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Animátort keresünk! 
 
Országos környezetvédelmi, fenntarthatósági Élményprogram lebonyolításához (2020-2021) 
környezeti nevelő, animátor kerestetik! 
 
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálásával, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával valósul meg a program.  
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Magyarország legnagyobb taglétszámmal 
rendelkező környezetipari érdekvédelmi szövetsége, amelynek 240 tagvállalata a környezeti elemek 
mérésével, a szennyezéscsökkentéssel, nemzetközi szakmai kapcsolatok építésével, konferenciákkal és 
szemléletformáló programokkal munkálkodik a fenntarthatóság céljainak eléréséért.  
A ZöldForgó Élménynap ötletgazdái, közreműködői közel 13 éve munkálkodnak a környezettudatos 
szemléletformálás, környezeti nevelés területén, akcióik, programjaik hazai és nemzetközi 
elismerésben is részesültek.  
 
ZöldForgó Élménynapról: 
 
Hol és mikor? 

 Országszerte 150 helyszínen, hétköznap (iskolában – tornateremben, esetleg műv.házban, 
vagy szabadtéren, fesztiválokon ) zajlik az Élményprogram 2021 első félévéig… 

 A programra az oktatási intézmények – amelyek az ingyenes program befogadásának technikai 
és szervezési feltételeit biztosítják – jelentkezhetnek, az alábbi módon:   
- az első körben pályázatot írunk ki, amire NEM ökoiskola címmel rendelkező oktatási 
intézményeket, 
- a második körben pályázatot írunk ki ÖKOISKOLÁK számára. 
A jelentkezők közül kerülnek kiválasztásra a helyszínek, akikkel közvetlenül veszik fel a 
kapcsolatot a szervezők. 
(országos fesztiválokon is megjelenik az Élményprogram – ezek kiválasztása folyamatban van) 

 Regionális megoszlás: K-Közép-Ny Magyarország (5o-5o-5o helyszín)  

 Törekszünk helyi humán erőforrást találni, aki pedagógiai gyakorlattal, személyes 
kapcsolatokkal, helyismerettel is rendelkezik és a közelség elve alapján egyéb előnyökkel is 
rendelkezik (szállás, utazás).  
 

Kinek?  

 Az Élményprogram célcsoportja: Általános iskolák 1-5. évfolyamain tanuló diákok. A 
programon több környezettel kapcsolatos eszközzel, játékkal kell foglalkoztatni a gyerekeket, 
azokról értelmesen magyarázni (kb. 60 -100 gyerek vesz részt egyidőben a foglalkozásokon), 
valamint a résztvevők és az eszközök épségére vigyázni, a programot lebonyolítani. 

 A program során „gurul” az Alma és a programot lezárja  – az adott helyszín biztonságos 
befogadóképességét szem előtt tartva - egy Alma koncert.  
 

Kit, kiket keresünk? Aki:  

 a fenntarthatóságot, környezetvédelmet komolyan veszi (nem fityeg a szájában a cigi, nem 
szemetel, megjelenésével és tetteivel, hozzáállásával is ezt az ideát közvetíti)  

 az adott helyszínen, vagy annak közelében lakik, dolgozik, tanul – és a feladatra fizikailag, 
szellemileg és egészségügyileg alkalmas (gyerekek közé mehet). 
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 kommunikatív, türelmes – képes és kész a gyermekekkel foglalkozni, figyelmes és 
alkalmazkodó, maximálisan együttműködik a csapattal, pedagógusokkal a gyerekekkel… 

  megjelenésével, küllemével is méltó egy országos környezetvédelmi programot képviselni 
(ápolt, tiszta, kulturált).  

 a program előkészítése és végső befejezéséig a helyszínen személyesen közreműködik, 
mindenféle feladat ellátásában, amellyel a koordinátor megbízza (pakolás, őrzés, tájékoztatás, 
takarítás, stb.)  

 nyilatkozatra, tájékoztatásra alkalmas (beszédkészség) – de csak abban az esetben jogosult, ha 
a helyszíni koordinátor akadályoztatva van, illetve erre felhatalmazást kap (tartalmi egyeztetés 
ekkor és mindenkor szükséges).  

 Gépkocsi, jogosítvány megléte előny. 
 
 
Mit kínálunk?  

 Élményprogramot, hasznos, értelmes projektben szerezhető élményt, gyakorlatot, kapcsolati 
tőkét, jó közösségeket,  

 információt,  jó szót, gyakorlatot, igazolást, hogy részt vett országos környezeti nevelési 
program lebonyolításában,  

 megbízási szerződés keretében óradíj (egy helyszínen 3-4 óra) – ennek mértéke egyeztetés 
alatt van. Valamint az indokoltan felmerült költségek fedezete számla ellenében (ez mindenkor 
előzetes árajánlat, tétel megnevezése, összeg ismeretében megállapodás tárgya)  

 
Jelentkezés módja: 

- rövid fényképes önéletrajz (kitérve a végzettségre, érdeklődésre, szakmai gyakorlatra, 
motivációra)  

- elérhetőségek (mail, telefonszám)  
- időbeli és területi érdekeltség (földrajzilag és időben hol kedvező számára a program – 

regionális szint)  
- gépkocsi, jogosítvány megléte – nem feltétel, de előny 

 
Határidő: folyamatos 
 
E-mail: pr@zoldforgo.hu  
 
 
 
                                                                                                               Köszönettel: 
 
 

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége,  
a Zöldforgó Élményprogram koordinátora 

www.zoldforgo.hu 
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