„10 éves a Zöld Óvoda pályázat”
A pécsi Városközponti Óvoda Köztársaság téri Tagóvodájának jubileumi
rendezvénysorozata a 2016-2017-es nevelési évben

• „ Zöld óvodás vagyok! –ahogy az ovisok látják”
Óvodások rajzpályázata Baranya megye Zöld Óvodái számára.
Az 5 legjobbnak ítélt rajzot 2016 decemberében kiállítják a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban.
Pécs, és Baranya megye Zöld Óvodáinak kiállítása a Pepita Kultúrtérben.
Kiállítás ideje: 2016. október 24.- november 11.
• „Semmiből valamit” vizuális továbbképzés óvodapedagógusok számára
a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájában.
Újrahasznosítható alapanyagokból társasjáték, fejlesztőjáték készítése.
Továbbképzés időpontja: 2016. november 21.
• „Zöld Óvodák- Zöld partnerek együttműködése” jubileumi kerekasztal
beszélgetés a Mecsekerdő Zrt. Rét utcai Központjában.
Formai és tartalmi továbbfejlesztési lehetőségek megbeszélése (Pécsi
Önkormányzat, Ökováros-Ökorégió, Zöld Híd Alapítvány, BIOKOM,
Mecsekerdő Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécsi Állatkert,
Természettudományi Múzeum, Madártani Egyesület, és pécsi Zöld
Óvodák képviselői).
2016. december 12.
• Fenntartható fejlődési célok, és óvodai megvalósításának lehetőségei –
szakmai nap óvodapedagógusok és a környezeti neveléssel foglalkozó
szakemberek bevonásával
Szekciók: elmélet, gyakorlat, jó gyakorlatok, szakmai anyagok
Zöld Óvodák, bázisintézmény működése az elmúlt 10 évben, helyi
hálózatépítés.
Madárbarát kert, madárbarát óvoda (MME helyi képviselője)
Korszerű módszerek alkalmazása a Zöld Óvodákban (Tudásmegosztásra
önként jelentkező Zöld Óvodák jó gyakorlatai)
Kapcsolódó program: „10 Zöld Óvodai év képekben” - jubileumi
fotókiállítás Pécs, és Baranya megye Zöld Óvodáinak életéről
2017. január



„Zöld

óvoda 10 éve” - a lakóhely megismerése, és értékeink megőrzése
A busójárás – mint hungarikum – bemutatása, és múzeumpedagógiai
foglalkozás gyermekek, hospitálási lehetőség óvodapedagógusok számára
Burján István etnográfus/muzeológus vezetésével.
2017. február

• „10 év - 10 km” a régió Zöld Óvodái óvodapedagógusainak emléktúrája a
Mecseken.
Tájékoztató füzet minden résztvevő számára az érintett természeti
helyszínekről (Misina – tető - Tubes – kilátó - Remete – rét – Mandulás)
2017.március
• Zöld óvodák játékos vetélkedője a Föld Napja tiszteletére
Minden Zöld Óvodából 3 fős csapatok (gyermek, szülő, óvodapedagógus)
mérik össze tudásukat a környezetvédelemről, fenntarthatóságról
A nyertes csapat egy facsemetét kap, amelyet az óvodája udvarán ültethet
el.
2017. április

