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UVOD
Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i
obrazovanja za okoliš na razini škola odnosno vrtića. Program određuje način na koji se
odgojno-obrazovni sadržaji o zaštiti okoliša, kao dio redovnih programa, primjenjuju u
svakodnevnom životu. Eko-škole su program i sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i
međunarodnoj razini. Odgojne ustanove koje ga prihvate i provode nagrađuju se statusom Ekoškole, Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole, poveljom Zaklade za odgoj i obrazovanje za
okoliš, pravo na logo (znak vrtića), stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu
te razne poklone od lokalne zajednice kumova (sponzora) i dr.
Koordinator programa na međunarodnoj razini je Foundation for Environmental
Education – FEE (Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš). Koordinator na nacionalnoj razini
je Udruga Lijepa naša (Association «Lijepa naša»). Predsjednik Udruge Lijepa naša i Hrvatskog
povjerenstva FEE je dr. sc. Ante Kutle. Programski voditelj Eko-škola je prof. Josip Gregac, a
regionalna koordinatorica je prof. Ana Molnar iz OŠ Vladimir Gortan u Rijeci. Koordinatorica
za provedbu programa u Dječjem vrtiću «Crvčak i mrav» u Triblju je pedagoginja Iva Baldo
Karlić.
Opća načela odgoja i obrazovanja za okoliš:
 usklađivanje programa Eko-škola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu
 uvođenje posebnih programa zaštite okoliša
 stalno usavršavanje učitelja/odgojitelja
 interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš
 osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš
 opremanje škola/vrtića literaturom s tematikom zaštite okoliša
Opći ciljevi zaštite okoliša u programu Eko-škole:
 snimiti stanje – okoliš vrtića, naselja
 utvrditi probleme i mogućnosti rješenja
 predvidjeti i upozoriti na nove probleme, pokušati ih spriječiti
 dati prednost održivom razvitku
 unaprijediti kakvoću življenja
 organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta
 zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 upoznati i štiti biološku raznolikost eko-sustava
 poticati i osmišljavati rad u okolišu
 nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 upozoravati javnost o problematici okoliša
 informirati javnost o realizaciji eko-aktivnosti.

PROGRAM EKO-ŠKOLE
U DJEČJEM VRTIĆU «CVRČAK I MRAV»
Opći cilj programa je ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u sve segmente odgojnoobrazovnog procesa kao i u svakodnevni život djece i djelatnika.
Osnovna zadaća programa je odgojiti mlade generacije osjetljive na pitanja okoliša i
osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.
Ove godine provodi se jedna univerzalna tema na razini ustanove, a uz nju svaki objekt
provodi još jednu svoju temu.
TEMA NA RAZINI USTANOVE je daljnje provođenje projekta VRTIĆ U
PRIRODI. Ovo je šesta godina provođenja ovog projekta. Glavni cilj projekta je razvijati
inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom i među ljudima te poštivanja
prirodne i kulturne baštine među djecom predškolske dobi.
Aktivnosti kojima će se realizirati tema jesu:























odlazak na dulje šetnje i boravci u nestrukturiranom okolišu kada god vremenske
prilike to dopuštaju,
razvoj prirodnih oblika kretanja kao npr. penjanje, trčanje, puzanje, skakanje,
briga o čistoći okoliša,
briga o vlastitom otpadu,
spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu i funkcioniranje eko sistema,
igre s materijalima iz prirode ( lišće, mahovina, kamenčići, zemlja, grančice i sl.),
izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala,
kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima,
Osjećajni put – što sve možemo osjetiti u prirodi ( svi osjeti) : slušati vjetar, promatrati
lišće, osjetiti kišne kapi…,
igre za razvijanje osjećaja za prirodu,
penjanje na drvo,
trčanje kroz hrpu lišća,
igre i pjesme o prirodi,
„ekspedicije“ s ciljem istraživanja prirode,
igre na livadi i šumi „Putovanje prirodom“,
orijentacijsko kretanje u prirodi ( npr. „Mapa s blagom“),
tjelovježba na otvorenom prostoru ,
Brain Gym vježbe na otvorenom prostoru,
druženje s roditeljima na otvorenom prostoru,
prikupljanje dječjih komentara o prirodi i projektu,
dokumentiranje projekta ( foto, film itd. ),
vođenje dnevnika - kronike svih aktivnosti tijekom godine.

