
 

Képzői reflexió 

(Zöld Óvoda képzés_2022.11.03-11.18.) 

 

1. A továbbképzés előkészítése, helyszín, időpont kijelölése 

A továbbképzés Budapest XXII. kerületi óvodáiban valósult meg.  

14 fő jelentkezett 8 óvodából. (2 fő XXII. ker. Egyesített Óvoda Csemetekert Tagóvodából, 1 
fő XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvodából, 1 fő XXII. ker. Egyesített Óvoda 
Varázskastély Tagóvodából, 1 fő XXII.ker. Egyesített Óvoda Árnyaskert Tagóvodából, 3 fő 
XXII. ker. Maci Tagóvodából, 1 fő XXII. ker. Bartók Tagóvodából, 2 fő XXII.ker. Tündérkert 
Tagóvodából, 1 fő XXII.ker. Rózsakert Tagóvodából, és 2 fő XXII.ker. Egyesített Óvodából) 

A Zöld Óvoda cím szempontjából az óvodák viszonylag egységesek voltak. 1 óvoda 
rendelkezik csak Zöld Óvoda címmel, a többi nem. Ennek ellenére változatos tevékenységeket 
végeznek, elsősorban a környezetvédelem, környezeti nevelés területén. 1-2 fenntarthatósággal 
kapcsolatos képzésen vettek részt az óvodapedagógusok.  

A technikai feladatok, az adminisztrációs hátteret ismét az ISZE biztosította. Folyamatos 
kapcsolatban voltunk dr. Bánhidi Sándornéval az ISZE főtitkárával.  

 

2. A továbbképzés megvalósítása 

Távoktatásos szakasz: 

A blended típusú (távoktatás és online-kontakt formát ötvöző) továbbképzésre 2022. november 
3-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 november 3-tól november 15-ig tartott. A résztvevők mindegyike 
sikerrel használta a moodle felületet, a letöltendő anyagokat letöltötték, az intézménybemutatás 
ppt-jét feltöltötték. a távoktatásos szakasz zárótesztjét valamennyien elkészítették. 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 október 28-án 
emailben megkapták. 

A november 17-18-án megvalósuló képzési napokat megelőzően a résztvevőket közös online 
egyeztetésre hívtuk össze november 3-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 a 
fenntarthatósági célokat jól megismerték, és azonosítani tudták az óvodai célokkal, 
feladatokkal. A hallgatók a képzést átfogónak tartották, segítséget nyújtott Zöld Óvoda 
pályázathoz. Az online-kontakt napot nehezebbnek érezték, a személyes részvételi napot 
élményszerűnek élték meg. Sajnos a szakadó eső miatt nem tudtunk csak 1 óvodába ellátogatni, 
de képek segítségével a kollégák bemutatták az ott folyó munkát. 

A továbbképzés zárófeladatait valamennyi résztvevő határidőre elkészítette. A dolgozatok 
témájaként a hallgatók 99%-a óvodai tevékenységet választott. Projektet, vagy tevékenységi 
tervet készítettek a zöld jeles napokhoz kapcsolva.  1 fő választotta a komplex 
intézményfejlesztési terv kidolgozását. Tanúsítványt kapott 14 fő. 

 

3. A résztvevők közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása 

Fontosnak tartottuk a továbbképzés során felmerülő kérdések megválaszolását. Több esetben 
telefonos, e-mailes egyeztetés történt a leadandó dolgozatok, a gyakorlati helyszín egyeztetése 
érdekében.  

Az elmúlt tanfolyam óta újabb változtatási ötletünk nincs. 

 

Budapest, 2022. 12.05. 

Nagyné Szabó Etelka és 
Márkus Lászlóné képzésvezetők 


