KAKO SMO POSTALI 1. EKO-VRTIĆ U REPUBLICI HRAVTSKOJ

Dječji vrtić „Ivanić Grad" već duži niz godina promišlja u smjeru što kvalitenijeg načina života.
Stoga je u okviru cjelovitog humanističko razvojnog programa ekološka dimenzija integrirana u
sve aktivnosti i rad s djecom, kako odgojnih djelatnika tako i svih zaposlenika jer nitko u našoj
vrtičkoj zajednici ne može biti i nije izuzet od odgovornosti u odnosu na dijete.
Ekologija je način života i vrlo je važno izgrañivati i poticati kod djece pozitivne stavove i
ponašanja prema okolišu, omogućavati znanja i iskustva o prirodnom okruženju, razvijati svijest
o važnosti racionalnog korištenja prirodnih resursa, o tome kako mogu doprinositi zaštiti
životinjskog svijeta te zdravom življenju djece i odraslih. I upravo stoga, unutar naših vrtićkih
zidova odvijalo se mnogo eko-projekata i akcija.
Doniranje „Zelenog otoka“ poduzeća Unije i gosp. Slavka Duvnjaka omogućilo nam je
funkcionalno rješenje sortiranja i zbrinjavanja otpada, a čiji krajnji cilj ima podizanje dječje
svijesti o mogućnostima recikliranja otpada čime se pridonosi očuvanju prirodnih bogatstva.
Uočen dječji interes i interes roditelja, te svjesni da eko-sredina suvremenog predškolskog
odgoja obuhvaća timski pristup, rad i partnersku suradnju svih sudionika: djece, odgojitelja,
zaposlenika u vrtiću, roditelja djece i lokalne zajednice, podigli smo našu razinu djelovanja izvan
okvira vrtića.
Naš trud i nastojanja prepoznati su i podržani od strane našeg poslodavca, dakle Grada Ivanić
Grada te društava i poduzeća koja djeluju na području Grada poštivajući načela zdravog
življenja (Društvo za promicanje zdravijeg i humanijeg življenja „Zlatno doba“, Unija, Ivakop i dr.)
te smo uz njihovu potporu naše djelovanje širili i dalje.
2005. godine putem koordinatora i voditelja Udruge „Lijepa naša“ iz Zagreba uključili smo se u
Meñunarodni projekt Fee, odnosno Meñunarodni program Eko-škola, čiji je cilj promicanje

odgoja i obrazovanja na području okoliša i održivog razvoja. Kao središnju temu našeg
djelovanja, no koja ne isključuje i ostale segmente ekologije, odabrali smo OTPAD uz slogan
„OTPAD NE MORA BITI SMEĆE“. Naš početni interes za zbrinjavanjem otpada putem
spremnika širio se na zbrinjavanje bio-otpada i izradu kompostara te recikliranje otpada izradom
raznih uporabnih predmeta, dječjih igračaka i sl. o čemu možete više pročitati unutar cjeline
CRTICE IZ VRTIĆKOG ŽIVOTA.
Program Eko-škole zahtijeva planiranje, djelovanje i dosljedno poštivanje zadanih
meñunarodnih smjernica i kriterija. Nakon ispunjenja svih postavljenih zadaća prema priznatim
meñunarodnim standardima, uz stalni nadzor državnog povjerenstva Eko-škola, 2006. godine
naš Dječji vrtić Ivanić Grad ostvario je status Eko-škole i postao 1. EKO-VRTIĆ u Hrvatskoj uz
posjedovanje zelene eko-zastave i povelje Fee-a.
Svoja postignuća na području ekologije njegujemo i dalje te ostvarujemo dobru suradnju s
vrtićima diljem Hrvatske (DV „Sisak-stari“ Sisak, DV „Radost“ Zadar, DV „101 Dalmatiner“
Poreč, DV Dugo Selo) s ciljem prenošenja i razmjene pozitivnih iskustava sadašnjih i budućih
članica Eko-vrtića.
Takoñer, kontinuirano informiramo širu javnost uz prezentaciju postignuća Programa u našem
vrtiću putem Tv i radio emisija (radio emisija Narodni radio „Projektni dan u Dječjem vrtiću Ivanić
Grad“, Vesela Osmak, pedagoginja; Tv emisija „Dan za danom“, aktivnosti djece starijih skupina
objekta Livada uz gostovanje u emisiji odgojiteljice Ljiljane Kresojević s temom „Eko projekti u
našem vrtiću“) te prezentacijama na stručnim skupovima diljem Hrvatske. S našim projektima
osvajamo i brojna priznanja, nagrade i donacije na državnoj razini.

Uspješnim produljenjem statusa Eko-vrtića (2008. i 2010. godine) dokazujemo da promišljamo
načine na koje ćemo živjeti i shvaćamo važnost utjecaja predškolske dobi na cjelokupan budući
život svakog djeteta, jer cjeloživotno učenje za održivi razvoj počinje sasvim sigurno u
najmlañoj, predškolskoj dobi.

„Jedna generacija brine se da zasadi drvo, a
druga zbog toga nalazi hlad u sjeni“
- kineska poslovica –

