BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2017-2018
A „MÉG ZÖLDEBB ÓVODÁÉRT” MUNKAKÖZÖSSÉG

Kitűzött célok voltak (Munkaterv alapján):
A Zöld óvoda címmel kapcsolatos feladatok elvégzése, a fenntarthatóság
biztosítása, a feladatok koordinálása.
A környezettudatos életmód, a környezetért felelős életvitel erősítése a jeles
napokhoz kapcsolódó programjainkkal, tevékenységekkel
A környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, illetve
a családok környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a szelektív
hulladékgyűjtés, kert és udvarrendezés koordinálásával, a Zöld jeles napok
megünneplésével.
Az intézmény egészségfejlesztési programjának támogatása
Tervezett feladatok megvalósulása (Munkaterv alapján):
Feladat (felsorolás)
1.

Megvalósulás
ideje:

Takarítási világnap megszervezése. „Nagytakarítás”
2017. október 10.
szervezése az óvoda udvarain, kiskert, fűszerkert
rendezés, a tó környékének rendbetétele szülők,
családok bevonásával.

Megvalósult
igen/nem
igen

Megjegyzés
Átlagosan, csoportonként, 5 család vett részt a rendezvényen, ami sikeres volt.
A szervezés: Süveges Éva. A lebonyolításban minden munkaközösségi tag részt vett.
Részfeladat felelősök: Gulyásné Marton Márta, Ligetvári Vera – szerszámok, eszközök előkészítése,
Süveges Éva – kisudvar, Bella Ágnes – levélgyűjtés, Süveges Éva – fotózás
2. Az Állatok világnapját óvodai szinten csoportonként 2017. október 4.
igen

valósítottuk meg.
Megjegyzés
Segédanyagok felhasználásra kerültek
3.

2017. október 24.

Az óvodánk jubileumi ünnepéhez kapcsolódó
- 26.
„Egészségprogram” szervezése a gyermekek és
családok részére.

igen

Megjegyzés
A szervezésben résztvevők: Süveges Éva, Balogh Alíz, Schumiczky Györgyné, Ligetvári Vera
4.
2017.
igen
Receptfüzet összeállítása – kiadvány szerkesztése
szeptember,
október
Megjegyzés
Süveges Éva, Ligetvári Vera, Schumiczky Györgyné – a kiadvány előkészítés, ötletelés
Süveges Éva, receptek összegyűjtése, válogatása, kiadvánnyá rendezés, nyomdába küldés
5.
2018. március
igen
A Víz világnapja alkalmából kiállítás szervezése
19.- 20.

újrahasznosítható

anyagokból

készült

pályamunkákból, szülők, családok bevonásával.
Játékos tevékenységek minden csoport részvételével.
Megjegyzés
Előkészítés: Süveges Éva – kiírás, plakát megszerkesztése, Gulyásné Marton Márta – Plakát, kiírás
kihelyezése
Bella Ágnes – Dalos játék, Balogh Alíz – kísérletek, Tunner Krisztina – Mese
Jó ötlet volt 2 napra elosztani a forgószínpadot
6.
2018. április 20.
igen

A Föld világnapja alkalmából óvodai szintű, játékos
feladatok szervezése a Betekints Völgyben

A világnaphoz kapcsolódva családi kertészkedős
délután szervezése.

2018. április 24.
igen
Megjegyzés
Előkészítés: Süveges Éva – kiírás, plakát megszerkesztése, kihelyezése,
Lebonyolítás: Süveges Éva koordinálás, Bella Ágnes – dalos játék, Gulyásné Marton Márta – Kvíz a
Földről,
Kertészkedés: Süveges Éva – koordinálás, kiírás, plakát megszerkesztése, kihelyezése,
Balogh Alíz – kis udvar, pavilonok közti közös terület, minden tag – saját kiskert
7.
Madarak fák napja megünneplése csoportonként a
2018. április 10.
igen
helyi programnak megfelelően. Az elkészített 11.

segédanyag, projektterv a csoportok rendelkezésére
áll.

