
MTI/Sóki Tamás

Zöld Óvodák
a Dél-Dunántúlon

Borsós Zsófia

szakmai vezető

Zöld-Híd Alapítvány (Öko-Kuckó) 

Weblap: www.zold-hid.hu

Facebook: @okokucko.pecs (oldal)

Facebook: Zöld Óvoda-Dél-Dunántúl Régió (csoport)

Blog: zoldito.blog.hu



ZÖLD ÓVODA-, ÖKOISKOLA
PROGRAMOK KISZÉLESÍTÉSE 
(SH/4/5) PROJEKT 
(2014-2016)

Zöld Óvoda Regionális Forrásközpont 
működtetése (DDR – Zöld Óvoda)

Tanácsadás – óvodabejárás, a pályázat ismertetése, 
készülő pályázati anyagok átnézése

Nevelés nélküli munkanapok, információs napok 
keretében tanácsadás biztosítása

Továbbképzés tartása (OFI által kidolgozott és 
akkreditáltatott ZÓ koordinátor)

Módszertani anyagok átadása

A KEZDETEK



A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA
ZÖLD FORRÁS PROJEKTEK KERETÉBEN
AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL 
(2016-)

„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

„A Zöld Óvoda program elmélyítése Baranya, Tolna és 

Somogy megyében” (2018-2019)

„Zöld Óvodák a fenntarthatóságért” (2019-2020)

„Zöld Óvodák, zöld otthonok” (2020-2021)

„Zöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” (2021-2022)

A FOLYTATÁS



TANULSÁGOK

„KINT IS-BENT IS” szerep KÍVÁNCSISÁG

Civil szervezetként közvetítő szerepet látunk
el, feltárjuk az óvodák igényeit, a
tapasztalt nehézségeket (egy lépés
távolságból), de más módszertannal,
eszközökkel és kapcsolatrendszerrel
közelítjük meg az adott kérdést, mint az
óvodák

→kisebb pályázatok megírásában segítjük az
óvodákat (képessé téttel, hal helyett háló)

→amikor szükséges érdekképviseleti feladatot is
vállalunk (pl.: szelektív gyűjtők igénylése városi
cégtől)



TANULSÁGOK

ELMÉLYÜLÉS

Fontos, hogy egy-egy
kapcsolattartóval (kulcsszeméllyel)
többször találkozzunk, óvodai
foglalkozás, információs nap, nevelés
nélküli munkanap és továbbképzés
keretében egyaránt

→az elköteleződés mértéke fokozódik, hat
a nevelőtestület többi tagjára is

+ segítsük, hogy a nyugdíjassá váló
munkatársak helyett kijelöljenek új
ZÓ koordinátort, ne „vesszenek el”
intézmények



TANULSÁGOK

FOLYAMATOS JELENLÉT

A blog és a Facebook csoport lehetőséget
teremt, hogy megosszuk a híreket,
újdonságokat a zöldülni vágyó
pedagógusokkal, összekötve a különböző
települések óvodáit és a különböző
szektorokat (intézmények, civil
szervezetek felhívásai, programajánlói).



TANULSÁGOK

TÖBBLETFELADAT ELISMERÉSE

Fontosnak tartjuk, hogy a ZÓ programba
bekapcsolódó óvodák érezzék a
megbecsülést

→ezért kínálunk ingyenes foglalkozásokat,
továbbképzéseket, hírlevelet, papír alapú- és
letölthető segédanyagok, pályázatírási
segítséget a forrásfeltárásra



TANÁCSADÁS MELLETT: 

IGÉNYEK, 
TAPASZTALATOK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE, 

HELYZETFELMÉRÉS

Az információs napok visszatérő programelemei voltak 
a kezdetektől:

„Egyedül nem megy” - információnyújtás és tanulás
egymástól, Bázis Óvodától, Örökös ZÓ-któl

„Hallassuk a hangunkat” - A Zöld Óvoda pályázati
kiírással kapcsolatos tapasztalatok, vélemények és
javaslatok összegyűjtése



A JELZETT IGÉNYEKRE REFLEKTÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KIDOLGOZÁSA I.

Pécsi jógyakorlat: az Értünk
Munkaközösség és a helyi zöld
civil szervezetek közösen elértük,
hogy éveken át Zöld Óvoda
fejlesztési projektekre
pályázhassanak az óvodák az
önkormányzathoz (nem csak az
általa fenntartottak!)

# érdekképviselet

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája



Facebook csoport létrehozása – 360 tag – #felület biztosítása

+ E-mail adatbázis, hírlevél – így a Facebookon nem szereplők is kapnak tájékoztatást

A JELZETT IGÉNYEKRE REFLEKTÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KIDOLGOZÁSA II.  



