
 

 
ZELENO SRCE 

 
S projektom Zeleno srce, ki ga vodi Vrtec Črnuče, želimo s partnerskimi organizacijami petih vrtcev, iz  
Bolgarije, Turčije, Grčije, Litve in Slovenije, deliti primere dobre prakse in jih diseminirati v nova okolja.  

Cilj mednarodnega projekta je spodbuditi strokovni kader, da odhaja v gozd večkrat na teden, ne glede 
na vremenske razmere, in tam izvaja ter povezuje vsebine iz vseh kurikularnih področij. Preko projekta 
jih lahko na subtilen način vzgajamo v aktivne in odgovorne posameznike, ki bodo ekološko trajnostno 
ozaveščeni, se bodo zavedali pomena gozda za človeštvo ter ga sprejemali v vseh letnih časih in 
vremenskih pogojih. Bivanje v gozdu je posebej pomembno za otroke s posebnimi potrebami, otroke 
iz manj spodbudnih okolij in otroke priseljencev, saj na eni strani minimalizira statusne razlike med 
njimi, na drugi pa spodbuja umirjenost in hitrejšo vzpostavitev stika z vrstniki. Gozd je za vse otroke v 
integriranih oddelkih odlično izhodišče, kjer preko izkustvenega učenja skozi igro gradijo pozitivne 
medsebojne odnose in hkrati odnose sprejemanja različnosti.  

Načrt za izvajanje zastavljenih dejavnosti bomo s partnerskimi organizacijami natančno pripravili in 

dosledno izvajali. Služil bo za spremljanje kakovosti projektnega dela in evalviranje opravljenega. Vse 

zaključke bomo uporabili za širjenje znanja med partnerskimi organizacijami, strokovnimi delavci in 

starši otrok. Znanje bomo širili tudi na kolege preko člankov v strokovnih revijah. 

Projekt je zasnovan tako, da sledi ciljem strategije Evropa 2020 in prispeva h krepitvi prepoznavnosti 

učiteljskega poklica in k izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje. Partnerji bomo, ob zavedanju razlik, 

združili svoja močna področja in izkušnje v enotno strategijo. Posledično bomo doprinesli k boljši 

kakovosti poučevanja, krepili strokovne kompetence zaposlenih in usmerjali k trajnostno ekološko in 

odgovorno naravnanim posameznikom, ki bodo sprejemali različnost kot nekaj, kar nas bogati, in 

bodo delovali tako na lokalni kot globalni ravni. 

Ciljna skupina za izvajanje aktivnosti so otroci v starosti od 3 do 7 let. Z opazovanjem njihovih aktivnosti 

v naravi bomo proučevali in ugotavljali, ali smo pri optimalnem razvoju in izvajanju inkluzije pri svojem 

delu uspešni. 

Vsi vključeni otroci bodo sodelovali v nekaterih aktivnostih izdelave in oblikovanja rezultatov projekta, 

in sicer pri: spletni knjigi, maskoti, logotipu, izdelavi gozdne listine, oblikovanju pravil obnašanja v 

gozdu.  

V okviru dvoletnega projekta bodo nastali:  

 projektni dnevnik, ki bo vključeval vse projektne aktivnosti, 

 spletna knjiga, sestavljena iz dveh delov (didaktična sredstva, uporabljena pri izvajanju 

projekta in izdelana iz naravnega materiala ter pravila obnašanja v gozdu), 

 6 strokovnih in 12 informativnih člankov v strokovnih in lokalnih publikacijah ter na spletnih 

straneh v petih državah, 

 zbornik zaključne konference. 

Projektu lahko sledite na platformah eTwinning (Green Heart) ter School educational Gateway. 
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