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Ptuju ter jim pokazali naše zgodovinsko kulturno bogato območje ter delo s predšolskimi otroki na 

področju spoznavanja in ohranjanja kulturne dediščine. 

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 ter sledili programu izobraževanja.  
 

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 2020/2021 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),  

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

Maja 2021 se bomo udeležili UNESCO teka, kjer bo teklo več kot 100 otrok Vrtca Ptuj. 

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, 

▪ pridobivanja čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo. 

Sodelujejo posamezne skupine od 4 do 6 let. 

Letošnji projekt deluje pod sloganom Moj kraj – moj »chef«. 

6 FIT PEDAGOGIKA 
Septembra 2018 se je v projekt uvajanja in izvajanja FIT pedagogike vključil tudi Vrtec Ptuj. Tako 

smo se pridružili šolam in vrtcem v Sloveniji ter izobraževalnim ustanovam v Avstraliji, Španiji, 

Nemčiji, Veliki Britaniji in Islandiji, ki podpirajo model Fit pedagogike.  

Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt, ki skrbi za promocijo telesne dejavnosti in krepitev 

zdravja otrok v vseh okoljih. Vzgojitelji se v okviru projekta v praktičnih delavnicah in na strokovnih 


