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

Ljubljana, 13.3.2012

Program seminarja

"UČNA RABA ŠOLSKEGA EKOVRTA"
v četrtek, 12.4. 2012 od 8:30 do 14:30 v dvorani Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masarykova cesta 16, Ljubljana
Organizator: Inštitut za trajnostni razvoj v sodelovanju z MIZKŠ.

Program:
8:30

Prihod in registracija udeležencev

9:00

Pozdrav organizatorja, uvod

9:10

Pozdravni nagovor: g Žiga Turk, minister, MIZKŠ (vabljen)

9:20

Razvoj projekta od jeseni do pomladi, predstavitev oznake – plakete ŠEV

Anamarija Slabe, ITR
9:40

Dejavnosti na šolskem ekovrtu od pomladi do poletja

Jožica Fabjan, strokovnjakinja za permakulturo, ITR
10:30

Pripomočki in orodja za delo s šolskim ekovrtom

10:45

Odmor za osvežitev z eko izdelki (kava, čaj, pecivo)

11:00

Predstavitev predlogov učnih vsebin z delavnic na PŠ Ankaran in OŠ Bršljin

Anita Saksida, PŠ Ankaran in Majda Dobravc, OŠ Bršljin
11:20

Predstavitve predlog učnih vsebin v šolskem ekovrtu ostalih članov mreže

12:45

Delavnica »Učna raba šolskega ekovrta«*

14:00

Predstavitev rezultatov in pogovor

14:30

Pogostitev z ekoživili

*Delavnica
Pred pričetkom delavnice bomo predstavili predloge, ki smo jih predhodno razvili na dveh delavnicah na
OŠ Bršljin in PŠ Ankaran. Potem se bomo razdelili v skupine (odvisno od števila udeležencev). Namen
delavnice je ovrednotiti predstavljene zamisli za učno rabo šolskega ekovrta in morda dodati še katero.
Ker si želimo, da bi bilo naše skupno delo kar najbolj ustvarjalno in plodno, vas prosimo, da že vnaprej
pripravite svoje zamisli za učne vsebine, ki bi jih lahko povezali z ekovrtom.
Udeležba je za člane mreže brezplačna. Za zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA po telefonu (01) 4397
460 ali GSM 051 368 890 ali e-pošti na info@itr.si, in sicer najkasneje do petka, 30.3.2012.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

