
2 

 

V okviru projektnih aktivnosti smo udeleženci septembra 2019 že obiskali Šibenik, Vrtec Žižula in si 

ogledali najbližje hrvaške znamenitosti. 

3 UNESCO ASPnet Slovenija 
 

Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost 

in kulturo. Osnovni cilj projekta je uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za 

ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. 

 

Z nacionalnim statusom se bomo vključevali v razpisane nacionalne in mednarodne projekte, 

obeleževali bomo mednarodne dneve, sledili programu izobraževanja, ob tem pa razvijali štiri stebre 

izobraževanja: 

o učiti se, da bi vedeli,  

o učiti se, da bi znali delati,  

o učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z drugim ter 

o učiti se biti.   

V nacionalnih in mednarodnih projektih, ki so razpisani v okviru UNESCO ASP mreže Slovenije bodo 

sodelovali posamezni oddelki Vrtca Ptuj starosti od 1 do 6 let. V šolskem letu 2019/2020 bomo 

sodelovali v projektih:  

 UNESCO Vrtički (spoznavanje in vzgajanje rastlin od semena do končne jedi),   

 Otroštvo podaja roko modrosti (medgeneracijska druženja, odnosi otrok-odrasel),  

 Menjaj branje in sanje (spodbujanje bralne kulture v vrtcu in družini),  

 Vesolje (spoznavanje vesolja in likovno poustvarjanje),  

 Dediščina v rokah mladih (spoznavanje domačega kraja, njegovih znamenitosti in zgodovine).  

V tem šolskem letu smo se že udeležili UNESCO teka, kjer je teklo več kot 100 otrok Vrtca Ptuj. 

Enkrat letno organiziramo skupno srečanje članov UNESCO središča Ptuj, kjer naši otroci aktivno 

sodelujejo in se družijo z osnovno- in srednješolci.  

4 KNJIŽNI NAHRBTNIK 
 

Tudi v tem šolskem letu bomo UNESCO projekt Menjaj branje in sanje povezali s Knjižnim 

nahrbtnikom. 

Namen projekta je spodbujanje družinskega branja, razvijanje bralne kulture in osveščanje staršev o 

pomenu zgodnjega stika otroka s knjigo. 

5 TURIZEM IN VRTEC – »Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV« 
 

Projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije spodbuja raziskovanje, odkrivanje in 

doživljanje kraja v katerem otroci živijo in delujejo, ter tudi širšega okolja. S tem lahko uresničujemo 

cilje s področja domovinske, državljanske, športne in ekološke vzgoje. Projekt spodbuja nove oblike 

dela na področju:  

 spoznavanja kraja in njegovih posebnosti, 

 spoznavanja načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas, 




