016. április)
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Egész intézményes 
megközelítés

A pedagógiai tartalmi munka és az oktatási intézmény 
működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság 

értékének hiteles képviseletén alapul. 

Zöld Óvoda cím (2006‒): 

ma 837 feladatellátási hely (örökös címekkel együtt), 

ahová az óvodások kb. 25%-a jár.

Ökoiskola cím (2005‒): 

ma 923 feladatellátási hely (örökös címekkel együtt), 

ahová a tanulók kb. 20%-a jár.

http://www.ofi.hu/okoiskola
http://www.ofi.hu/okoiskola
http://www.zoldovoda.hu/index.php?page=news
http://www.zoldovoda.hu/index.php?page=news


Ökoiskola Cím

Egész iskolás 
fenntarthatóságra 
nevelés támogatása:

• szervezeti kultúra

• pedagógiai munka

• az iskola működtetése

• kommunikáció

• együttműködések

• helyi közösség
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A magyar ökoiskola hálózat 
fejlődése számokban

 2000 

pilotprojekt 40 iskolával

 2005

144 iskola nyerte el az ökoiskola címet

 2016. január

közel 900 iskola rendelkezik ökoiskola címmel 



Ökoiskola címmel bíró iskolák 
(OFI adatbázis, 2015 január)

28 db
6%

31 db
8% 16db

7%

37 db
9%

24 db
7%

56 db
12%

28 db
6%

15db
5%

34 db
15%

23 db
9%

15 db
8%

52 db
15%

80 db
10%

162 db
15%

12 db
5%

37 db
11%

23db
9%

24 db
6%

28 db
4%

21 db
3%

http://www.ofi.hu/okoiskola
http://www.ofi.hu/okoiskola


Pályázati rendszer

• adatlap – iskola adatai

• szándéknyilatkozat – igazgató, szülők és diákok 
képviselői írják alá (hosszú távú elköteleződés)

• az iskola környezeti nevelési szempontú 
bemutatása – újrapályázóknak rövid beszámoló 
az előző három évről

• önértékelés kritériumok és szempontok mentén



Ökoiskola kritériumok

• alapdokumentumok 
(kötelező)

• szervezeti feltételek 
• pedagógiai munka
• az iskola működtetése
• kommunikáció
• együttműködések
• helyi közösség
• az iskola arculata, 

specialitásai
• vállalások (3)



Zöld Óvoda és Ökoiskola címes
feladatellátási helyek száma 
OFI-adatbázis
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Szembenézés…



Köszönet Könczey Rékának és Halácsy Ágnesnek 

– a „ Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok 
kiszélesítése” c. SH/4/5 projekt munkatársainak  -

az előadáshoz nyújtott szakmai segítségért!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.ofi.hu


