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Umjetnost zauzima važno mjesto u ranom i predškolskom odgoju 

i obrazovanju, međutim korištena metodologija razlikuje se od 

vrtića do vrtića/škole i od zemlje do zemlje. Ovim projektom cilj 

nam je prepoznavanje tehnika, metoda i pristupa najbolje prakse 

koje sve partnerske institucije mogu uspješno primijeniti. 

Ciljevi projekta su: 

- razviti dječju kreativnost, senzibilizirati ih za estetiku i interes za kulturne aktivnosti, njihove 

socijalne i emocionalne vještine, komunikacijske vještine, vještine rješavanja problema; 

- poboljšati institucionalnu sposobnost partnera da uključuju djecu u umjetničke aktivnosti, 

zajedničkim utvrđivanjem inovativnih metoda poučavanja i bavljenja umjetnošću, ali i 

suradnjom između lokalnih zajednica i kulturnih organizacija uključenih u aktivnosti; 

- eksperimentirati najbolje prakse iz različitih obrazovnih sustava i uvesti nove pristupe 

organiziranju obrazovnog procesa; 

- razviti sposobnost odgojitelja za kreativniji pristup u njihovim nastavnim aktivnostima 

integriranjem likovnih elemenata i digitalnih alata; 

- širiti rezultate i razmjenjivati najbolje prakse iz partnerskih institucija i zajednica. 

 

Posebno je važno u ovom projektu poticanje europske kohezije između djece, pedagoških 

djelatnika i zajednica. Samo kroz suradnju obrazovnih institucija s različitim sustavima 

obrazovanja,  dijeljenjem stručnosti, znanja, iskustva i generiranjem novih ideja dovodi do 

inovacija u obrazovanju. 

 

Projekt "Little artists across Europe" uključivat će širok raspon sudionika, počevši od djece 

vrtićke dobi, odgojitelja iz partnerskih institucija, roditelja i lokalne zajednice i nastavlja s 

partnerima iz drugih škola i vrtićima, sveučilištima i organizacijama koje pružaju kulturne 

aktivnosti osposobljavanja i institucije poput kazališta, muzeja, knjižnica, umjetničkih udruga, 

nevladinih organizacija, lokalnih vlasti. Ciljnu skupinu projekta čini 50 odgojitelja i 400 djece 

u  šest partnerskih institucija i zemalja: 

 

- Gradinita cu Program Prelungit "Floarea Soarelui", Rumunjska - koordinator 

- Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Portugal 

- 25 Dr Petar Beron Sofia, Bugarska 

- Dječji vrtić “Ivanić Grad”, Hrvatska 

- BABY ERASMUS SL, Španjolska 

- SEHIT TEGMEN AYFER GOK ANAOKULU, Turska 

 

Kako bismo potaknuli dječju kreativnost pomoću umjetnosti tijekom našeg dvogodišnjeg 

projekta, svoje ćemo aktivnosti grupirati kako slijedi:  

- glazba i ples,  



- vizualne umjetničke aktivnosti,  

- literatura i kazalište.  

Tako će djeca i stručno pedagoški djelatnici biti uključeni u aktivnosti kao što su: glazbene 

aktivnosti temeljene na Orffovoj metodi, otkrivanje drugih tradicionalnih plesova partnerskih 

zemalja, likovne umjetnosti (crtanje, slikanje, modeliranje, papir-mache, quilling, origami), 

plesne aktivnosti, književne aktivnosti, proučavanje važnih književnih djela iz drugih zemalja. 

Oni će biti uključeni u likovne natječaje i izložbe, kazališne predstave, videokonferencije, 

kreativne radionice koje će se izvoditi u partnerstvu s različitim kulturnim institucijama, 

posjete. Kako bi potaknuli svoju kreativnost, potaknut će ih na stvaranje vlastitih kratkih priča. 

Uključeni odgojitelji razvit će svoje vještine poučavanja i svoje sposobnosti korištenja 

digitalnih alata u obrazovnom procesu, aktivnosti osposobljavanja (webinari, radionice, 

razmjena iskustava, tečajevi) pomažući im da obogate svoje znanje šireći kulturni horizont. 

Očekivani rezultati su: 

- web stranica projekta 

- "Erasmus kutak" u svakoj partnerskoj ustanovi 

- logotip projekta 

- glazbeni i likovni natječaji 

-kalendar 2023. sa slikama snimljenim tijekom provedbe projekta 

-prezentacije snimljenih plesnih aktivnosti, kao i glazbenih aktivnosti specifičnih za svaku 

partnersku instituciju 

-izložbe organizirane u partnerskim institucijama / javnim institucijama koje prikazuju različite 

tehnike slikanja 

-umjetnički katalog koji prikazuje dječja umjetnička djela 

-kazališne predstave 

- metodološki vodič najbolje prakse o tehnikama koje se koriste u likovnim umjetnostima 

"Praksa činimo savršeno" 

- dvd : "Međunarodna zbirka tradicionalnog plesa i glazbe" 

-višejezični rječnik za djecu 

-izložbe crteža/slika koje predstavljaju aspekte iz proučavanih priča 

-kratka zbirka priča koju su stvorila djeca 

-novinski list projekta "Vijesti iz šarenog svijeta umjetnosti" 

-eTwinning projekt zasnovan na našem Erasmus + projektu čiji je cilj širenje naših aktivnosti i 

rezultata i privlačenje drugih partnera. 

 

U projektu sudjeluju odgojiteljice i djeca skupina: 

Ribice, 

Pčelice, 

Žabice, 

Bumblebees, 

Jagodice, 

Fireflies. 
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