Ljubljana, 18. julij 2019

VABILO K SODELOVANJU
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji
Vzgojiteljice in vzgojitelji s pomočniki
Delavke in delavci strokovnih služb v javnih vrtcih in vrtcih pri osnovnih šolah
V šolskem letu 2019/2020 vas že petnajsto leto zapored vabimo k sodelovanju v
vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov.
Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO. Festival je lahko enodnevni dogodek
v obliki sejma, zabave, karnevala, gala srečanja, dneva/noči pravljic,
medgeneracijskega sodelovanja, likovne delavnice. Lahko pa je tudi večdnevni
dogodek, kjer se na istem mestu zvrsti več zaporednih dogodkov v obliki koncertov,
gledaliških iger, filmskih projekcij, glasbe, običajev, cvetja, kulinaričnega in
adrenalinskega doživetja, …
Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni
oddelki, enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni
delovni načrt. Sodelovanje v projektu vam lahko koristi pri promociji vašega vrtca,
turizma in kraja, v katerem živite. Sodelujočim vrtcem bomo ob zaključku podelili
priznanja.
Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo naj vam
bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«
Edini pogoj sodelujočih je, da svoje delo oziroma projekt ali projekte primerno
predstavijo širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali
društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali
drugemu vrtcu v Sloveniji. Predstavitev pa je treba dokumentirati v obliki fotokronike
in poročila.
Do 12. junija 2020 vrtci oddajo poročila o izvajanju projekta. Obrazec poročila je
objavljen na spletni strani Turistične zveze Slovenije http://turisticnazveza.si/projekti.

Mentor (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) naj bi načrtoval, vodil skupino otrok
pri izvedbi, pripravil zaključek projekta ter sodeloval pri zapisu poročila. Za to delo
izdamo mentorjem potrdilo za izvedbo projekta. Izdali ga bomo na podlagi
poimenskega seznama mentorjev, ki ga napiše in potrdi ravnateljica vrtca in je
sestavni del poročila.
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v projektu je 11. oktober 2019. Priloženo
prijavnico pošljite na e-naslov info@turisticna-zveza.si ali na naslov Turistična zveza
Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Poročilo s seznamom mentorjev pošljite do 12. junija 2020 na naslov:
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Turistično zvezo Slovenije, Petra
Pistotnik, tel. 01/43 41 670 ali petra.pistotnik@turisticna-zveza.si.
Vabljeni k sodelovanju!
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