A Zöld Óvoda olyan óvoda, ahol:

A Zöld Óvoda Bázisintézményei:

•

az óvodai nevelés folyamatában meghatározó szerepe van a fenntarthatóságra nevelés elvei alapján
folyó nevelőmunkának,

1.

Ajka Városi Óvoda Katica,
8400 Ajka Bródy Imre u. 7.,
katica@ajka-ovoda.hu

•

a környezeti nevelés komplex módon áthatja az óvodai élet mindennapjait,

2.

•

a gyermekek nevelésében kiemelt helyen szerepel
az egészséges életvitel alapozása, a speciális igényekhez igazított egyéni bánásmód megteremtése,
a tehetséges gyerekek céltudatos fejlesztése érdekében az egyéni igények kielégítése,

Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája,
6000 Kecskemét Ifjúság útja 1-3.,
ifjusagovivez@gmail.com

3.

Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna
Tagóvodája, 3533 Miskolc Lorántffy Zs. út 28.,
lorantffyovi@gmail.com

•

a környezeti harmónia megalapozása érdekében az
óvoda dolgozói és a település lakossága együtt teremtik meg a környezeti feltételeket a legkörnyezetkímélőbb módon,

4.

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila
Tagóvoda, 8800 Nagykanizsa Attila u. 7.,
attilaovoda@z-net.hu

5.

Rákosmenti Százszorszép Óvoda,
1171 Budapest, Rezgő u. 15.,
ovoda@szazszorszepovoda.hu

6.

Vackor Napközi Otthonos Óvoda,
9200 Mosonmagyaróvár Kormos I. ltp.,
vackorovodamovar@gmail.com

7.

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvoda,
7623 Pécs Köztársaság tér 1/2.,
kozteriovoda@gmail.com

•

az óvodapedagógusok szakmai felkészültsége speciális, a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai értékeit közvetítő szakmai továbbképzéseken folyamatosan szélesedik; rendszeresen vesznek részt
régiós és helyi konferenciákon, pályázatokon,

•

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

•

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

•

ha három alkalommal elnyerte a Zöld Óvoda címet, megpályázhatja az Örökös Zöld Óvoda címet.

További információ:
Földművelésügyi Minisztérium

Zöld Óvoda Bázisintézmény feladatai:
•

segít a körzethez/térséghez/régióhoz tartozó óvodai feladat-ellátási helyeknek a sikeres pályázatok
megírásában a Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében,

•

bemutatókat, továbbképzéseket szervez a körzetben/térségben/régióban dolgozó óvodapedagógusoknak,

•

támogatja a szemléletformálást a lakosság körében,

•

programokat szervez a gyerekeknek, szülőknek,
óvodapedagógusoknak a fenntartható fejlődés biztosítását segítő elvek megvalósítása érdekében, és
támogatja a térség/régió vidékfejlesztési törekvései.

Agrárszakképzési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: (06-1) 795-3854
E-mail: aszf@fm.gov.hu, zoldovoda@mmgm.hu

ZÖLD ÓVODA
PROGRAM

„A természet hatalmas,
az ember parányi.
Ezért aztán az ember léte
attól függ,
milyen kapcsolatot tud
teremteni a természettel.”
(Szent-Györgyi Albert)

Zöld Óvoda program története
Mint magyar sajátosság a 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvény kiadásával indult meg rendszerszerű
kidolgozása, a környezetügyért felelős tárca szakmai és
pénzügyi támogatásával, amelynek természetesen voltak előzményei a környezeti nevelés iránt elkötelezett
óvodapedagógusok kezdeményezései alapján. A szakmai
feladatok megvalósítását az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Kara végezte. Elkészült a Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak jegyzet, és a Zöld Óvoda
honlap (www.zoldovoda.hu).
2004 végétől a környezetügyért felelős tárca koordinálásával és támogatásával 2005 decemberére elkészült a
Zöld Óvoda 20 pontos kritérium- és indikátorrendszere. Ennek alapján 2006 áprilisától került sor az oktatásügyért felelős tárcával közösen az első „Zöld Óvoda”
minősítő cím pályázat lebonyolítására.
2009 óta körzeti/térségi feladatok segítése érdekében
7 Zöld Óvoda bázisintézmény működik az országban a
környezetügyért felelős tárca támogatásával (Budapesten és 6 megyében).
A Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának honlapját 2011
óta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár működteti.

•

A Zöld Oldalak (A Kisgyermek szakmai folyóirat tematikus rovata 2009 óta folyamatosan)

•

Zöld Óvoda Kritériumrendszer felülvizsgálata –módosítása (2013)

A Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával készült:
•

Zöld Óvoda program céljai:
•

az óvodákban folyó fenntarthatóságra nevelés
szellemében történő nevelőmunka megvalósítása és
fejlesztése,

•

az óvodás gyermekek környezettudatos szemléletének, gondolkodásának, magatartásának megalapozása, formálása élményalapú tevékenységek során,

•

az óvodapedagógusok, a szülők, a helyi társadalmi
közösségek környezettudatosságának alakítása,

•

a Zöld Óvodához tartozó térségi lakóközösségek
értékeinek megismerése, azok fontosságának, védelmének tudatosítása a vidékfejlesztési elvek ﬁgyelembe vételével.

2012 decemberében került sor az első Örökös Zöld
Óvoda cím meghirdetésére.
Ezzel párhuzamosan szintén a környezetügyért felelős tárca
támogatásával készültek szakmai munkát segítő anyagok:
•

A környezeti nevelés közügy – szakkönyv (2009)

•

A környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása az óvodában – szakkönyv (2009)

•

A Zöld Óvoda bázisintézmény és a Zöld mentor hálózat – tanulmányok (2009); fejlesztési módosítások beépítése (2012)

Zöld Óvoda leszünk! Módszertani segédanyag és
útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak (2015)

Zöld Óvoda program megvalósítása:
•

a Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodai feladat-ellátási helyek számának növelése,

•

a Zöld Óvoda bázisintézmények körének szélesítése, működésük segítése,

•

a Magyarországi Zöld Óvodahálózat folyamatos
fejlesztése.

A Zöld Óvoda pályázat
A Zöld Óvoda pályázat kiírása a környezetügyért és az
oktatásügyért felelős tárcák közös munkája alapján jelenik meg.
A Zöld Óvoda címre pályázó óvodák önértékelést készítenek három éves nevelőmunkájukról, melyben számot
adnak a 20 pontos kritériumrendszer segítségével az
óvodában folyó fenntartható fejlődés elvei szerinti tevékenységek tartalmáról, a környezeti nevelés szintjéről, az innovációs tevékenységek jellemző jegyeiről és
az óvoda működtetéséről. A benyújtott pályázatokat
szakértők értékelik.
Ma már több mint 600 óvodai feladat-ellátási hely rendelkezik a címmel. Az Örökös Zöld Óvoda címet nyert
óvodák száma 38. Példaértékű ez a teljesítmény, és
ezeket a számokat növelni kell, mivel minden magyar
óvoda helyi pedagógiai programjában kiemelt terület
a gyermekeket körülvevő világ tevékeny megismerése,
hiszen ez ad lehetőséget nemzeti értékeink tiszteletére, nemzeti hagyományaink megismerésére, ápolására
és ezáltal a hazaszeretetre nevelésre, a nemzeti tudat
alapozására, alakítására.