Környezeti nevelési blog létrehozása, hírlevéllel – #ismeretterjesztés

https://zoldito.blog.hu/ 2015-

A JELZETT IGÉNYEKRE REFLEKTÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KIDOLGOZÁSA III.

https://zoldito.blog.hu/


ZÖLDÍTŐ I JÓGYAKORLATOK ÓVODÁKTÓL- udvari és csoportszobai fejlesztések, programok, projektek

„Süssünk, süssünk valamit…” 

Udvari homokozó telepítése 

egy kicsit másként

Naturázzunk

a mocsári teknőssel! 

- kirándulási terv

Értékmegőrző, értékteremtő munka 

a Kaposvári Festetics Karolina 

Óvodában 

www.zoldito.blog.hu

blog

https://zoldito.blog.hu/2018/05/02/_sussunk_sussunk_valamit_udvari_homokozo_telepitese_egy_kicsit_maskent
https://zoldito.blog.hu/2018/05/02/_sussunk_sussunk_valamit_udvari_homokozo_telepitese_egy_kicsit_maskent
https://zoldito.blog.hu/2018/05/02/_sussunk_sussunk_valamit_udvari_homokozo_telepitese_egy_kicsit_maskent
https://zoldito.blog.hu/2018/04/06/naturazzunk_a_mocsari_teknossel_kirandulasi_terv
https://zoldito.blog.hu/2018/04/06/naturazzunk_a_mocsari_teknossel_kirandulasi_terv
https://zoldito.blog.hu/2018/04/06/naturazzunk_a_mocsari_teknossel_kirandulasi_terv
https://zoldito.blog.hu/2017/05/10/jogyakorlat_hagyomanyorzes_a_festetics_karolina_kozponti_ovodaban
https://zoldito.blog.hu/2017/05/10/jogyakorlat_hagyomanyorzes_a_festetics_karolina_kozponti_ovodaban
https://zoldito.blog.hu/2017/05/10/jogyakorlat_hagyomanyorzes_a_festetics_karolina_kozponti_ovodaban


ZÖLDÍTŐ I ZÖLD JELES NAPOK – ötletek, játékok, háttéranyagok, programok

https://zoldito.blog.hu/2021/01/14/az_ev_zold_jeles_napjai_es_akcioi

Kép forrása és bővebb információ:

https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/

blog

https://zoldito.blog.hu/2021/01/14/az_ev_zold_jeles_napjai_es_akcioi
https://www.rovartani.hu/2018/02/28/beporzok-napja/


ZÖLDÍTŐ I AZ ÉV... madara, fája, rovara, emlőse, hüllője/kétéltűje, ásványa ... ismertetők (2016- ) 

https://zoldito.blog.hu/2022/01/06/az_ev_elolenyei_936

blog

https://zoldito.blog.hu/2022/01/06/az_ev_elolenyei_936


ZÖLDÍTŐ I KAMPÁNYOK, TÉMAHETEK– felhívások, beszámolók, ötletek

https://zoldito.blog.hu/2022/04/12/meghivo_heti_husmentes_nap_az_iskolai_es_ovodai_etkeztetesben_online_muhelytalalkozo

blog



ZÖLDÍTŐ I KÖLCSÖNÖZHETŐ ESZKÖZÖK az Öko-Kuckóból

https://zoldito.blog.hu/2021/05/03/kolcsonozheto_kornyezeti_nevelesi_jatekok_baranya_megyei_ovodaknak

blog

https://zoldito.blog.hu/2021/05/03/kolcsonozheto_kornyezeti_nevelesi_jatekok_baranya_megyei_ovodaknak


ZÖLDÍTŐ I OTTHON IS ZÖLDEN – fenntartható életmód tippek, ismeretterjesztő prezentációk

https://zoldito.blog.hu/2018/09/12/otthon_is_zolden_10_tipp_az_elelmiszer-hulladek_csokkentesere

Hulladékkezelés, testápolás, takarítás, ünnepvárás, energiatakarékosság…blog

https://zoldito.blog.hu/2018/09/12/otthon_is_zolden_10_tipp_az_elelmiszer-hulladek_csokkentesere


ZÖLDÍTŐ I ONLINE ÖKO NYEREMÉNYJÁTÉKOK

www.zoldito.blog.hu/

Google kérdőíves feladatok cikkhez/prezentációhoz kapcsolódóan, öko nyereményekértblog



ZÖLDÍTŐ I SAJÁT FELHÍVÁSOK – PÁLYÁZATOK ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

https://zoldito.blog.hu/2021/03/03/_alkotas_az_ujrahasznositas_jegyeben_eredmenyhirdetes_es_galeria

"Alkotás az újrahasznosítás jegyében” pályázat óvodapedagógusoknakblog

https://zoldito.blog.hu/2021/03/03/_alkotas_az_ujrahasznositas_jegyeben_eredmenyhirdetes_es_galeria


