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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

ZOO-OVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

Amely létrejött egyrészt az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája és a ZOO 

csoportokba (Maci csoport) járó gyermekek szülei között.  

Az Elveszett Állatok Alapítvány és az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvoda 

együttműködése révén a 2014 / 2015. nevelési évtől a hagyományos pedagógiai program - 

„Környezet, Mozgás, Anyanyelv” – a „Felelős állattartás, állat- és természetvédelem” 

programmal egészült ki a fent említett csoportban. 

 A program céljai: 

➢ A gyerekek tapasztalataira épülő kapcsolatteremtési lehetőségek megismertetése, a 

helyes magatartás kialakítása ember-ember, illetve ember-állat kapcsolataiban. 

➢ Az állatokkal való együttélés feltételeinek megismertetése és a legkönnyebben tartható 

állatfajok megismerése. 

➢ Környezetünk óvó szeretetére nevelés, amelynek szerves része – sok egyéb mellett - a 

hulladékok gondos elhelyezése, válogatása, de a vásárlási szokások alakítása is. 

➢ Annak a folyamatnak a felfedezése, megfigyeltetése, tudatosítása, hogy a természet 

miként képes önmagát megújítani, amennyiben az ember partner ebben. 

➢ Tudatosan gondolkodó természetjárók nevelése, akik hatással lehetnek a közvetlen 

környezetükben élő felnőttekre is, és így növelhetjük azok táborát, akik a természet felé 

fordulnak. 

➢ Kirándulások segítségével az állat- és természetvédelem lehetőségeinek 

megismertetése. A bennük rejlő lehetőségek megmutatása, és aktív résztvevők nevelése 

az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

A program hatékony megvalósítása az Elveszett Állatok Alapítvány, az Óbudai Almáskert 

Óvoda Csicsergő Tagóvodája és az érintett szülők együttműködésével lehetséges.  

Az Óvoda és az Alapítvány, illetve annak zoopedagógusa, önkéntes segítője 

együttműködésüknek megfelelően vállalják, hogy: 

➢ az Alapítvány képzett zoopedagógusa heti kettő-három alkalommal foglalkozást tart 

ebben a csoportban, 

➢ a zoopedagógusok és az óvodapedagógusok a csoportban a tanulás tervezése és azok 

megvalósítása közben szorosan együttműködnek, közösen kidolgozzák a projekteket, 

melyeknek alapját az Óvoda saját Pedagógiai Programja alkotja, a ZOO-OVI program 

azt egészíti ki, 

➢ a zoopedagógus az óvodapedagógusokkal együttműködve megszervezi a programhoz 

kapcsolódó kirándulásokat, előadásokat, állatbemutatókat (az időpontok előre 

tervezettek, év elején, illetve változás esetén a szülő ezekről tájékoztatást kap),  

➢ az óvoda- és a zoopedagógus közösen projektdélutánokat szerveznek, 

➢ a zoopedagógus szakmai segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak, 

➢ a zoopedagógus szedi az Alapítvány számára a hozzájárulásokat, 

➢ óvodapedagógusok félévente beszámolót készítenek a zoo-ovi programról, melynek 

részei a szülői vélemények is. 
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A szülő az együttműködés értelmében vállalja:  

➢ Havi 1000 Ft-tal támogatja a program megvalósítását, amit lehetőség szerint 

félévenként fizet 2 x 5000 Ft összegben, amely az óvodán belüli és kívüli belépők, 

előadói díjak és kirándulások árának egy részét fedezi. A programok költségeinek többi 

részét az Alapítvány és az Önkormányzati támogatás biztosítja. A pénzt a zoopedagógus 

kezébe személyesen, az előre megadott időpontban adja át, amiről nyugtát kap. 

Az a gyermek vehet részt a Zoo Ovi Programban, akinek szülei a díjat megfizették az 

Elveszett Állatok Alapítvány részére. 

➢ A kirándulásokkal kapcsolatban minden alkalommal nyilatkozatot ír alá, ezzel 

tudomásul véve, hogy a programra gyermekét a zoo- és óvodapedagógusokkal elengedi, 

ennek hiányában a gyermek nem vesz részt a kiránduláson. 

➢ Megismeri az óvoda „Kirándulási kalauzát” és ennek megfelelően indítja útnak 

gyermekét ezeken a napokon. 

A szülőnek az együttműködés értelmében lehetősége van bekapcsolódni a programba, 

figyelemmel kísérni a projekteket: 

➢ a témához kapcsolódó ötleteivel, eszközökkel segíteni a projektek megvalósulását, 

➢ a projektdélutánokon részt venni, így betekintést nyerni az aktuális témába, 

➢ véleményét kifejteni félévkor és évvégén, amit a beszámolóhoz csatolunk, 

➢ a szülői értekezleten meghallgatni a programról szóló beszámolót, 

 

2020. szeptember 08. 
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