
  

 
 
 
 

 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak 
tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, 
valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti 
nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés 
eredményességét. 
 
Ennek erősítésére Zöld Óvoda címmel pályázatot írt ki óvodák számára. 
 
Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiája iránt. Ezért is nyújtottunk be pályázatot a cím elnyerésére. A kiíró által 
meghatározott kritériumrendszernek kellett megfelelnünk. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek 
megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket. 



Helyi Nevelési Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés. 
Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. 
Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag 
élményszerzés jellemzi. 
Programjainkba bevonjuk a szülőket, családokat, közvetlen és közvetett partnereinket egyaránt. 
A környezeti nevelés hatékonysága érdekében önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítjuk 
ismereteinket, növeljük felkészültségünket. 
A "Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és 
marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló 
referencia. 
 
A 2013/ 2014-es nevelési évben másodszor is megpályáztuk a Zöld Óvodai címet. 
A pályázat tartalmazta: 

 az első három év elemző, értékelő bemutatását; 
 óvodánk pedagógiai munkáját, a nevelési folyamatban megjelenő helyi sajátosságok 

bemutatását, megvalósítását, értékelését; 
 három év során vállalt fejlesztések megvalósulását. 

A pályázat elbírálása után, 2013. decemberében másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet. 
 
Óvodánk azóta is a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének figyelembevételével  folytatta pedagógiai 
tevékenységeit. 
 
A 2016/2017-es nevelési évben harmadszor is beadtuk pályázatunkat a Zöld Óvoda cím elnyerésére. 
Az előző évek tapasztalatai alapján készítettük beszámolónkat: 

 térségünkben és óvodánkban történt változásokról; 
 nevelő munkánk tartalmi jellemzőinek sajátosságairól; 
 a gyermekek fejlődésében bekövetkezett pozitív változásokról; 
 szervezetekkel való kapcsolatok alakításáról; 
 fejlesztésekről. 

Pályázat eredményességét hirdeti, hogy 2016. decemberében harmadszor is átvehettük a Zöld Óvoda 
címet igazoló oklevelet. 
 
Nevelőtestületünk folyamatosan törekszik a környezet fenntarthatóságára és az eddig elért 
pozitívumok megőrzésére, a fejlődésre. 
Ettől az évtől kezdődően tisztított vizet fogyasztanak gyermekeink, minden csoportban van vízszűrő 
kancsó. Az egészségmegőrzés tekintetében került sor vízforralók beszerzésre is, amely a csoportos 
teakészítést teszi lehetővé. 2018-ban ajándékba kapott turmixgéppel készítenek gyümölcsös, 
zöldséges püréket gyermekeink. 
2017 óta tudásunkat Tavaszi és Őszi Pedagógiai Napok keretében megosztjuk más Közép 
magyarországi régió óvodapedagógusaival. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként bemutatók, 
előadások, terepgyakorlatok keretein belül részt vállalunk tudásmegosztásban, jó gyakorlataink 
bemutatásával. A környezeti és egészséges életmódra nevelés területén, /Erdei óvoda, Víz világnapja, 
Egészséges életmódra nevelés a drámajátékok eszközével, A kenyér útja/ valamint a hagyományéltetés 
területén /Adventi időszak az óvodában, Farsang témahét, Húsvét/ nyújtunk Zöld Óvodai szempontból 
szakmai támogatást. 
2017-ben újabb lehetőség valósult meg az udvaron az egészséges életmódra nevelés területén, gondot 
fordítva a környezeti fenntarthatóság szemléletének fejlesztésére. 23 féle anyagból mezítlábas park 



készült. A felhasznált anyagok között számtalan újra felhasznált, illetve mások számára hulladék anyag 
szerepel. A mezítlábas park közepére ültetett levendulasor öntözése automata csepegtetőrendszer 
kiépítésével van biztosítva. A szárított levendulából kis zsákot készítünk, amely a mosdók illatosítására 
szolgál.  
A csoportszobai polcokon egyre inkább megtalálhatók a gyűjtött „kincsek”, amelyeket a játék során a 
kreativitás fejlesztésére is fel tudtuk használni. 2017-től már minden csoportban megtalálható a 
kétosztatú szeletív hulladékgyűjtő. Egyre tudatosabban használjuk a nulla hulladék elvét. A szülők 
bevonásával, csoportonként más-más lehetőséget kihasználva hasznosítottuk az otthonról kidobott 
hulladékokat. 
2017-től kiskertünkben a zöldségek és fűszernövények mellett megjelent a napraforgó, amit a madarak 
etetésére is felhasználtunk.   
2018-ban az árnyékot nyújtó fákra felkerültek a madárodúk, ami már régóta áhított madárbarát kert 
kialakításának a kezdete. Beszereztünk egy kis bogárszállót is. A nyári melegben pedig itatót helyeztünk 
ki a szomjazó élővilágnak.  
2019-ben kéthetes Erdei táborunk 10. alkalommal lett megszervezve. 
A részt vevő pedagógusok igyekeznek példa értékkel előállni a környezet, természet iránti tisztelet és 
szeretet kialakítására, megóvására és védelmére. A közvetlen környezet megismertetése mellett 
fontosnak tartja a magyar táj és élővilágának megismertetését /vízpart, dombok, hegyek/, környező 
Natura 2000 területek felkutatását.  
 
Azok az intézmények, akik egymást követően háromszor kiérdemelték az elismerést, megpályázhatják 
az „Örökös Zöld Óvoda” címet.  
2019. december 19én megérkezett a várva várt eredmény, miszerint: „Az Agrárminisztérium 
környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
köznevelésért felelős államtitkára döntése értelmében, az Önök pályázata a kiírásban 
meghatározott Örökös Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 94,5 %-os 
eredményt elérve, elnyerte az „ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA” címet.”   
 
 
 
  
 


