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Racionalno korištenje energije i održivo gospodarenje otpadom su važni dijelovi obrazovanja

današnjeg čovjeka. Ove suvremene teme dio su cjeloživotnog odgoja i obrazovanja za okoliš. Zato je

izrađen program edukacije iz zaštite okoliša pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i održivo

gospodarenje otpadom“ u okviru projekta 2RegionsZOOSustain, nositelja UNIKOM d. o. o. za

komunalno gospodarstvo, Osijek i financiranog iz programa Interreg V-A HU-HR

(HUHR/1901/3.1.1./0024).

U okviru ovog edukacijskog programa izrađen je Priručnik (Slika 1.) u kome:

I. je analizirano postojeće stanje na području odgoja i obrazovanja za okoliš u dječjim vrtićima i

osnovnim školama u Republici Hrvatskoj

II. su dane smjernice za poboljšanje pristupu odgoja i obrazovanja za okoliš;

III. su izrađeni metodičko-didaktički oblikovani materijali za provedbu pet radionica za djecu

predškolskog uzrasta i pet radionica za učenike razredne nastave, a prema nastavnim metodama

zasnovanim na istraživačkoj nastavi, interdisciplinarnosti, kompetencijama učenika i djece u dječjim

vrtićima, cjelovitog planiranja i vrednovanja rezultata;

IV. izrađen je sažetak preporuka za provedbu edukacije na hrvatskom i engleskom jeziku.

Program je namijenjen izvođenju na otvorenom prostoru (Slika 2.), ali je pojedine dijelove moguće izvoditi

i u učionici ili dječjem vrtiću (Slika 3).

Priručnik ovog programa edukacije iz područja zaštite okoliša dostupan je na poveznici 

http://unikom.hr/projekt-2/2regionszoosustain/dokumenti/.

Program je namijenjen 

prvenstveno odgojiteljima i 

učiteljima te djeci 

predškolske dobi i 

učenicima mlađe školske 

dobi, a koristan je i za 

studente prirodoslovnih, 

učiteljskih i odgojiteljskih 

studija. 

              

 

 

 

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I  
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
za odgojitelje i učitelje te djecu predškolske dobi i učenike mlađe školske dobi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Simpozij KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA s međunarodnim sudjelovanjem

Osijek, 30. rujna – 1. listopada 2021.

Slika 1. Naslovna stranica Priručnika. 

Slika 2. Pogodna mjesta za radionice na 

otvorenome u Zoološkom vrtu Osijek. 

Slika 3. Primjeri stranica priručnika. 


