
EKOLOGIJA SE UČI OD MALIH NOGU 

Općina Viškovo u suradnji sa KD Čistoća do.o.o. 

pokrenut će projekt edukacije djece u dječjim 

vrtićima u Viškovu i Osnovnoj školi Sv. Matej. 

Projektom je predviđena edukacija odgajatelja i 

profesora u dječjim vrtićima i školi (edukacija 

edukatora) te predškolske i školske djece za 

gospodarenje otpadom u Općini Viškovo. Glavni 

cilj projekta podizanje je ekološke svijesti djece, 

ukazivanje na individualnu odgovornost za 

stvaranje otpada s naglaskom na važnost 

recikliranja i selektivnog odvajanja otpada. 

Zamišljeno je da se edukacija, provede u dvije faze: 

1. Prva faza – Podrazumijeva održavanje jednodnevnog seminara za specijalističko usavršavanje 

odgojitelja u dječjim vrtićima i učitelja i profesora u školi na području gospodarenja otpadom. 

Program seminara sadržajno podrazumijeva izlaganja o održivom razvitku, cjelovitom gospodarenju 

otpadom s posebnim naglaskom na prevenciju nastajanja otpada, odvojeno skupljanje korisnog 

otpada i dječjem vrtiću / školi kao čimbeniku i promotoru održivog razvitka te radionice (simulacije – 

igranje uloga, rasprave, debate, rad u tematskim radnim skupinama i dr.) 

Svi sudionici seminara dobit će materijale vezane uz predavanja i radionice te materijale vezane uz 

predavanja i radionice te materijale za provedbu druge faze projekta. 

2. Druga faza – Podrazumijeva implementaciju stečenih znanja i vještina u stvarnom životu, odnosno 

ostvarivanje pretpostavki i preduvjeta za odgoj djece u smislu pravilnog postupanja s otpadom. 

U drugoj fazi projekta, edukacija se odnosi na provedbu događaja / radionica vezanih uz 

gospodarenje otpadom u praksi. Radionice, temeljene na igri, svaki dječji vrtić / škola će samostalno 

održati u svojim prostorima uz sudjelovanje djece, njihovih roditelja (rođaka9 i drugih zainteresiranih 

subjekata. 

Općina Viškovo je uputila vrtićima s područja općine i OŠ „Sv. Matej“ poziv na sudjelovanje u ovom 

projektu, kojem su se odazvali svi pozvani, kao i anketu kako bi se prikupili potrebni podaci za 

pokretanje projekta. Sredstva za provedbu projekta planirat će se za 2014. godinu. 

Za školu i sve dječje vrtiće koji budu sudjelovali u projektu bit će osigurani spremnici za odvojeno 

skupljanje otpada (papir, staklo itd.) u unutarnjem, odnosno vanjskom prostoru. 

 

 

                                                                           