Megjegyzés
A segédanyagot, projekttervet Schumiczky Györgyné és Gulyásné Marton Márta vezetésével közös
gyűjtéssel készítettük, az óvodai számítógépen illetve kiadvány (projektterv) formájában tettük
hozzáférhetővé.
8.
2018. június 18.szervezése,
Természetfigyelő tábor szervezése az iskolába készülő
22.
megvalósítás
gyermekek részére.
folyamatban
Megjegyzés
Szervezés, előkészítés: Süveges Éva, Tunner Krisztina
Tunner Krisztina, Bella Ágnes
Tervezett programok: Kirándulás a Völgyikúthoz, Laczkó Forráshoz, Jutas Vitéz kilátóhoz, Csopakra,
kézműves tevékenységek (papírmerítés vagy transzfer-technika, papírhajtogatás, levendula,
gyógynövépnyek, fűszernövények feldolgozása, kísérletek, vizsgálódások)
9.
Folyamatos
igen

A munkaközösség munkájának, programjainak, azok
értékelésének közzététele a nevelőtestület felé, illetve
az óvoda honlapján.

Megjegyzés
Szervezés, közzététel a nevelőtestület felé - Süveges Éva, honlapon – Balogh Alíz
10.
2017. szeptember igen
A Bakony - Balaton Környezetvédelmi Egyesület
6.
munkájában való részvétel.
2017. október 25.
2018. január 23.
Megjegyzés
Süveges Éva, mint Zöld koordinátor, egyesületi tag
Tulipánhagymák átvétele a VKSZ-től - Süveges Éva
Ezeket az óvoda kiskertjeiben, udvarán ültettek el az óvodapedagógusok a gyermekekkel.

11.

Zöld Hírmondó faliújság gondozása

folyamatos

igen

Megjegyzés
Feladatért felelős - Ligetvári Vera, majd Tunner Krisztina
Feladat: Aktuális hírek, programok közzététele plakát, kiírás formájában; a programok után
fényképek, köszönetnyilvánítás kihelyezése. Hasznos cikkek, írások kihelyezése az aktualitásnak
megfelelően (év madara, emlőse, hala, vadvirága)

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat (feladat/program megnevezése,
okok leírása):

 Zöld koordinátorként ajándék virághagymákat vett át Süveges Éva Zöld
koordinátor az óvoda nevében a VKSZ Zrt.-től. 2017. Október 25. Délután a
Kolostorok és Kertek Rendezvényhelyszínen vehették az intézmények a
tulipánhagymákat, amit gyermekekkel, szülőkkel együtt ültettünk el.
 2017. november 20. Balogh Alíz, Süveges Éva részvétele az Ajka Városi Óvoda,
Zöld óvodák Bázisintézménye szakmai napján, amelynek témája az Óvodakertek
volt. Kapcsolatépítés és tapasztalatcsere, információgyűjtés céljából vettünk
részt a programon.
 2018. június 1.-én csatlakozott óvodánk a #zöldenjobb környezetvédelmi
mozgalomhoz, a #zöldenjobb Naphoz. Ezen a napon mindenki zöld felsőben
jött, ezzel fejeztük ki a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés iránti
elkötelezettségünket. Ehhez plakátokat, felhívásokat készített: Süveges Éva
óvodapedagógus.

A

szülőket

honlapunkon

tájékoztattuk,

a

gyermekcsoportokról készült fotók is felkerültek a felületre. A tudósítást Balogh
Aliz óvodapedagógus készítette.
Következő évre átnyúló feladat:
Nem volt.
A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre:
A Víz Világnapja és a Föld napja időben közel van egymáshoz és ebben az időszakban,
a pedagógiai programunkban is több fontos eseményt kell lebonyolítanunk. Ezért
javasoljuk, hogy csak az egyik program legyen együttes óvodai részvétellel és a másik
csoportonként óvodai szinten.

Átgondolást igényel a Természetfigyelő tábor időpontja, gyermeklétszáma és a részt
vevő felnőttek száma a magas csoportlétszámok miatt.
Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága):
Bakony Balaton Környezetvédelmi Egyesület:
 2 közgyűlés, Virághagymák átvétele
 Sikeres, hatékony az együttműködés
Ajka Városi Óvoda, Zöld óvodák Bázisintézménye szakmai nap:
Témája az Óvodakertek – 2 fő vett részt a szakmai napon
 Érdekes és hasznos volt, gyakorlati munkával
Értékelés:
Tervezett feladatok/programok száma:

11

További, előre nem tervezett, megvalósult, elvégzett 3
feladat, program

Megvalósult

10

Részben valósult meg
Nem valósult meg
Megbeszélések,
egyeztetések száma az év során

0
1 (szervezés folyamatban)
3 (Jegyzőkönyv készült)
2 (jegyzőkönyv nem készült)

Következő évre áttett feladatok/programok

0

száma:

Veszprém, 2018. június 12.
Süveges Éva
Óvodapedagógus, munkaközösség
vezető

