Nekaj
načrtov
za naprej:
• širitev mreže šolskih ekovrtov,
• več nacionalnih in regionalnih seminarjev,
• srečanja, dejavnosti in prireditve za otroke in javnost,
• še več sodelovanja z mediji
in vrsta drugih dejavnosti.

Priznanja za
kakovost projekta:
• Projekt je pridobil finančno podporo Švicarskega prispevka
za zagon v prvih 18 mesecih.
• Izbran je bil za primer dobre prakse v okviru projekta
“Slovenija znižuje CO2”.
• Vrsta predstavitev v glavnih slovenskih medijih ter revijah
in na spletnih straneh.
• Sam projekt ter sodelujoče šole in vrtci prejemajo vrsto
pohval v javnosti in medijih.

S partnerstvom v »Šolskih ekovrtovih« lahko sooblikujete projekt in pomagate, da se širi in razvija. Skupaj lahko
vzgajamo prihodnje generacije, da bodo znale ceniti
kakovost življenja, zdravo naravo in okolje, ekološko
pridelavo in kakovostna ekoživila, ter zdrav in okoljsko
osveščen življenjski slog.
K sodelovanju oziroma partnerstvu vabimo podjetja,
lokalne skupnosti, organizacije... Z veseljem vam bomo
predstavili naše načrte in se dogovorili o konkretnih
možnostih za sodelovanje.
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center)
Tel. (01) 4397 460; GSM 051 368 890
Faks (01) 4397 105
info@itr.si / www.itr.si / www.solskiekovrt.si

Izvajanje projekta omogoča donacija Švice v okviru
Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Izdal: Inštitut za trajnostni razvoj, 2012 / Odgovornost: Anamarija Slabe
Fotografije: arhivi Vrtca Šentvid, Vrtca A. Medveda Kamnik, OŠ J. Plemlja Bled podr. Ribno
in OŠ Sostro podr. Janče / Oblikovanje: Katarina Mrvar (Lukatarina) / Tisk: Medium Žirovnica

Postanite partnerji
projekta − vzgajajmo skupaj!

SPODBUJAMO
IN POVEZUJEMO
ŠOLSKE EKOVRTOVE
VZGAJAMO ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj projekt
Šolski ekovrt?

Nameni
projekta:

Projekt smo oblikovali zato, da bi otrokom in mladim po vsej Sloveniji omogočili doživljanje izjemne
izkušnje neposrednega stika z naravo in vrtnarjenjem, ter jim tako pomagali, da razvijejo pozitiven
odnos do varovanja narave in (še zlasti lokalno)
ekološko pridelane hrane.
Doživetje vrta je ena prvinskih človeških potreb. V
vrtu najbolj neposredno izkusimo naravo in svojo
povezanost z njo. Upamo si trditi, da vsak človek
za osebno zrelost potrebuje tudi izkušnjo pridelave
hrane v sodelovanju z naravo – vendar pa danes
vse več otrok in mladih tega nikoli ne izkusi. Veliko
otrok vse več časa preživi v tehnoloških svetovih,
kot »vir« hrane pa poznajo le supermarkete. Le kako
naj nove, zlasti urbane generacije razumejo pomen
zdrave narave, hrane ter (ekološkega) kmetijstva, če
potrebnih doživetij sploh nimajo? Otroci s podeželja
ali celo s kmetij pa večinoma ne vedo, kako lahko
hrano pridelujemo na sodoben ekološki način.

Doslej
narejeno:

1.

Odziv šol in vrtcev je presegel naša pričakovanja, saj
se je v mrežo šolskih ekovrtov od januarja 2011 do maja
2012 vključilo že 146 vzgojno-izobraževalnih zavodov
iz vse Slovenije.
V dobrem letu dni so otroci in mladi pod vodstvom
prizadevnih mentorjev že oživili številne ekogredice, naredili prve tolmune ter žuželčje hotele, v šolskih kuhinjah
pa so že pripravili jedi in pijače iz prvih pridelkov.

spodbuditi
oblikovanje zelenjavnih,
sadnih in zeliščnih
ekoloških vrtov po šolah
in vrtcih v vsej
Sloveniji

2.

učiteljem/
mentorjem nuditi
strokovno podporo pri
oblikovanju šolskih ekovrtov in delu z njimi, ter
pri vključevanju ekovrta
v pouk in vzgojo
otrok

3.

omogočati
delovanja mreže
šolskih ekovrtov, ki nudi
izmenjavo izkušenj in
dobrih praks med
sodelujočimi šolami
in vrtci

Nekaj
najpomembnejših
dejavnosti:
• 15 delavnic permakulturnega načrtovanja šolskih
ekovrtov po vsej Sloveniji,
• trije nacionalni seminarji in dve delavnici za mentorje,
• bogat spletni portal www.solskiekovrt.si,
• maskota - logotip projekta,
• redno izdajanje e-biltena, idr.

