
ZÖLD ÓVODA PROGRAMUNK 
 

 

Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott pedagógiai alapelvek 

megvalósításával kívánja teljesíteni a „Zöld Óvoda” elvárásait. Ennek megfelelően feladatunknak 

tekintjük a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. Elegendő alkalmat, időt, helyet, 

eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és 

a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Szeretnénk, ha a gyermekekben és szüleikben 

élethosszig tartó igény alakulna ki életvitelükre és közvetlen környezetük igényes alakítására, 

védelmére, amelyet a fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartásformálás alapozásával 

kívánunk kialakítani. 

 

 

Óvodánkban az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető 

szükségletét, az érzelmi biztonságot. 

Úgy szervezi az óvodai környezetet – személyi és tárgyi feltételrendszert -, hogy az hatásrendszerével 

elősegítse minden gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot. Ezt a Zöld Óvodai értékek 

átadásánál is fontosnak tartjuk. 

Az általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő 

munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, vagy sajátos nevelési igénye 

kielégítésében, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Ezeket segítenek megvalósítani a Zöld Óvodai tartalmak is. 

 

Óvodai dokumentumainkban markánsan megfogalmazásra kerülnek a fenntarthatóságra nevelés elvei 

alapján folyó nevelőmunka jellemzői, a környezet-és egészségtudatosságra nevelés céljai, feladatai és 

területei. A helyi óvodai nevelési célok, feladatok megfogalmazásában a természet- és 

környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek helyi adottságaink figyelembe vételével. 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás során kiemelt helyet kap a játék, a játékos cselekvéses 

tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, a tevékenykedtetés, a felfedeztetés, az 

élménypedagógia, a projektpedagógia, a kooperatív tanulási elemek alkalmazása. A gyermekek 

nevelése egyéni képességükhöz és fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján 

valósul meg. Figyelembe vesszük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését is. 

Óvodánk partneri kapcsolatait azonban bővíteni (erősíteni) szükséges a környezet-, egészség- és 

természetvédelem érdekében, az óvoda környezetében élőkkel: a szülőkkel, a lakossággal, a környező 

óvodákkal, és más nevelési- oktatási intézményekkel, valamint helyi szervezetekkel és civil 

szervezetekkel. 

 

 

Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a természet ránk hagyott, feladatunk megőrizni, 

védeni. Eközben kötelességünk fejlődni, az életünket jobbá tenni, a gazdálkodásunkat, a 

környezetünk védelmét és a másokért érzett felelősségünket egyszerre megvalósítani. Ez a 

fenntartható fejlődés, melynek megvalósítása (természeti, környezeti értékeinknek védelme és 

tisztelete, a helyes, környezettudatos magatartásnormák megteremtése és meghonosítása) 

mindannyiunk közös érdeke. 

Ezt azonban magunknak is nap, mint nap tanulnunk kell, és annak érdekében, hogy a jövőben is így 

legyen, meg kell tanítanunk erre a gyermekeinket is. Törekvésünk annál eredményesebb, minél 

korábbi életszakaszban tesszük ezt. Most kell tehát elkezdeni gyermekeinkben, hogy tudásunkat, 

félelmeinket, vágyainkat, akár a legkisebbeknek is átadva, környezettudatos felnőttekké neveljük 

őket. 



 

A ZÖLD ÓVODA PROGRAM CÉLJA, FELADATA, ÉS ALAPELVEI 

 

ALAPELVEI 

 

Testi- lelki egészség elve 

Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére. 

Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az egészség érték, tenni kell érte, értsék meg az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságát, 

Alakuljon ki óvodásainkban az egészséges életmód utáni igény. 

 

Társas készségek fejlesztésének elve 

Ismertessük meg a gyermekekkel, alkalmazotti és szülői közösséggel a konfliktuskezelés, 

együttműködési készség, döntési képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, 

fejlesztésének módszereit, a foglalkozások, és szabadidős- tevékenységek nyújtotta lehetőségek 

maximális kihasználásával. 

 

Természet és társadalom harmóniájának elve 

Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az életben 

tapasztalt valós dolgokkal (előzetes ismeretekre építő, sokoldalú megtapasztaltatás és kreatív 

felhasználási lehetőségek biztosításával az óvodai tevékenységekben). 

Ismerjék fel a problémákat és azok közötti összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra 

(megfigyelések, kísérletezések, valós problémahelyzetek. 

 

Rendszerszemléletre nevelés elve 

Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az életben 

tapasztalt valós dolgokkal (előzetes ismeretekre építő, sokoldalú megtapasztaltatás és kreatív 

felhasználási lehetőségek biztosításával az óvodai tevékenységekben). 

Ismerjék fel a problémákat és azok közötti összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra 

(megfigyelések, kísérletezések, valós problémahelyzetek. 

 

Fenntarthatóság elve 

Alakítsuk ki a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre 

alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitűdöket. 

Foglalkozásközi integráció elve 

Rugalmas alkalmazkodással legyenek képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsolni, 

alkalmazni azokat megváltozott helyzetek során is. 

 

CÉLJA 

A fenntarthatóságra nevelés erősítése. A „zöld óvodaság” ismertségének növelésével célunk a 

közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a 

környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. 

Az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése környezettudatos szemléletük és 

magatartásuk alapozásával. 

Az óvoda dolgozóinak, egész felnőtt közösségének, a gyermekek szüleinek környezettudatos 

szemléletének formálása. 

Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, azok védelme, 

fontosságának tudatosítása. 



Ezen értékek kisugárzása a helyi közösségek felé, a felelősségteljes és egészséges közösségtudat és a 

környezetharmónia megteremtése érdekében. 

Fontos a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése, a lakókörnyezettel való 

harmonikus kapcsolat kialakítása. 

 


