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Székhely Óvoda
2011-ben
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Hulladékfaló - Jó gyakorlat
Madárbarát Óvoda
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Tatabánya - A zöldülő város

� Közfoglalkoztatási program – parkok, közutak karban tartása

� Megújuló parkjaink (Jubileum park, Bánhida, Május 1. park)

� Egészséges Tatabányáért Program – egészséges életmódot népszerűsítő

programok, szűrővizsgálatok, sportolási lehetőség (futópálya, kerékpárút,

mászófal, játszóterek, Gerecse túra)

� Városi Klíma stratégia – kerékpározás népszerűsítése, Autómentes nap,

együtt működés a helyi volántársasággal)

� Bio gázüzem, szennyvíztisztító fejlesztései, az erőmű átállása bio kazánokra



� Megújuló energiaforrás - intézmények épületére napkollektorok telepítése

pályázat segítségével (köztük két óvoda)

� A kertes házas övezetben a házi komposztálás népszerűsítése, Kertvárosban 

évente két alkalommal gyűjtik össze a lakók zöld hulladékát

� Fűtéskorszerűsítés (2300 lakásban, 300 lakásban a szigetelés is megvalósult)

� Kertvárosi lakótelep (és Óváros) szociális városrehabilitációs projekt –� Kertvárosi lakótelep (és Óváros) szociális városrehabilitációs projekt –

lakások, orvosi rendelő és a Lila Óvoda teljes energetikai megújulása

� Kertváros családi házas övezetében az utcai lámpákba energiatakarékos 

fénycsövek kerültek

� Városunkban számos bölcsödében és óvodában került sor a nyílászárók 

cseréjére, a vizesblokkok felújítására



Zöld ovis tevékenységeinkZöld ovis tevékenységeinkZöld ovis tevékenységeinkZöld ovis tevékenységeink
Városi környezeti koncepciót tartalmazó dokumentumok – lehetséges kapcsolódási pontok 

intézményeinkkel (képekben)

Tatabánya Környezeti Nevelési és Klímavédelmi Terve 2011 Tatabánya Környezeti Nevelési és Klímavédelmi Terve 2011 Tatabánya Környezeti Nevelési és Klímavédelmi Terve 2011 Tatabánya Környezeti Nevelési és Klímavédelmi Terve 2011 –––– 2015201520152015

Környezeti nevelés AlprogramKörnyezeti nevelés AlprogramKörnyezeti nevelés AlprogramKörnyezeti nevelés Alprogram













Klímavédelmi alprogramKlímavédelmi alprogramKlímavédelmi alprogramKlímavédelmi alprogram





Környezeti koncepció a Pedagógiai ProgrambanKörnyezeti koncepció a Pedagógiai ProgrambanKörnyezeti koncepció a Pedagógiai ProgrambanKörnyezeti koncepció a Pedagógiai Programban
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KörnyezKörnyezKörnyezKörnyező világ tevékeny megismerésevilág tevékeny megismerésevilág tevékeny megismerésevilág tevékeny megismerése













Tevékenységeinknek megjelenése az óvodai dokumentumokbanTevékenységeinknek megjelenése az óvodai dokumentumokbanTevékenységeinknek megjelenése az óvodai dokumentumokbanTevékenységeinknek megjelenése az óvodai dokumentumokban

� Az éves munkatervben és beszámolóban (pl.: jeles napok, továbbképzések, 

kiemelt feladatok és célok, fejlesztések, pályázatok)

� Belső értékelés dokumentumai (pl.: Zöld Óvodai tartalmak megjelennek-e 

a pedagógiai munkában, csoportszoba berendezése, a pedagógiai munka 

tartalma)tartalma)

� A csoportnaplóban (pl.: heti tervek, projekttervek, egészséges életmód 

kialakítása, szervezési feladatok, programok)

� Fejlődési napló (pl.: szociális képességek, társas kapcsolatok, közösségért 

végzett munka, erkölcsi ítélőképesség, értékrend, kognitív funkciók, 

verbális képességek, testi képességek, mozgásfejlettség)



Egyebek, sajátosságokEgyebek, sajátosságokEgyebek, sajátosságokEgyebek, sajátosságok

� Zöld Óvodai programmal kapcsolatos továbbképzések (pl.: TÁMOP-3.1.11-12,

TÁMOP-6.1.2, saját szervezés, konferenciák

� Az óvodai élet mindennapjaiban a nevelés folyamatában megjelenő jellemző

tevékenységek (pl.: táplálkozás, mozgás, levegőzés, pihenés, játék stb…)

� Az eszközök és felszereltség elemzése a zöld óvodai tevékenység

megvalósításának szempontjából (pl.: természetes anyagú tárolók,megvalósításának szempontjából (pl.: természetes anyagú tárolók,

madáretetők, könyvtár, távcső, mikroszkóp, vízasztal, komposztáló stb…)

� Az intézmény kapcsolatrendszere (pl.: tagóvoda, óvodaorvos, védőnő,

múzeumok, Tatabányai Klímakör, KOKOSZ, tatabányai Zöld Óvodák,

Vértesi Natúrpark, Vértesi Erdő Zrt.)

� Az óvoda működésével kapcsolatos adatok (pl.: Szemünk fénye program,

kazáncsere, megújuló energiaforrások, vizesblokkok felújítása – perlátor)



� Csoportszoba berendezése, természetsarok, udvar, hulladékkezelés,

tisztítószerek, munkakörülmények, emberközpontúság, helyi termelők

bevonása az étkeztetésbe

� Zöld Óvoda arculat kialakítása érdekében végzett felnőtt tevékenységek (pl.:

pályázatok, innováció, jó gyakorlat kidolgozása, mentorálás,

szaktanácsadás, szakértői munka, szakmai nap és továbbképzés szervezése,szaktanácsadás, szakértői munka, szakmai nap és továbbképzés szervezése,

publikálás)

� A nevelőmunka folyamatának értékelése

� Az óvoda saját innovációja, vállalt fejlesztési célok, humánerőforrás és

tárgyi eszköz fejlesztési igények



„A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az 

ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 

természettel...”természettel...”természettel...”természettel...”

/Szent /Szent /Szent /Szent ---- Györgyi Albert/Györgyi Albert/Györgyi Albert/Györgyi Albert/

Köszönjük a figyelmet! További szép napot!Köszönjük a figyelmet! További szép napot!Köszönjük a figyelmet! További szép napot!Köszönjük a figyelmet! További szép napot!


