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Helyzetkép 2020

A Zöld Óvodák száma jelenleg: 993

Első: 238

Második: 254

Háromszoros: 206

Örökös: 200

Címmegtartó: 4

Mindebből bázisóvoda 20 (minden megyében és Budapesten)

Forrás: http://zoldovoda.hu/zold-ovodak-magyarorszagon-terkepes-elrendezes

Megjegyzés: a 2020-ra beadott pályázatok elbírálása folyamatban van, így ez a 
szám változni fog hamarosan

http://zoldovoda.hu/zold-ovodak-magyarorszagon-terkepes-elrendezes
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Zöld Óvoda címmel rendelekező óvodák
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Az aktualitások – ami nem változott..

Az adott évi pályázati felhívás a Zöld Óvodák hálózati honlapján: 

http://zoldovoda.hu/hu/palyazat/aktualis-palyazat

Kiíró: Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó 
óvodák számára a „Zöld Óvoda” a „Címmegtartó Zöld Óvoda” és az 
„Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése. 

http://zoldovoda.hu/hu/palyazat/aktualis-palyazat


A pályázók köre: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű 
óvodák, fenntartótól függetlenül. 

Általános pályázati feltételek (Feladatellátási helyenként, elmúlt 3 év 
vállalása a környezeti nevelésben, a pedagógiai programban 
hangsúlyosa szerepel)

Az aktualitások – ami nem változott..



Elnyerhető címtípusok: 

• Zöld óvoda (először, másodszor, harmadszor)

• Örökös Zöld Óvoda

• Címmegtartó Zöld Óvoda

Az értékelés módja: 60% és 80%

A formai és tartalmi értékelés szempontjai



Aktualitások – ami változott…

CD-n való beadás

Azok az intézmények/feladatellátási helyek (először, másodszor sikeresen 
pályázók), amelyek a „Zöld Óvoda” cím elnyerése után, három naptári év 
elteltével nem pályáznak újra, a címet nem használhatják mindaddig, amíg 
újabb eredményes pályázat útján vissza nem nyerik Címüket. Ez esetben a 
címre „újrapályázó” intézménynek tekintendők és rájuk a másodszorra, 
illetve harmadszorra pályázók dokumentációja vonatkozik. 

• Lehetőség
• Folytonosság

• Minden további információ az aktuális pályázati kiírásban 
olvasható és Gyakran ismételt kérdésekben



Kik és hogyan segíthetnek?
Vezető

Pedagógustársak

Tapasztalt óvodavezetők és/vagy pedagógusok

Zó koordinátorok (ahol vannak)

Szaktanácsadók a POK-ban (egyéni vagy csoportos formában is)

igényfelmérés!

Bázis intézmények (minden megye+Budapest)

A pályázatról további információ: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 
óráig, a 06-20-374-8531 telefonszámon, e-mailen, a zoldovoda@mmgm.hu címen; 
Agrárminisztérium szerda, csütörtök 14-18 óra között a 06-1- 795-3854 
(üzenetrögzítős) telefonon, e-mailen, a kfsf@am.gov.hu címen. 



Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Bázisintézményi hálózat (ZÓ bázisok, és az OH bázisintézményei (jógyakorlatok) –
POK-ok honlapján 

Óvodák weboldalai

Szakmai és civil szervezetek

A pedagógus továbbképzési rendszer ismerete

Kik és hogyan segíthetnek?







Állat-, környezetvédelemre és 

fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi 

Programmal

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.1. - Környezetvédelem QLP Program Kft. 98/10/2020

Óvodakerti alapok - továbbképzés 

ökológiai szemléletű óvodakertek 

kialakításához és működtetéséhez

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület
296/10/2020

Zöld Óvodában, úton a "Zöld Óvoda" 

felé A fenntarthatóság pedagógiájának 

megismerése, erősítése,...

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Természetes Életmód 

Alapítvány
927/12/2019

Kicsik és nagyik - Továbbképzés 

idősek és gyerekek együttes 

környezeti nevelésére

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Magosfa Környezeti 

Nevelési és 

Ökoturisztikai 

Alapítvány

23/421/2015

Szitakötő – művészeti-környezeti 

nevelés és élménypedagógia

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Liget Műhely 

Alapítvány
27282/31/2016

A 6-16 éves korosztály lokális és 

globális környezeti nevelése

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Raabe Klett Oktatási 

Tanácsadó és Kiadó 

Kft.

27282/65/2016

Fenntartható fogyasztás a környezeti 

nevelésben. Továbbképzés a 

"Fogyasztó kúra" c. modulgyűjtemé...

