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Ajka Városi Óvoda
Környezeti nevelésünk mottója 

„ ... új nemzedéknek kell 
felnőnie. Olyan új 
nemzedéknek, amely szakít 
a múlt természetromboló 
módszereivel és kíméli, 
óvja a Földünk még 
megmaradt természeti 
értékeit! És ennek a 
nemzedéknek a neveléséért 
az idősebb generációnak 
kell minden erejét, 
tapasztalatát latba vetnie.”

Dr. Balogh János



Ajka Városi Óvoda

 7 tagintézményből áll

 Egy pedagógiai program – sokszínűség

 Valamennyi óvodánk Zöld Óvoda 

 3 óvodánk Minősített Referencia Intézmény
„Ökoiskola/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai 
program alapján dolgozó intézmény, 
feladatellátási hely” referenciaintézményi 
területen (2014. 03. 26. – 2015. 06.)

 Tehetségpontok óvodáinkban
 Csodabogár Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

(Székhely Óvoda)

 Táltos Regisztrált Tehetségpont (Katica Óvoda)

 Kreatív kezek Regisztrált Tehetségpont 
(Patakparti Óvoda)

 Ép testben ép lélek Regisztrált Tehetségpont 
(Vizikék Óvoda)

 Csiszolatlan gyémántok Regisztrált 
Tehetségpont (Hétszínvirág Óvoda)



Ajka Városi Óvoda 

Jó gyakorlatunk: 

„Zöld Óvoda – Élhetőbb jövő!”

Alapmodul

 „Az vagy, amit megeszel”

Vizikék Óvoda

 Jeles napok – Öko-programok

Katica Óvoda

 Korszerű pedagógiai módszerek

Székhely Óvoda





Mit is jelent Zöld Óvoda 

Bázisintézménynek lenni?
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány – 2009-2012)

 „ … gyermekintézmény…  
amely legalább két 
alkalommal elnyerte a 
„Zöld Óvoda” címet”

 „… vállalni tudja a 
régiójához tartozó 
gyermekintézmények, 
egyének és más 
közösségek 
környezettudatos 
szemléletének  alapozását 
és fejlesztését.”



Földművelésügyi Minisztérium 

Zöld Óvoda Bázisintézményei

 Ajka Városi Óvoda - Katica Óvoda

 Budapest: Rákosmenti Százszorszép Óvoda

 Kecskemét: Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája

 Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna 
Tagóvodája

 Mosonmagyaróvár Vackor Napközi Otthonos Óvoda

 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvoda

 Pécs Városközponti Óvoda Köztársaság Téri 
Tagóvodája



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012) 

 „Zöld Óvoda 
bázishelyekkel szakmai 
kapcsolatban vannak”

 A 7 bázisintézmény találkozója 
az MPT  irodájában, később a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtárban (évente 1-2 
alkalommal)

 I. Zöld Óvoda Térségi 
Hálózatépítő Konferencia –
Kecskemét (2012. 03. 24.)

 II. Zöld Óvoda Térségi 
Hálózatépítő Konferencia (2012. 
04.) – Kecskemét: „Kooperatív 
technikák az óvodában” címmel 
előadás (Jagaditsné Bajczi Erika 
környezeti nevelő – AVÓ)



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány – 2009-2012)

 „A területéhez (a 

régiójához) tartozó Zöld 

Óvodáknak biztosít 

továbbképzési 

lehetőséget.”



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

 „… nem Zöld Óvodákat segíti, 
hogy eredményesen tudjanak 
pályázni a „Zöld Óvoda” címre”

 Partnerek feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, 
levél…)

 Személyes találkozók szervezése 
(bázisintézményben, partner 
intézményekben, nem zöld 
óvodában)

 Felkészülés a Zöld Óvoda pályázatok 
megírására, az elkészült munkák 
átbeszélése, javítása.

 Támogató szakmai vélemény 
megírása a megismert környezeti 
munka alapján.



