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Pályázatok- forrásbővítés

Nemzeti Tehetség Program  pályázatai: 
• „ A hazai és határon túli tehetség-kibontakoztató programok támogatása

13 pályázatunk nyert-11.020.000,-Ft
Nagykanizsa város pályázatai-400.000,- Ft
• Szociális keret pályázat
• Kulturális keret pályázat
• Egészségvédelmi keret pályázat
Zöld Óvoda pályázatok
• - „Örökös Zöld Óvoda” cím-5 tagóvoda
• - „Zöld Óvoda” cím- 6 tagóvoda
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím
Erasmus+ pályázat- 46.588-EUR-17.636-EUR



„Life” 
Környezeti mozgóprogram 

gyermekeknek

Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek

2019.
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„Lásd a fényt, ne 
bántsd, mi érted él! 
Halld a szót, mit föld, 
az ég beszél!
Nézd a bolygót, oly` 
tiszta kék.
Élj ma úgy, had éljen 
még!”



ERASMUS+
Új szemlélet, új lehetőségek

Mobilitás
Nemzetköziség

Nyelvi 
kompetenciák

Gyermeki 
tevékenységek

Kapcsolatok

Jó gyakorlatok



Mi motivált bennünket?

 Környezeti nevelés stratégiája
 Korábbi tapasztalatok- konferenciák, Zöld Óvoda cím 
 Új színtéren való megjelenés, újszerű, nemzetközi csapatmunka
 Egész életen át történő tanulás
 Tudásmegosztás
 Pedagógusok szakmai munkájának, módszertani kultúrájának gazdagítása
 Kapcsolattartás a külhoni magyar óvodákkal
 Identitástudat erősítése
 Szülőkkel, családokkal való együttműködés



Life projekt

Célja:
Játékos, tevékenységre épülő környezeti program megvalósítása.
A fenntarthatóság, az egész életen át történő tanulás által, 
egészséges környezet, gondolkodásmód alakítása.
 Természeti, társadalmi környezet értékeinek tisztelete
 Egészséges életmód, mozgás, lelki egészség
 Európai kulturális örökség megóvása- hagyományok ápolása, művészi értékek
 Hátránykompenzáció, esélyegyenlőség biztosítása
 Gyermekek alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlesztése
 Jó gyakorlatok átadása



Megvalósító tagóvodák

Miklósfai Tagóvoda Hevesi Tagóvoda



Közös projekttevékenységek

„ Hát a bőrönd stimmel, ám üresen kapjuk, s tőlünk függ készlete: tele mivel 
rakjuk?”

2019.09 Projekt indítása, bemutatkozó portfólió készítése

2019.09. A magyar népmese napja- mesetarisznya készítés, meseszövés
Meseterápia-előadás a szülőknek, pedagógusoknak

2019.10. Barátaink az állatok- látogatás Állatmenhelyre, kedvenc állatom-
állatsimogató az oviban, plakát készítése, kiállítás szervezése

2019.10. Tanulási, képzési tevékenység- Mozgással az egészségért





Tervezett projekt események

Időpont Témák
2020.01. „ Piros, papír, de csak tiszta…” Szelektív  hulladékgyűjtés, papír újrahasznosítás

2020.03. Víz, víz tiszta víz… - Víz világnapja

2020.04. „Földünk apró csodái” A Föld napja

2020.05. „Ovi olimpia”

2020.06. Családi nap a zöld tartalmak jegyében

2020.07. Erdei Óvoda

2020.09. „Telik a kosár telik a kamra, hordja az ovi apraja, nagyja…”



Munkatársak közös rövid távú képzése
Nemzetközi partnertalálkozók

Képzési tevékenység Helyszín Dátum Résztvevők 
száma

Támogatás

Mozgással az 
egészségért

Nagykanizsa 2019.10. 8 5.636 EUR

Lelki egészségnevelés a 
művészetek által

Szentegyháza 2020.05. 8 6.060. EUR

Játékos környezeti 
nevelés

Magyarkanizsa 2020.08. 8 5.256 EUR

Fenntartható jövőnk Nagykanizsa 2021.08. 8 5.636 EUR



Mozgással az egészségért



Várt eredmények

konferenciák, 
szakmai napok

élmények

Szülők 
iskolája

projektek

mesekönyv, 
mesetarisznya, 

naptár

Közös 
honlap, blog

bemutatkozó 
kisfilmek

nyilvánosság-
sajtó, média

Új tudástartalmak

Új tudástartalmak

nemzetközi 
színtér

kiadványok

Képzések



Amit még pluszként kaptunk !

Új barátokat ! 



Köszönöm a figyelmet!


