
 

Képzői reflexió 

(Zöld Óvoda képzés_2022.09.30-10.21.) 

 

1. A továbbképzés előkészítése, helyszín, időpont kijelölése 

A továbbképzés megszervezését kerületünk (Budapest XVII. kerület) óvodáinak felkeresésével 
kezdtük.  

14 fő jelentkezett 7 óvodából. (Rákosmenti Hétszínvirág Óvodából 5 fő, Rákosmenti Napsugár 
Óvodából 3 fő, Rákosmenti Csillagszem Óvodából 2 fő, Rákosmenti Csicsergő Óvodából 1 fő, 
Rákosmenti Mákvirág Óvodából 1 fő, Rákosmenti Összefogás Óvodából 1 fő, Rákosmenti 
Robogó Óvodából 1 fő) 

A Zöld Óvoda cím szempontjából az óvodák vegyes összetételűek voltak. 3 intézmény Örökös 
Zöld Óvoda, 1 intézmény Zöld Óvoda, 3 intézmény semmilyen címmel nem rendelkezik. A 
cím nélküli óvodákból az óvodapedagógusok még nem voltak fenntarthatósággal kapcsolatos 
továbbképzésen. 

A technikai feladatok, az eljárásrend felelevenítése érdekében felvettük a kapcsolatot Dupákné 
Gecse Adéllal, és dr. Bánhidi Sándornéval. 

 

2. A továbbképzés megvalósítása 

Távoktatásos szakasz: 

A blended típusú (távoktatás és online-kontakt formát ötvöző) továbbképzésre 2022. 
szeptember 30-án kezdődően került sor, ekkora nyílt meg számukra a távoktatásos felület. 

A résztvevők a Rendmenta felületén a távoktatásos szakasz zárótesztjét érhették el. 

A távoktatásos szakasz szeptember 30-tól október 18-ig tartott, a résztvevők mindegyike 
sikerrel használta a moodle felületet, a letöltendő anyagokat letöltötték, a távoktatásos szakasz 
zárótesztjét valamennyien elkészítették, az intézménybemutatás ppt-jét az irányított 
szempontok alapján minden résztvevő elkészítette határidőre. A moodle felületre 2 kolléganő 
technikai okok miatt csak két napos késéssel tudta feltenni az intézmény bemutatóját. A 
folyamatot figyelemmel kísértük, és szükség szerint nyújtottunk telefonos, email-es segítséget. 

 

Online-kontakt szakasz: 

Az online-kontakt képzési napokra a képzés ütemezését a résztvevők előzetesen szeptember 
19-én emailben megkapták. 

Az október 20-21-én megvalósuló képzési napokat megelőzően a résztvevőket közös online 
egyeztetésre hívtuk össze szeptember 30-án, azzal a célzattal, hogy a képzés során alkalmazott 
felületekkel, csoportmunka módszerekkel, alkalmazásokkal ismerkedjenek, feltehessék 
kérdéseiket. A próbanapon mindenki részt vett. 



Az online-kontakt nap teljes létszámmal történt. A tervezett, interaktivitást segítő módszereket 
a résztvevők többsége könnyedén, néhányan kis segítséggel alkalmazták. 

Szakmai szempontból a továbbképzés elérte a célját. A résztvevők visszajelzései alapján sok 
újdonságot ismertek meg és a kontakt napot követően több kolléga jelezte, hogy már most más 
szemmel néz egyes tevékenységre, a környezetére. Az online-kontakt napot többen érezték 
töménynek, a személyes részvételi napot élményszerűnek élték meg. 

A továbbképzés zárófeladatait valamennyi résztvevő (2 fő 1 napos haladékot kérve) határidőre 
elkészítette. A dolgozatok igényesek, szakmailag megfelelőek voltak.Tanúsítványt kapott 14 
fő. 

 

3. A résztvevők közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása 

Fontosnak tartottuk a továbbképzés során felmerülő kérdések megválaszolását, amelyek 
esetenként a képzés befejezése utánra maradtak. Szükség szerint a résztvevők egymással és 
velünk is tartják a kapcsolatot. A képzés pozitívumának értékeljük, hogy felmerült a hallgatók 
részéről egy kerületi munkaközösség szervezésének lehetősége is. 

Néhány változtatási ötlet: 

 Dixit kártya alkalmazása a képzés elején. (Húzzál egy lapot a kártyák közül, mondd el, 
hogyan érzed most magad!) 

 Óvodai jó gyakorlatok bemutatása prezentáción, képek segítségével. 
 PPT aktualizálása néhány pontban 
 Az online nap szellősebbé tétele 

 

 

Budapest, 2022. 11. 14. 

Nagyné Szabó Etelka és 
Márkus Lászlóné képzésvezetők 