TEME NA RAZINI OBJEKTA, kao i aktivnosti kojima će se iste realizirati, jesu
sljedeće:

Objekt
Bribir

Tribalj

Tema
Uzgoj začinskog
bilja

Fini, fini vitamini















Aktivnosti za realizaciju
sadnja bilja
praćenje razvoja bilja
briga o biljkama
izrada zimskog vrta
izrada mini staklenika
istraživačke aktivnosti o začinskom bilju
upoznavanje djece sa ekološkom prehranom
izrada zimnice i zdravih grickalica
priprema zdravih napitaka sa voćem i povrćem
priprema zdravih kolača u suradnji s roditeljima
posjet farmi koza
suradnja sa nutricionisticom
provođenje zdravih rođendana

ZADACI EKO-PROGRAMA u Dječjem vrtiću «Cvrčak i mrav» za 2018./2019. :
Područje
MATERIJALNO
OKRUŽENJE






ODGOJNOOBRAZOVNI RAD








SURADNJA S
RODITELJIMA





Zadaci
Uređenje stalnog eko-panoa u sva tri vrtićka objekta,
Periodično uređenje promjenjivih eko-panoa u dva vrtićka
objekta u kojima borave djeca.
Formiranje eko-centara u SDB i periodična izmjena i
nadopuna materijala,
Održavanje i uređivanje postojećih eko-otoka.
Ugraditi eko-sadržaje u redovne programe i organizirati
aktivnosti u kojima će se realizirati,
Obilježavanje značajnih eko-datuma (Dani kruha, Dan
planeta Zemlje, Dan voda, Dan jabuka…),
Kroz etno-sadržaje upoznati ih sa i razvijati osjećaj
poštovanja prema tradicijskim vrijednostima i običajima,
posebice onima vezanim uz suživot s prirodom,
Koristiti drvo ( i ostale prirodne materijale) kao materijal za
igru i stvaranje,
Poticati dječji tjelesni razvoj boravkom i kretanjem u prirodi,
Kroz realizaciju tih sadržaja i aktivnosti razvijati osjećaj
povezanosti s prirodom i drugim ljudima.
Organizacijom raznih aktivnosti i akcija potaknuti suradnju s
roditeljima sa svrhom rada na ekološkom osvještavanju
(priredbe, izleti, radne akcije – pošumljavanje, Zelena čistka,
kreativne i eko radionice, projektni rad...),
Potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u akciji prikupljanja
PET ambalaže, starog papira i starih baterija.

SURADNJA S
LOKALNOM I
ŠIROM
ZAJEDNICOM





Prezentirati eko-program i aktualne projekte putem medija,
Pošumljavanje opožarenog područja kod Bribira,
Suradnja sa eko-kumovima u realizaciji projekata i akcija.

KALENDAR AKTIVNOSTI
za pedagošku 2018./2019. godinu

Rujan 2018.
AKTIVNOST
izrada Programa rada eko-vrtića za tekuću
godinu
usvajanje Programa eko-vrtića na
Odgajateljskom vijeću
upoznavanje svih djelatnika s usvojenim
programom
upoznavanje roditelja s programom rada i
projektima na roditeljskim sastancima
uređenje eko-panoa u svim objektima
Akcija Zelena čistka

NOSITELJ
pedagog i ravnateljica

VREMENIK
Početak rujna

pedagog i ravnateljica

Tijekom rujna

pedagog i ravnateljica

Tijekom rujna

odgojitelji, pedagog

Tijekom rujna

djeca i odgojitelji,
pedagog i ravnateljica
djeca i odgojitelji

Tijekom rujna
14.09.2018.

Listopad 2018.
AKTIVNOST
osnivanje eko-patrola
prvi sastanak Eko-odbora
obilježavanje Dana kruha
obilježavanje Svjetskog dana jabuka

NOSITELJ
djeca i odgojitelji
pedagog i ravnateljica
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji

VREMENIK
Početak listopada
Kraj listopada
12.10.2018.
20.10.2018.

Studeni 2018.
AKTIVNOST
upoznavanje djece s eko-aktivnostima
dopuna eko-centra

NOSITELJ
odgojitelji
odgojitelji

VREMENIK
Početak studenog
Početak studenog

Prosinac 2018.
AKTIVNOST
ponoviti pojam recikliranja
nastavak tradicije ukrašavanja prostora i
božićne jelke eko-ukrasima
kreativne radionice za roditelje
prodaja božićnih eko-čestitki u Triblju i
Bribiru
uređenje eko-panoa

