
ŠKOLE ZA AFRIKU 
 
Svako dijete ima pravo na obrazovanje no još uvijek mnoga 

djeca diljem Afrike ne idu u školu i trebaju našu pomoć. 

Posebna vrijednost programa Škole za Afriku upravo je učenje 

djece u vrtićima i školama o dječjim pravima. Tijekom 

provođenja projekta razvijamo kod djece vrijednosti kao što 

su: uvažavanje različitosti, odgovornost, humanost, 

pravednost i solidarnost. Potičemo njihov osjećaj pouzdanja u 

vlastite mogućnosti i ponosa zbog doprinosa stvaranju boljeg 

svijeta. 

Osim toga, djecu učimo koliko je obrazovanje važno za njihov 

život. Pomažemo im da više cijene to što imaju − dobre i 

dostupne škole, vrtiće, kvalitetne učitelje i odgajatelje te 

primjerene uvjete za učenje i igru. 

 

U našem objektu Livada u ovom projektu sudjeluju skupine 

Loptice i Lavići. Ove godine se donacije skupljaju za državu 

Burkina Faso. 

 

 



Pozivamo Vas da se i vi uključite svojom donacijom koju 

možete ubaciti u donacijsku kutiju u skupinama Loptice ili 

Lavići. 

 
Što se prikupljenim sredstvima može osigurati? 
 

95 kn 
knjige i bilježnice za 2 učenika za 1 školsku 
godinu 

190 kn klupa i stolice za dva učenika 

350 kn 
dodatna edukacija učitelja/odgojitelja za 
kvalitetniji odgojno-obrazovni rad 

500 kn 
školovanje 2 djece u 1 godini (knjige, 
bilježnice, materijali, školske uniforme i trošak 
poučavanja) 

700 kn 

"škola u kutiji" - metalna kutija s materijalima 
za aktivnosti učenja i poučavanja u školi 
(bilježnice, olovke, ploča i dr.); školski komplet 
sadržava dovoljno pribora za 1 učitelja i 80 
učenika 

16 800 kn 
opremanje ustanove za predškolski odgoj i 
edukaciju 

25 000 kn 
izgradnja centra za alternativno osnovno 
obrazovanje za djecu koja su napustila 
redovito obrazovanje 



EKO – PAKET 
 
Riječ je o edukativnom programu Eko-paket, koji provode 

tvrtka Tetra Pak® i Udruga Lijepa naša, usmjerenom prema 

hrvatskim Eko školama i vrtićima. Cilj programa je educiranje 

o važnosti odvojenog zbrinjavanja upotrijebljene Tetra Pak 

ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi. Osim uputa 

kako se pravilno pobrinuti za iskorištenu ambalažu, važno je 

djecu naučiti zašto je recikliranje važno te kako odgovornim 

ponašanjem prema prirodi možemo pridonijeti njezinom 

očuvanju, ali i našem kvalitetnijem i zdravijem životu. Ideja 

programa je da se zabavljamo uz učenje i odgovorno 

ponašanje prema okolišu. U ovom projektu sudjeluju djeca iz 

skupina Loptice i Sovice. 

 

 



PROMETNI ODGOJ 
 
Svakodnevno se djeca polaznici vrtića suočavaju s raznim 

prometnim situacijama na putu do vrtića, do kuće, tijekom 

šetnje sa svojom skupinom. Iako se u svim skupinama provodi 

prometni odgoj, u skupini Lavići on je dosegnuo razinu 

projekta. 

Cilj projekta je stjecanje osnovnih znanja o prometu i 

osposobljavanje djece za lakše snalaženje u svojoj okolini. 

Putem igre, učenja, simulacije prometnih situacija na 

poligonu i praktičnog sudjelovanja u prometu djeci se pomaže 

da osvijeste opasnosti koje im prijete u igri i kretanju ulicom, 

razviju oprez i osjećaj odgovornosti za vlastitu sigurnost, 

upoznaju prometne površine i sudionike prometa, prometne 

znakove i signalizaciju 

važne za pješake, ulogu 

prometnika i ovladaju 

osnovnim pravilima u 

različitim situacijama u 

prometu. Djeca 

iskustvo kretanja 

ulicom stječu u 

različitim vremenskim 

uvjetima. 

 
 
 



SHOW ME YOUR KINDERGARTEN,  
WE'LL SHOW YOU OURS - eTwinning projekt 

 
Ovaj projekt namijenjen je vrtićima iz različitih europskih 
zemalja. Djeca i odgojitelji upoznaju se s drugom djecom, 
njihovim životima, dnevnim redom i okolinom u kojoj 
provode gotovo cijeli dan. Djeca se međusobno upoznaju, 
prezentiraju svoj vrtić i skupinu u obliku slika, pokazuju  neke 
zanimljive stvari o njihovim životima.  
 

 
 
Cilj je stvoriti uvjete za timski rad, upoznati se - učiti što je 
moguće više o partnerskim vrtićima, njihovim navikama, 
okolišu, izgraditi pozitivan odnos djece s djecom druge nacije 
- poboljšati društvenu aktivnost djeteta i ispuniti potrebu za 
socijalnim kontaktom s vršnjacima i odraslima.  
U projektu sudjeluju vrtići iz Litve, Poljske, Grčke, Rumunjske i 
Turske te naša mlađa odgojna skupina Žabice. 



KURIKUL OTPORNOSTI 
 
Otpornost je sposobnost da se prilagodimo situaciji i 

uspijemo usprkos teškoćama. Vještine otpornosti mogu se 

naučiti. Projekt se provodi prema priručniku ‘RESCUR Na 

valovima, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i 

osnovnoškolske dobi u Europi’. Priručnik sadrži niz aktivnosti 

koje su organizirane u 6 tematskih cjelina, a koje pridonose 

razvoju otpornosti djece rane i predškolske dobi u dječjim 

vrtićima. Cilj projekta je razvoj komunikacijskih vještina, 

uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa, razvoj pozitivnog 

mišljenja, razvoj samoodređenja, izgradnja osobne snage i 

pretvaranje izazova u prilike. U ovom projektu sudjeluje 

skupina Loptice. 

 

 
 



VELIKI LOV NA BILJKE 
 

Veliki lov na biljke 

(The Great Plant 

Hunt) je edukativni 

projekt Ekoškola i 

Toyote. Projekt je 

usredotočen na 

biološku raznolikost s 

posebnim naglaskom  

na biljkama i njima 

pridruženim vrstama. 

Veliki lov na biljke 

namijenjen je djeci u dobi od 5 do 11 godina, a glavni cilj 

projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj 

važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje. U Velikom lovu 

na biljke sudjeluju djeca iz skupine Lavići. 
 

 
 

      Pripremila: Lidija Manoić, odgojiteljica 