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Magosfa Környezeti 

Nevelési és 

Ökoturisztikai 

Alapítvány

27282/46/2016

https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7456
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7469
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7606
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5943
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6069
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6081
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6471


Környezet- és természetvédelemtől a 

fenntarthatóságra nevelésig

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Eruditio Oktatási 

Szolgáltató Zrt.
9/250/2018

Környezet- és természetvédelemtől a 

fenntarthatóságra nevelésig

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Tender-Lex Kft. 9/250/2018

„Zöld járőr” Fenntarthatóságra nevelés 

a zoopedagógia és az élménypedagógia 

módszereivel továbbké...

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Bűnmegelőzési és 

Oktatási Szolgáltató 

Központ Egyesület

9/243/2018

Pedagógusok felkészítése 

fenntarthatóság témájú 

mintaprogramok intézményi 

alkalmazására

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Bugyulófalva Szociális 

Szövetkezet
9/351/2018

Ökosodj! Fenntarthatóságra nevelés a 

köznevelési intézményekben

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület
12/71/2019

Alapozzuk a jövőnket! –

fenntarthatósági nevelés, 

környezettudatos életvitel alakítása az 

általán...

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

O.N.T. Futurum Zrt. 12/209/2019

A 6-16 éves korosztály lokális és 

globális környezeti nevelése

9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 

(Környezeti 

nevelés)

9.9.2. -

Környezettudatosságra 

nevelés

Innovatív Műhely 

Szolgáltató Bt.
27282/65/2016

Iskolakerti alapok - továbbképzés 
9. - Intézményi 

nevelés-oktatás 
9.9.2. -

Magyar Környezeti 

https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6748
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6787
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6793
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6895
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7032
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7196
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7271
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7429


Miért jó Zöld Óvodának lenni? 1.

• A cím használható az intézmény partnerkapcsolatainak 
építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti 
neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia; 

• tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának,

• kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai 
fejlődését



Miért jó Zöld Óvodának lenni? 2.

• Nem aktuális felkapott téma…..

• Vannak hagyományaink, szakmai múltunk, kiváló 
szakemberek….

• Segíti a 7. kompetenciaterület bemutatását, a szintleírásokat 
valós tartalommal tölti meg

• Legitimált, külső minősítési rendszer alapján kapott elismerés

• Értékteremtő, orientáló gondolkodásmódot eredményez (nem 
akciók sorozata)

• Segít az intézmény rendszerben való gondolkodását, tervezési 
ciklusok tudatos alkalmazását



Miért jó Zöld Óvodának lenni?
Mert a szakmánkról szól…..

Mert élményszerű természetközeli, örömteli tevékenységekre, 
problémaalapú, életközeli gyakorlati témákra fókuszáltat,

Mert a különböző nevelési feladatok, illetve tevékenyégformák 
összekapcsolását teszi lehetővé

Mert senki nem kényszerít arra, hogy megtegyük, magunk 
„vetemedünk” erre

Mert jó megmutatni magunkat……

Mert egymástól tanulhatunk…..



• pedagógiai programjában és 
szellemiségében, 

• az óvodai nevelés más dokumentumaiban, 

• a helyi óvodai nevelési célok, feladatok 
megfogalmazásában, 

• a „hungarikumok” –kal, 

• a tevékenységközpontú tanulásszervezéssel,

• a nevelési folyamatában a differenciálás 
érvényesül,

• a széles körű kommunikációs kapcsolattal az 
az óvoda és partnerei között, 

• a kapcsolatrendszerben a helyi igények és 
lehetőségek összhangban vannak,

• hagyományápolásban

• Az óvoda valamennyi dolgozója tisztában 
van….

• résztvevő szakemberek és a pedagógiai 
munkát segítő alkalmazottak tisztában 
vannak….

• Az intézményvezető és az óvodapedagógusok 
példamutatása

• külső és belső továbbképzésében

• Újrafelhasználás intézményesült

• Tudatos fogyasztó, tudatos vásárló

• Óvoda épülete

• A csoportszobák.az udvar

• Szelektív hulladékgyűjtés intézményesült

• Takarékos óvodaműködtetés

• Tehát: Egyedül nem 
megy…..





Mitől más egy ZÓ?

3 évente tükörbe néz – önértékelést végez

Meghatározott szempontok alapján (20)

Fejlesztésben gondolkodik a területen

Fejlesztési elképzeléseit követi, 

Teljesülését értékeli

Fókuszáltan….



Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak, ahogy 
a szavak tettekké, ahogy a tettek szokásokká, 
ahogy a szokások jellemvonássá, és ahogy a jellem 
sorssá válik. Amit gondolunk, azzá leszünk.

(A vaslady c. film, 2011)



Köszönöm szépen a figyelmet!

Betegségmentes ünnepeket, és a 
megérdemelt pihenés nyugalmát kedves 
mindannyiótoknak!