NOSITELJ
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji

VREMENIK
Tijekom prosinca
Tijekom prosinca

odgojitelji
odgojitelji

Početak prosinca
Druga polovica
prosinca
Tijekom prosinca

djeca i odgojitelji

Siječanj 2019.
AKTIVNOST

NOSITELJ

VREMENIK

tradicija maskiranja

djeca i odgojitelji

Tijekom siječnja

izrada maski od prirodnog i pedagoški
neoblikovanog materijala
karnevalske svečanosti i posjete
karnevalskih grupa

djeca i odgojitelji

Tijekom siječnja
Tijekom siječnja

svi

Veljača 2019.
AKTIVNOST
posjeta mesopusnih družina
karnevalske svečanosti u vrtiću
karnevalske povorke u Rijeci i Crikvenici

NOSITELJ
svi
djeca, odgajatelji
djeca, odgajatelji

VREMENIK
Tijekom veljače
Tijekom veljače
Tijekom veljače

Ožujak 2019.
AKTIVNOST
proljetno čišćenje igrališta
sadnja cvijeća i bilja
upoznavanje eko-sustava šume
kreativne radionice za roditelje
obilježavanje Svjetskog dana šuma
obilježavanje Svjetskog dana voda

NOSITELJ
roditelji i domar
djeca i odgojitelji
djeca i odgajatelji
odgojitelji
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji

VREMENIK
Tijekom ožujka
Tijekom ožujka
Tijekom ožujka
Tijekom ožujka
21.03.2019.
22.03.2019.

Travanj 2019.
AKTIVNOST
eko-akcija za djecu i roditelje – čišćenje
okoliša, sadnja sadnica – Zelena čistka
obilježavanje Dana planete Zemlje

NOSITELJ
svi

VREMENIK
Oko 20.04.2019.

djeca i odgojitelji

22.04.2019.

Svibanj 2019.
AKTIVNOST
Mjesec zaštite od požara - posjeta DVD
Bribir i učlanjenje u Vatrogasnu mladež
Obrana Zlatnog statusa eko škole
Dani vrtića – projektni dan
eko-izlet
završna svečanost

NOSITELJ
djeca i odgojitelji

VREMENIK
Tijekom svibnja

pedagog i ravnateljica
svi
djeca i odgajatelji
svi

Tijekom svibnja
Krajem svibnja
Krajem svibnja
Krajem svibnja

Lipanj 2019.
AKTIVNOST
prikupljanje dokumentacije i priprema izvješća
priprema materija za prilog Biltenu eko-škola

NOSITELJ
pedagog
pedagog

VREMENIK
Početak lipnja
Početak lipnja

Srpanj i kolovoz 2019.
AKTIVNOST
održavanje Primorskog vrta
boravak na otvorenom
tradicijske igre na otvorenom

NOSITELJ
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji

VREMENIK
Tijekom srpnja i kolovoza
Tijekom srpnja i kolovoza
Tijekom srpnja i kolovoza

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2018./2019.
AKTIVNOST
Nastavak rada na projektu ''Vrtić u prirodi''
Korištenje prirodnih materijala u igri i stvaranju
Sakupljanje i prodaja PET-ambalaže, starog
papira, Tetra Pak ambalaže i baterija
Uređenje eko-panoa
Rad eko-patrola

NOSITELJ
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji
djeca, roditelji,
domar i odgojitelji
djeca i odgojitelji
djeca i odgojitelji

SUDIONICI EKO-PROGRAMA
Članovi Eko-odbora :
1. Dajana Jerčinović – ravnateljica dječjeg vrtića
2. Iva Baldo Karlić – pedagoginja, eko-koordinatorica u vrtiću
3. Ana Milković – predstavnica odgajatelja iz Bribira
4. Aleksandra Prijić Paladinić – predstavnica odgajatelja iz Triblja
5. Darko Balas – domar, predstavnik nepedagoškog osoblja
6. Mihaela Crnić – predstavnik roditelja iz Bribira
7. Danijela Car – predstavnik roditelja iz Triblja
8. Marijan Karlić – načelnik Vinodolske općine
9. Iris Bruketa – direktorica TZ Vinodolske općine
10. Alen Bruketa – direktor GTKD «Ivanj» iz Novog Vinodolskog
11. Boris Glavan – direktor HE «Vinodol» pogon Tribalj, predsjednik Upravnog vijeća
12. Neven Antonić – predsjednik DVD Bribir
13. Igor Uremović – direktor GKTD Vodovod „Žrnovnica“
14. Ivica Jerčinović – direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“

Kumovi eko-vrtića „Cvrčak i mrav“ :
 Vinodolska općina
 TZ Vinodolske općine
 GKP «Ivanj» iz Novog Vinodolskog
 HE «Vinodol», pogon Tribalj
 DVD Bribir
 GKTD Vodovod „Žrnovnica“
 Poduzetnički centar „Vinodol“

Koordinator
Iva Baldo Karlić :
_____________________

Ravnatelj
Dajana Jerčinović :
____________________