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

 „A Zöld Óvoda 

Bázisintézmény 

példamutató és 

tartalmas kapcsolatot 

épít ki a külső és belső 

partnerekkel…”

 Meglévő partnerekkel 

együttműködési  

megállapodások megkötése

 Új partnerek keresése



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

 „A Zöld Óvoda 

Bázisintézmény 

példamutató és tartalmas 

kapcsolatot épít ki a külső 

és belső partnerekkel …”

 Szakmai kapcsolatok erősítése

 Új szakmai kapcsolatok keresése



Zöld Óvoda Bázisintézmény 

tartalmi tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

 „A Zöld Óvoda 
Bázisintézményben Zöld Óvoda 
kapcsolattartó/koordinátor/ 
munkaközösség-
vezető/környezeti nevelő 
dolgozik, aki régiójához tartozó 
társintézményekben segíti a 
fenntartható fejlődési elveket 
valló kompetens 
óvodapedagógusi szemlélet 
alakítását és erősödését.”
 Intézményünkben 3 fő óvodai 

környezeti nevelő dolgozik (Képzés: 
ELTE)

 Kistérségi hospitálások 
intézményünkben és a térség önként 
jelentkező óvodáiban

 Továbbképzések szervezése, 
kiadványok, programok ajánlása



Zöld Óvoda Bázisintézmény tartalmi 

tevékenységei (Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

Külső helyszíneken hospitálás

Tündérkert Óvoda Kökörcsin 

Tagóvodája Pécsely

Állatok napja 2013. 10. 16.

Várpalotai Összevont Óvoda és 
Bölcsőde, Szivárvány Tagóvoda 
Várpalota
2014. 04. 14. 



Zöld Óvoda Bázisintézmény tartalmi 

tevékenységei (Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

Külső helyszíneken hospitálás

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 

Tipptopp Tagóvoda 

Balatonakarattya 

Madarak és Fák Napja 2014. 05. 09.

Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz 

Tagóvodája Veszprém
Víz Világnapja 2015. 03. 23.



Zöld Óvoda Bázisintézmény tartalmi 

tevékenységei (Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

Külső helyszíneken hospitálás

Egry Úti Körzeti Óvoda Veszprém 

„Tavaszi Zöld Ünnepeink” 2016. 04. 26. 

Nyitnikék Óvoda Nyirád

2016. 12.



Zöld Óvoda Bázisintézmény tartalmi 

tevékenységei 
(Zöld Óvoda Bázisintézmény című tanulmány - 2009-2012)

 „bemutatkozó írásai egyrészt 
példát mutatnak 
tevékenységeikről, és 
programjaikkal segítik a 
Magyarországi Zöld Óvodák 
Hálózatának megerősödését.”

 Publikációk

 http://www.ajkaovoda.hu

 www.zoldovoda.hu

 www.bfnpi.hu

 Szakmai folyóiratokban

 Helyi újságokban

 Riportok

 Helyi televízió meghívása 
programjainkra

 Más bemutató helyen jelenlévő 
televízió felkérésére

http://www.ajkaovoda.hu/
http://www.zoldovoda.hu/
http://www.bfnpi.hu/


2010–2016 
A bázisintézmények legfontosabb 
feladatai – kezdeti lépések

 Hálózat építése személyes 
ismeretségek, internet, 
telefon segítségével

 Címlista létrehozása

 Felelős együttgondolkodás 
és cselekvés alakítása

 Környezeti nevelés 
aktualitásainak 
figyelemmel kísérése, 
ajánlása

 Mintaadás, szakmai munka 
koordinálására

 Kollégák 
szemléletformálása

 Környezettudatos életvitel 
szokásainak alakítása

 Új módszerek bemutatása, 
gyakorlati mintaadás az 
alkalmazás lehetőségeiről

 Hálózati tanulás 

 Kapcsolatok kiszélesítése

 Továbbképzések, 
pályázatok, könyvek, cikkek 
ajánlása



2010–2016
A bázisintézmények legfontosabb 
feladatai – kezdeti lépések
 K-D R ZÓBI Konferencia 

