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PÁLYÁZATI ISMERTETŐ 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése 

c. projektjének célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési 

tevékenységek színvonalának emelése és a Natura 2000 területek ismertségének növelése. Ennek 

keretében az OFI által kiírt közbeszerzési pályázaton a HUMUSZ és Gaja Környezetvédő Egyesület 

2014-ben elnyerte a Közép-dunántúli régió Regionális Forrásközpont szerepét az Ökoiskolákra és a 

Zöld Óvodákra. 2016 júniusáig szóló megbízatásunk lényege, hogy az Országos Forrásközpont által 

fejlesztett útmutatók, segédanyagok és megtartott képzések révén a régiónkban segítsük az 

Ökoiskola/Zöld Óvoda hálózat bővítését, a címekre pályázó intézmények felkészülését és később a 

megvalósítást. 

Ingyenes programunk keretében információs napokkal, mentorálási tevékenységgel és 

akkreditált képzéssel segítjük a környezettudatosság iránt elkötelezett pedagógusokat, akik 

koordinátori szerepet vállalnának saját intézményükben. 

1. információs napok (az első információs nap  2014. június 18-án lesz) 

2. mentorálás a cím elnyerése érdekében (2014 első félévében 10 óvoda mentorálására van 

lehetőségünk – tanácsadás, segítség a munkaterv elkészítésében, hasznos információk 

továbbítása stb.) 

3. képzés zöld óvoda koordinátoroknak (a projektben résztvevők számára garantált a részvételi 

lehetőség) 
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MEGHÍVÓ 

ZÖLD ÓVODA NYÍLT NAP - 2014. JÚNIUS 18. (szerda) 

Bemutatkozik a Humusz Szövetség és tagszervezetének, a GAJA Környezetvédő Egyesületnek 

a Zöld Óvoda támogató programja 

A rendezvényre az „Zöld Óvoda” címre pályázni kívánó, a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN található 

óvodák képviselőit, és szakértőit várjuk. 

A fórum keretében ismertetjük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adunk a leggyakrabban 

felmerülő kérdésekre és bemutatjuk, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a GAJA 

Környezetvédő Egyesülettől mint regionális közreműködőtől a pályázatot beadni szándékozó 

intézmények.  

Időpont: 2014. június 18. (szerda) 08:00-12:00 

HELYSZÍN: Tulipános Óvoda (Székesfehérvár, Kígyó u. 1./B.) 

PROGRAM: 

08:00 - 09:00 regisztráció, a Zöld Óvoda program háttere, előnyei, a címpályázat bemutatása 

09:00 - 09:20 szünet, Zöld Kiállítás 

09:20 - 11:00 műhelymunka (a címpályázat során felmerülő nehézségek, akadályok) és egy címet 

már elnyert Zöld Óvoda bemutatkozása 

11:00 -11:15 szünet, Zöld Kiállítás 

11.15 - 12.00 Natura 2000 területek bemutatása 

 

A rendezvényen megjelenő partnerszervezeteink: 

Depónia Kft. 

Fúzió Egyesület 

Gáspár Attila Zöld kerekasztal Egyesület 

Bocs Alapítvány 

 


