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Sporočilo za javnost (Ljubljana, 29. 11. 2016) 

Pod motom »Jej lokalno, misli globalno!« na Inštitutu za trajnostni razvoj že drugo leto povezujemo svoj 

program Šolski ekovrtovi s temami globalnega učenja v okviru evropskega projekta EAThink2015. Z 

globalnim učenjem in šolskimi ekovrtovi mladim ter učiteljem dajemo (spo)znanja, ki so nujna za življenje 

v globaliziranem svetu. V letošnjem izjemno pestrem letu smo na osnovnih in srednjih šolah izvedli 60 

delavnic globalnega učenja, 20 delavnic državljanskega novinarstva, omogočili oglede 20 ekoloških kmetij 

ter pomagali vzpostaviti ali nadgraditi 58 šolskih ekovrtov.  

November smo zaključili z dogodki na sejmu Narava-zdravje. Z razstavo »Hrana v oblaku: jej lokalno, 

misli globalno!« smo globalno učenje in šolske ekovrtove približali obiskovalcem sejma Narava-zdravje. 

Izpostavili smo deset tem globalnih razvojnih ciljev ter kmetijstva/prehrane: kmetje, tla, voda, semena, 

biotska raznovrstnost, pesticidi, zavržena hrana, embalaža, transport in pravična trgovina (na primeru 

kakava). Polurnega vodenega ogleda z diskusijo se je udeležilo kar 544 dijakov in učencev iz 20 osnovnih 

in srednjih šol. Mladi so bili navdušeni nad novimi spoznanji in so odšli z bolj poglobljenim razumevanjem 

povezav med našimi prehranskimi izbirami in zdravjem okolja/planeta, družbe in posameznika.  

V času sejma smo organizirali tudi tutorski seminar projekta EAThink2015 in mreže Šolskih ekovrtov, ki je 

pritegnil 111 mentorjev in mentoric iz 72 izobraževalnih ustanov. 19 šolam oziroma vrtcem smo s 

pomočjo ambasadorke programa Šolski ekovrtovi ge. Mance Košir podelili znak »Šolski ekovrt, ki ga 

izobraževalne ustanove lahko prejmejo, ko izpolnijo programska merila ekovrtnarjenja.  

S tem pa dejavnosti za letos še ni konec, saj bomo šole že v nekaj dneh povabili k sodelovanju v 

videonatečaju na nacionalni in evropski ravni. 

Utrinke z razstave in seminarja predstavljamo tukaj. 

Vabljeni k ogledu slovenskega bloga projekta EAThink2015, kjer se lahko naročite tudi na obvestila o 

objavah o novih dejavnostih! Več informacij o programu Šolski ekovrtovi pa je na voljo na spletni strani. 
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