
 

 

A továbbképzés címe: Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére 

Engedélyszáma: 23/65/2015 

Kiknek szól a képzés? 

Az aktuális képzésnek megfelelően vagy óvodapedagógusok vagy tanítók és tanárok. A képzés 

"választható" tematikai egységei vagy óvodapedagógusok vagy tanárok számára párhuzamosan tervezett. 

Mi a jelentkezés feltétele? 

Egyetem vagy főiskola, pedagógiai szakirányú végzettség, bármely pedagógiai végzettség, megelőző 

szakmai gyakorlat nem szükséges, egyéb jelentkezési feltétel nincs. 

Mennyi időt vesz igénybe? 30 óra 

Miről szól a továbbképzés? 

A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek közt fontosnak tartják a 

fenntarthatóságra nevelést. Óvodájukban/iskolájukban folytatott nevelőmunkájukban, tanulásszervezési és 

koordinátori tevékenységeikben érvényesítik annak elveit, képesek átadni és fejleszteni annak módszereit, 

valamint hosszútávon jól működtetni intézményi rutinjait. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését 

várjuk, akik olyan köznevelési intézményben dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei 

mellett, és elhatározásuk, hogy elnyerik vagy megújítják a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola címet. 

A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll.  

1. Ismerkedés egymással, természetesen, reflektíven és játékosan 

2. Ismerkedés az intézmények környezeti nevelési helyzetével hozott anyagok segítségével  

3. A fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei, módszertana: kiscsoportos és frontális munka, 

szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a 

konstruktivista pedagógiával. 

4. A Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód, és pedagógiai lehetőségek megértése, 

információgyűjtés a saját környék Natura 2000 értékeiről és lehetőségeiről, tapasztalatcsere. 

5. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: 

öröm-bánat térképezés, beltéri és kültéri program tervezése páros vagy kiscsoportos munkában. 

6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: kritériumok és vállalásuk, a pályázatírás, és a Zöld Óvoda/Ökoiskola 

Hálózatok szerepe. 

7.Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti 

nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők 

tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonásával. 

8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: a 

koordinátori szerep, az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, a hálózati tanulás lehetőségei, 

ötletek a finanszírozásra. 

Milyen tevékenységekre épül? Milyen módszereket alkalmazunk? 

A képzés egy általános részből (10 óra) és egy választható tematikai egységből (20 óra) áll, összesen 30 

órás. A választható tematikai egységek (az 5.-8. tematikai egység) intézménytípus szerint Zöld Óvoda vagy 

Ökoiskola koordinátoroknak szólnak.  



 

 

Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, 

élményeinek bemutatása teszi élővé. 

A továbbképzés specialitása: terepi foglalkozás a képzés helyszínét jelentő településen vagy közvetlen 

közelében. 

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt. 

Melyek a tanúsítvány kiadásának feltételei? 

A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása. 

A résztvevőknek lehetősége van az 1. pontban felsoroltak közül egyet választani (1.a-1.c), a 2. pontban leírt 

követelmény kötelező jellegű. 

1.a) Portfólió készítése minimum 15, maximum 20 oldal terjedelemben, amelyben a résztvevők bemutatják a 

képzés ideje alatt elsajátított szakmai és módszertani ismereteiket, kompetenciáikat, az alábbiak szerint: a 

meglévő Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervhez igazodó, a saját intézményben korábban már  megvalósított 

tevékenység terve, dokumentációja és a megvalósulás pedagógiai értékelése. 

1.b) Egy választott Natura 2000 területtel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával 

megvalósítandó új tevékenység, vagy pedagógiai projekt tervezetének elkészítése minimum 5, maximum 15 

oldal terjedelemben. 

1.c) Egy Zöld Óvoda / Ökoiskola munkaterv elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben. 

2. Reflektív napló nyilvános részének témakörönként való elkészítése, bemutatása. 


