Eko suradnja putem eTwinninga u Dječjem vrtiću Ivanić Grad
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Dječji vrtić Ivanić Grad kao Eko škola živi već 12 godina- nosioci smo zlatnog statusa
od 2016.-e godine, te programske korake i dalje provodimo u svim segmentima
odgojno-obrazovnog rada i življenja. Možemo reći da je odgoj za održivi razvoj jedna
važna komponenta našeg Kurikuluma i neodvojiv dio identiteta naše ustanove i ono
po čemu smo prepoznati u našoj zajednici.
Trudimo se biti ukorak s vremenom u kojem živimo, u kojem sve važnije mjesto
zauzimaju pitanja i problemi vezani uz zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, tla, zraka i
vode, odvajanje otpada, zdrave prehrane i sl. Iz našeg vrtića izlaze generacije koje
imaju dobre temelje i za koje vjerujemo da će nastaviti živjeti ekološke navike koje su
stekli u ovo najranije doba, osobito zato što smo ostvarili i vrlo kvalitetnu suradnju s
obiteljima i našom zajednicom.
Iz potrebe za stalnom edukacijom i jačanjem kompetencija naših odgojnih djelatnika
uključili smo se u eTwinning aktivnost u sklopu Erasmus+ programa. eTwinning nudi
platformu za odgojno-obrazovne djelatnike od predškolskog obrazovanja do srednje
škole europskih država sudionica eTwinninga. Putem te platforme članovi mogu
komunicirati, razmjenjivati projekte, iskustva i znanja iz različitih područja, te postati
dio najzanimljivije obrazovne zajednice Europe.
Učiteljica Anna Aroyo iz Španjolske osmislila je projekt „Recycling is fun“ te odabrala
naš vrtić kao nosioce. Osim Konjića i Pačića iz našeg vrtića, uključili su se i vrtić iz
Poljske i jedna škola iz Španjolske kao suradnici ovog zanimljivog projekta. Cilj
projekta je kod djece osvijestiti važnost odvajanja otpada i recikliranja putem niza
zanimljivih i edukativnih aktivnosti primjerenih ovoj temi (ručni rad, igre, pjevanje,
umjetničko izražavanje). Vrijeme provedbe projekta je tijekom svibnja i lipnja 2018. S
obzirom da su u projekt uključena djeca vrtićke i školske dobi aktivnosti se mogu
prilagoditi njihovim mogućnostima, a svatko može pridonijeti i svojom idejom.
Kako se sve aktivnosti dokumentiraju putem fotografija, videozapisa, prezentacija i
izjava djece te objavljuju na platformi, ovaj način rada daje nam mogućnost uvida u
procese rada i dostignuća obrazovnih ustanova u drugim zemljama, te razmjenu
iskustava u učenju i poučavanju kako bismo sami podigli razinu vlastitih kompetencija
ali i prezentirali svoja postignuća u području odgoja za održivi razvoj. Također,
korištenjem informatičko-komunikacijske tehnologije jačamo kompetencije djece i
odgojnih djelatnika kao i njihove prezentacijske vještine.

Nosioci projekta „Recycling is fun“ bile su skupne Konjići i Pačići, djeca u 4.-oj i 5.-oj
godini života. Za početak je bilo potrebno predstaviti svoju ustanovu drugim
sudionicima, te smo izradili kratku prezentaciju sa najzanimljivijim podacima o našem
vrtiću te najvrednijim postignućima nas kao Eko škole. Ovo je bila prilika za
upoznavanje načina života učenika u Španjolskoj i djece u Poljskoj, kao i prilika za
usporedbu u odnosu na pristup ovoj temi.
https://vimeo.com/269894051

Uslijedile su aktivnosti kojima je cilj bio s djecom usvojiti najvažnije termine vezane uz
recikliranje i pravilno odvajanje otpada, te se upoznati s osnovnim spremnicima za
odvajanje otpada. S obzirom da dugi niz godina radimo na ovoj temi, naša djeca u
svojim odgojnim skupinama imaju spremnike za odvajanje papira, plastike, starih
baterija i plastičnih čepova, a isto tako jako dobro znaju i čemu služe ostali spremnici.
Ove aktivnost smo fotografirali i proslijedili na eTwinning platformu ponosni na već
usvojene navike naše djece. Ovaj zadatak iskoristili smo kako bismo se susreli s
direktoricom lokalnog komunalnog poduzeća Ivakop-a, gđom Sanjom Radošević,
ujedno i kumom naše Eko škole. Ovom prilikom objasnila nam je na koji način se na
području grada Ivanić-Grada odvaja otpad te kuda odlazi, te nam pokazala zeleni otok
u središtu našega grada gdje se može odvojeno prikupiti otpad.
https://vimeo.com/270728984

Sljedećom aktivnosti svi sudionici su se jedni drugima predstavili jednom ekološkom
pjesmom, a naši Konjići i Pačići otpjevali su himnu naše Eko škole „Za čišću planetu“.
Tekst pjesme smo preveli na engleski kako bi ostali razumjeli stihove.
https://vimeo.com/272913363

Zatim su svi sudionici dobili zadatak izraditi označivače stranica, čestitke ili druge
rukotvorene koristeći se otpadnim materijalima te ih izložiti kako bi ih i ostali polaznici
vrtića/škole vidjeli. Naša djeca rado su sudjelovala u ovim kreativnim aktivnostima jer
i inače često koristimo otpadne materijale za izradu različitih ukrasa i rukotvorina.
Nastali označivači stranica bit će poslani prijateljima u Španjolskoj i Poljskoj kao dar.
Sljedeći zadatak bio je izraditi Pictionary inspiriran novim terminima iz područja
recikliranja koje su djeca usvojila tijekom projekta, no s obzirom na dob naših sudionika
prilagodili smo igru i izradili „Tko sam, što sam?“ uz pomoć koje su djeca pogađala
temeljne eko pojmove.
Na eTwinning platformi smo predstavili i naš projekt sakupljanja starih baterija i
plastičnih čepova, kao i kompostiranje u vrtiću te dobili pohvale naših partnera.
Prikazali smo i izradu plakata i raznih umjetničkih rukotvorina kao i natjecateljske igre
inspirirane pravilnim odvajanjem otpada u odgovarajuće spremnike koje smo
organizirali u dvorištu vrtića. Sudjelovanje u ovom projektu imali smo priliku predstaviti
i na Obiteljskom radiju Ivanić-Grad te su djeca poruke o suradnji i ekološkom načinu
života u našem vrtiću, osim u Europu, poslala i našim sugrađanima.

Preporučujemo svima uključivanje u ovakve projekte jer smo puno toga naučili, stekli
nove kompetencije, upoznali nove prijatelje, utvrdili dobre navike te uvidjeli da bez
obzira na to što smo mali vrtić radimo velike i značajne stvari za bolju budućnost.