(2010. 02. 25.)
- Somlai Szilárd a BFNP oktatási 
referens előadása: A NP szerepe az 
oktatási intézmények környezeti 
nevelésében
- „Kollégák zöldítése” 
munkaközösségek tevékenységén 
keresztül

 Zöld Óvoda 20 pontos 
kritériumrendszerének 
értelmezése, konkrét feladatok, 
lehetőségek kapcsolása az egyes 
pontokhoz, dokumentumokban való 
megjelenítése, változások nyomon 
követése

 Gyakorlati bemutatók a zöld, jeles 
napokhoz (Állatok napja, Kézmosás, Víz 
Világnapja, HAPPY-Hét, Föld napja; 
Madarak és Fák Napja) kapcsolódóan 
projektmódszerrel és kooperatív 
tanulási forma alkalmazásával 
óvodáinkban

 Zöld Óvoda pályázatok, megújító 
pályázatok megírásának segítése

 Környezettudatos életvitelre nevelés 
lehetőségeinek bővítése az óvodákban
- Szervezetek (EÓNH, KÓE, NP, ZOHE, 
MKNE, MPT)
- programok (HAPPY-Hét, Kézmosás 
Világnapja)
- szelektív hulladékgyűjtési 
lehetőségek (ruhaneműk, játékok, 
könyvek, papír, műanyagkupak, 
elektronikai hulladék, szárazelem, 
aluitalos dobozok)



2010–2016

A bázisintézmények legfontosabb 

feladatai – kezdeti lépések
Kritériumrendszer 4.: „… beépülnek a hungarikumok, a helyi sajátosságok 

figyelembevételével” (Megyei értéktár; Kiemelkedő nemzeti érték; Hungarikumok)



2010–2016

A bázisintézmények legfontosabb feladatai 

– kezdeti lépések

Magyar Értéktár egyes elemei



2010–2016
Bázisintézményi tevékenységünk
 Ismerkedés a gyógy-, és 

fűszernövényekkel, azok 

hatásaival, óvodai 

alkalmazási lehetőségei 
(2013. 06. 20.)

 Ajka Városi Óvoda gyógy- és 

fűszernövénykertje

 A halimbai Dr. Szalai Miklós 

Gyógynövény Tankert és 

Oktatóközpontja



2010–2016
Bázisintézményi tevékenységünk

„Zöld-dűlő” műhelymunka
(2014. 10. 15.) 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a 

„XXI. századi közoktatás II. szakasz (TÁMOP-

3.1.1-11/1-2012-0001)" kiemelt projekt 

keretében, gyakorlatorientált 

referenciaintézményi műhelymunka 

szervezése 

 bemutató foglalkozások,

konzultáció

 jó gyakorlatunk  moduljainak 

bemutatása

 szekciós munka : 

 jó gyakorlat átadás

 Hálózati tevékenység

 PR tevékenység

Információs nap a Zöld Óvoda-, 

Ökoiskola programok 

kiszélesítése c. projektjének 

keretében (OFI) (2014. 10. 30.)

 GAJA Környezetvédő Egyesülettel

 HUMUSZ Szövetség vezetésével



2010–2016
Bázisintézményi tevékenységünk

Bemutatkozott a „Lépten – Nyomon” 

Mobil környezeti nevelés és az MME

Ajka 2015. 04. 10.

HAPPY-Hét hospitálás 

Ajka 2016. 05. 05.



Új kihívás Bázisintézményi 

tevékenységünkben 2016-tól

 Az ENSZ 2015. 

szeptemberében Fenntartható 

Fejlődési Célokat fogadott el a 

2015-2030-as időszakra. 

 Feladatunk: célok értelmezése, 

lebontása az óvodai környezeti nevelés 

területeire.

 Tapasztalatok, ötletek megosztása, 

bemutatása, publikálása.

 Már meglévő ötletek felkutatása, 

beépítése (pl: OFI - Könczey Réka –

Halácsy Ágnes; 7 célhoz kapcsolódó 

gyűjtemény)



Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!

Bolla Zoltánné 
óvodai környezeti nevelő, mentor 
guhajni@gmail.com


