PROJEKT EKO VRTEC 2019/2020
Mednarodni program Ekošola bo tudi v šolskem letu 2019/2020 razvijal
kakovostne vsebine in projekte, skladno z začrtanimi programskimi vsebinami
FEE in Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.
Metodologija 7 korakov je primerljiva z okoljskim standardom ISO 14001 in
predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i.
ZELENO ZASTAVO, ki je najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni
metodologiji (temelj programa Ekošola tudi v mednarodnem pogledu).

EKOAKCIJSKI NAČRT VRTCA MIŠKOLIN
V letošnjem šolskem letu 2019/2020 bodo v okviru projekta Ekošole v Vrtcu
Miškolin potekale naslednje aktivnosti.
Z LOKALNO PRIDELANO HRANO, GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA
ZDRAVJA
Glavni cilj projekta je izpostaviti odnos do zdravja in ozavestiti, da zdravje
pojmujemo in doživljamo kot vrednoto. Skozi dejavnosti bodo otroci spoznali in
ozavestili, da zdravje temelji na zdravi in uravnoteženi prehrani, rednem gibanju,
medsebojnih odnosih in na varnem otrokovem okolju.
SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica
Glavna cilja projekta sta spodbuditi interes otrok za ekološko vzgojo ter otroke
spodbuditi k zdravemu načinu življenja, ob dejavnostih pa se bodo navajali na
sodelovanje, timsko delo, potrpežljivost ter pridobivali nova znanja in spretnosti.
Otroci bodo spoznavali vrt in proces rasti rastlin skozi vse letne čase, ob tem pa
uporabljali vsa čutila.
VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO
Otroci se bodo skozi različne dejavnosti seznanjali z vlogo in pomenom vode in
energije za nas, obenem pa se seznanjali s problemom odpadkov ter s pomenom in
koristmi krožnega gospodarstva. Ob vsem tem pa bomo pri otrocih krepili spoštljiv in
odgovoren odnos do narave, žive in nežive. Preko otrok bomo o tem ozaveščali tudi
starše in našo bližnjo okolico.

SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV OKROG NAS V SOZVOČJU Z
RAZISKOVANJEM BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Otroke bomo spodbujali k samostojnemu in aktivnemu raziskovanju biotske
raznovrstnosti v bližnjem okolju. Skupaj bomo ugotavljali, katere vrste živali in
rastlin so prisotne v našem okolju ter spremljali ter beležili njihov razvoj in
spremembe v vseh letnih časih.
PODNEBNE SPREMEMBE
Glavni cilj projekta je pri otrocih razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do
žive in nežive narave. Otroke bomo seznanili s podnebnimi spremembami ter pri njih
razvijali kritično razmišljanje, saj bodo tako lahko kritično presojali sedanje okoljsko
delovanje ter s postopoma spremenjenim ravna0
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
Otroci bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje,
se aktivno vključevali v okolje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami, svoje
znanje bodo lahko medpredmetno povezovali, ustvarjali pa bodo lahko tudi konkretne
izdelke (plakate, zgodbe, risbe, predstavitve ...).
LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE
Pri likovnem ustvarjanju na temo “trajnostna mobilnost” bodo otroci razvijali
domišljijo ter razvijali in krepili sposobnosti umetniškega izražanja, ob tem pa otroke
spodbuditi k ustvarjanju varnega in zdravega okolja ter potovalnih navad.
EKOPAKET
Pri otrocih in starših bomo spodbujali pravilno ravnanje s KEMS oz. z odpadno
embalažo Tetra Pak. Z otroki bomo ločevali odpadno embalažo, k temu spodbujali
tudi starše in bližnjo okolico, sodelovali pa bomo tudi na nagradnem natečaju
“Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove” in tako ozavestili pomen
ponovne uporabe le-te.
ALTERMED
Vrtec Miškolin se bo predstavil na sejmu Altermed v Celju na temo “Z lokalno
pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja”. Prednostni cilj sejma je
izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto.
OBJAVA PRISPEVKOV V ZBORNIKU ZBRANIH VSEBIN ZGODNJEGA
NARAVOSLOVJA
Strokovni delavci Vrtca Miškolin bodo z objavo v Zborniku zbranih vsebin zgodnjega
naravoslovja predstavili uspešno izvedene projekte in rezultate.
MEDNARODNA KONFERENCA V RADENCIH (maj 2020)
Vrtec Miškolin se bo na mednarodni konferenci V Radencih v mesecu maju 2020 na
temo “Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja” predstavil s
primerom dobre prakse.