ZÖLDÍTŐ I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Zöld Óvoda címpályázat

NEA pályázat, CSR programok, rajzpályázatok és eszközbeszerzési lehetőségek
blog



ZÖLDÍTŐ I TOPLISTA

blog

A legnépszerűbb bejegyzések

A látogatottság



Ingyenes, kreditpontot adó zöld 30 órás óvodapedagógus továbbképzések 
akkreditáltatása és tartás - Zöld Óvodák-zöld otthonok; Zöld jeles napok az 
óvodában és otthon

#hálózatosodás ösztönzése, # érzékenyítés, # személyes elköteleződés fokozása

A JELZETT IGÉNYEKRE REFLEKTÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK KIDOLGOZÁSA IV.



ÜZENETÜNK

Szűcs Édua rajza
„A Zöld Óvoda működés

fejlődési lehetőség, nem teher”

„Napjainkban elkerülhetetlen foglalkozni a 

fenntarthatóság témájával”

„Kis lépésekben is zöldülhetünk, 

nincs felesleges erőfeszítés”



MEGFIGYELHETŐ-E HÁLÓZATOSODÁS A RÉGIÓBAN?

Kép forrása: 

www.zoldovoda.hu



IGEN!

✓Működnek Bázisóvodák

✓Az óvodapedagógusok az online felületeken figyelemmel kísérik a többi ZÓ mindennapjait

✓Megismerik egymás jógyakorlatait a pedagógusok, tanulnak egymástól

✓Közösen gondolkodnak a konferenciák, továbbképzések során, ellesnek egymástól 
technikákat, majd ismerősként üdvözlik egymást 

✓Részt vesznek ugyanazokban az akciókban, programokban, akkor is, ha csak óvoda vagy 
csoport szinten jelenik meg az adott tevékenység és nem is találkoznak a többi intézménnyel

✓Kapcsolatba kerülnek a régió zöld szervezeteivel, fenntarthatósággal foglalkozó 
szereplőivel



HOGYAN JÁRULTUNK HOZZÁ EHHEZ?

✓1. lépés: Meghallgattuk azokat, akik számára segítséget kívántunk nyújtani

✓Tevékenységeket dolgoztunk ki, próbáltunk ki:

✓érzékenyítés, személyes elköteleződés fokozása, 

✓ismeretterjesztés, 

✓felület biztosítása a találkozásra (online és jelenléti egyaránt), 

✓érdekképviselet,

✓hálózatosodás ösztönzése 



JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEINK

Nevelés nélküli munkanapokon előadás tartása (óvodában, online)

Pályázatírási tanácsadás, pályázat átnézése (óvodában, online)

Környezeti nevelési foglalkozások óvodás csoportoknak (Öko-Kuckóban, óvodában)

Környezetei nevelési játékcsomagok kölcsönzése

30 órás, 30 kreditpontos továbbképzések óvodapedagógusoknak

Zöldítő – környezet nevelési blog, havonta frissülő tartalommal (www.zoldito.blog.hu)

Facebook csoport: Zöld Óvoda - Dél-Dunántúl Régió

Minden tevékenység ingyenes, támogató: az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja, 

jelenleg futó projekt: "Zöld Óvodák fejlesztése a Dél-Dunántúlon” (2021-2022) 
PTKF/295/2021 

Elérhetőség: Borsós Zsófia 20/293-33-23, borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

http://www.zoldito.blog.hu/
https://www.facebook.com/groups/286432291551164/


HA TÖBB KAPACITÁSUNK LENNE...

...újabb továbbképzések – online is

...még több konferencia – online is (rendszeresen)

...még több online szemléletformáló játék pedagógusoknak

...forrásfeltárás óvodai fejlesztésekre a régió óvodái számára

...jógyakorlat gyűjtemény létrehozása, Zöldítő óvodai foglalkoztató

...társasjáték megtervezése, létrehozása, eljuttatása a régió ZÓ-iba

...kitűző minden zöld óvodásnak

...vándor kiállítás összeállítása és körbeküldése a régióban

...még több ötlet összegyűjtése és kidolgozása ☺



KÖSZÖNÖM A LEHETŐSÉGET ÉS A FIGYELMET!

Weblap: www.zold-hid.hu

Facebook: @okokucko.pecs (oldal)

Facebook: Zöld Óvoda-Dél-Dunántúl Régió (csoport)

Blog: zoldito.blog.hu

Borsós Zsófia
szakmai vezető
Zöld-Híd Alapítvány (Öko-Kuckó)
Borsoszsofia.zoldhid@gmail.com; 20/293-33-23 

mailto:Borsoszsofia.zoldhid@gmail.com

