PROGRAM EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 2009/10
1. Postopek projekta:
seznanili bomo vrtec, ravnateljico, otroke in starše, župana in zunanje sodelavce
o našem projektu in dejavnostih projekta,
pripravili bomo Eko kotiček,
postavili bomo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov,
organizirali bomo zbiralne akcije papirja, izrabljenih kartuš, tonerjev,
mobilnikov, baterij, pločevink, plastike...,
organizirali bomo očiščevalne akcije igrišča in bližnje okolice,
izdelovali bomo različne likovne izdelke in igrače iz odpadnega in naravnega
materiala,
sodelovali bomo na različnih natečajih,
sodelovali bomo z razlinimi mediji - obveščali bomo javnost o naših dejavnostih
in uspehih,
prizadevali si bomo pridobiti donatorje za izvedbo projekta,
prizadevali si bomo za realizacijo planiranih ciljev,
dokumentirali in evalvirali bomo opravljeno delo,
skrbeli bomo za povezovanje vseh udeležencev projekta in dobre medsebojne
odnose.
2. Cilji programa:
•
•
•
•
•

vzgajanje za okoljsko odgovornost,
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
izvajanje celostnega pristopa vzgoje in izobraževanja v programu Ekovrtec kot
način življenja,
vzgajanje za okoljsko odgovornost,
razvijanje empatije.

3. Celostni projekt:
RAVNANJE Z ODPADKI
•
•

Medsebojni odnosi – mi in naša preteklost za trajnostno prihodnost,
zdrav način življenja.

3.1. Podprojekti:
•
•
•
•
•
•

Zeleni nahrbtnik- za vrtce,ZPM,
natečaj vošèilnic- PEC,
zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš,
zbiralna akcija papirja za Šport Špas,
prispevki za tiskane ali elektronske medije v lokalnem ali širšem okolju,
prispevki v angleškem jeziku za objavo v mednarodnem èasopisu Eco-News.

4.Tematski sklop; vodilna tema:
RAVNANJE Z ODPADKI
4.1. Dejavnosti:

a) ZBIRANJE IN LOČEVANJE
- zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš, trakov, ter mobilnikov,
- odpadnega materiala,
- pločevink,
- izrabljenih baterij,
- papirja,
- plastičnih zamaškov (humanitarna akcija),
- zbiranje in ločevanje bio odpadkov,
- ločevanje odpadne embalaže.
V vrtcu smo že v začetku šolskega leta priskrbeli koše s tremi prekati za ločevanje
odpadkov in jih postavili v vsako igralnico. Opremili smo jih z barvnimi nalepkami in
navodilom za ločevanje odpadkov.
Skupaj z otroki ločujemo papir, embalažo, organske in komunalne odpadke, zbiramo
tudi nevarne odpadke (stare baterije, kartuše, tonerje…).
Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi.
Skrbnik ekološkega otoka v našem vrtcu
b) IZDELAVA
- plakata; predstavitev dejavnosti vrtca: EKO vrtec,
- eko nakita,
- eko papirja,
- eko voščilnic,
- eko glasbil,
- pustnih mask iz odpadnega materiala,
- igrač iz odpadnega materiala,
- didaktičnih iger iz odpadne embalaže.
c) AKCIJE
- EKO DAN vrtca Mengeš,
- razstave eko izdelkov,
- delavnice za starše; izdelki iz gline, » očki za mamice »
- otroška modna revija iz odpadnega materiala,
- sodelovanja na natečajih,
- obiščemo eko kmetijo,
- 22. APRIL – DAN ZEMLJE ! Čistilna akcija treh generacij,
- zbiralna akcija papirja fundacije Pismo srca,
- mesečne čistilne akcije igrišča in okolice vrtca,
- ogled deponije v Ljubljani,
- promoviranje Ekovrtca in iskanje donatorjev.
4.2. Cilji:
ŠIRITI OKOLJEVARSTVENO ZAVEST TER SKRB ZA
OHRANJANJE NAŠEGA OKOLJA
•
•
•
•
•
•
•
•

k sodelovanju pritegniti čim večje število otrok, staršev ter podjetij,
preprečiti odlaganje odpadne embalaže v naravi,
vzpodbujati otroke k skrbi za zdravo okolje,
vzgajati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
prizadevamo si za pitje vode iz pipe, ne iz plastenke,
navajati na čistočo v ožjem in širšem okolju,
otroci spoznavajo, kako način življenja vpliva na okolje,
otroci spoznajo in se navajajo na ločeno zbiranje odpadkov,

•
•
•

s svojim ravnanjem in delovanjem ozaveščamo otroke, starše in okolico,
koristno bomo uporabljali odpadni material,
otroci spoznajo, da je možno odpadni in naravni material koristno uporabiti.

5. Sodelovanje



Sodelovanje z občino in županom,
z našimi in zunanjimi sodelavci oz. družbami, s katerimi smo / bomo podpisali
pogodbo o odstranjevanju ločenih vrst odpadkov:

- Denis Prelovšek – vzdrževalec,
- Biotera, Prodnik, Dinos, Azimut, Bitea, Ekol, Ekologija.
Koordinatorici: Tatjana Gostinčar in Miranda Lavrič.

