ZELENO SRCE
Vrtec Miškolin sodeluje v projektu Zeleno srce, ki ga vodi Vrtec Črnuče.
Sodelovanje s partnerskimi vrtci iz Bolgarije, Turčije, Litve in Slovenije nam bo prineslo nova znanja,
izmenjavo dobrih praks ter seveda prenos pridobljenega znanja in izkušenj na vse strokovne delavce v vrtcu,
še posebej pa na naše male miškoline.
S projektom Zeleno srce – Green Heart – bomo uresničevali zadane cilje naše projektne naloge, ki se povezuje
z letošnjo rdečo nitjo vrtca in temelji na bivanju v naravi.
Glavni cilj projekta je, da otroci čim več časa preživijo na prostem, še posebej v gozdu ali na drugih zelenih
površinah, ne glede na vremenske pogoje.
Zavedamo se, da otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih do narave in raziskovanja, zato se
nam zdi pomembno, da odrasli otrokom nudimo spodbude in možnosti, da sprašujejo in eksperimentirajo.
Otrokom bomo omogočili doživljanje narave, soočenje z izzivi, razvijanje spretnosti timskega dela in
sodelovanje pri ustvarjalnem mišljenju z upoštevanjem potreb vseh otrok. Verjamemo, da z aktivnostmi, ki
potekajo v gozdu, lahko otroci s posebnimi potrebami, otroci iz manj spodbudnih okolij in otroci priseljencev
dosežejo večji napredek pri njihovem celostnem razvoju in se lažje prilagajajo v današnjem hitro
spreminjajočem se svetu.
Načrt za izvajanje zastavljenih dejavnosti bomo s partnerskimi organizacijami natančno pripravili in dosledno
izvajali. Služil bo za spremljanje kakovosti projektnega dela in evalvacijo/ovrednotenje opravljenega. Vse
zaključke bomo uporabili za širjenje znanja med partnerskimi organizacijami, strokovnimi delavci in starši
otrok. Znanje bomo širili tudi na kolege preko člankov v strokovnih revijah.
Projekt je zasnovan tako, da sledi ciljem strategije Evropa 2020 in prispeva h krepitvi prepoznavnosti
učiteljskega in vzgojiteljskega poklica. Ob zavedanju razlik bomo združili svoja močna področja in izkušnje v
enotno strategijo. Posledično bomo doprinesli k boljši kakovosti poučevanja, krepili strokovne kompetence
zaposlenih in usmerjali k trajnostno ekološko in odgovorno naravnanim posameznikom, ki bodo sprejemali
različnost kot nekaj, kar nas bogati, in bodo delovali tako na lokalni kot globalni ravni.
Ciljna skupina za izvajanje aktivnosti so otroci v starosti od 3 do 7 let. Z opazovanjem njihovih aktivnosti v
naravi bomo proučevali in ugotavljali, ali smo pri optimalnem razvoju in izvajanju inkluzije pri svojem delu
uspešni.
Vsi vključeni otroci bodo sodelovali v nekaterih aktivnostih izdelave in oblikovanja rezultatov projekta, in sicer
pri: spletni knjigi, maskoti, logotipu, izdelavi gozdne listine, oblikovanju pravil obnašanja v gozdu.
V okviru dvoletnega projekta bodo nastali:

projektni dnevnik, ki bo vključeval vse projektne aktivnosti,

spletna knjiga, sestavljena iz dveh delov (didaktična sredstva, uporabljena pri izvajanju projekta in
izdelana iz naravnega materiala ter pravila obnašanja v gozdu),

6 strokovnih in 12 informativnih člankov v strokovnih in lokalnih publikacijah ter na spletnih straneh
v petih državah,

zbornik zaključne konference.
Projektu lahko sledite na platformah eTwinning (Green Heart) ter School educational
Gateway.
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