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VABILO ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE: 

Sodelovanje v dejavnostih evropskega projekta 

»EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno!« 
 

Inštitut za trajnostni razvoj osnovne in srednje šole vabi k vključitvi v dejavnosti evropskega projekta 
“EAThink2015”, v katerem partnerji povezujemo globalno učenje in šolske ekovrtove. Vendar pa lahko 
sodelujete vse šole, ne glede na to, ali šolski ekovrt imate ali ne! 

Ponujamo vam strokovno in finančno pomoč pri izvajanju obiskov ekoloških kmetij, pri vzpostavljanju ali 
nadgradnji šolskega ekovrta, na vaše povabilo pa bomo pri vas izvedli tudi delavnico globalnega učenja. 

Več o dejavnostih in o pogojih sodelovanja preberite v nadaljevanju. Rok za prijave je 4. april 2016. 

Priporočamo, da pohitite s prijavami, saj je število mest za posamezne dejavnosti omejeno. Med prispelimi 
prijavami bomo potrdili tiste, ki bodo (v skladu z namenom posameznih dejavnosti) čim bolje ustrezale 
ciljem projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vsebine projekta želimo predstaviti v čim več osnovnih in srednjih šolah ter mlade spodbuditi h kritičnemu 
razmišljanju o razvojnih vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Omogočimo našim 
otrokom in mladim možnost, da spoznajo svet takšen, kot v resnici je! 

 

 

 

 

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA  »EAThink 2015 – jej lokalno, misli globalno!«  

Projekt “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno” je namenjen osnovnim in srednjim šolam iz 12 
evropskih in 2 afriških držav. Cilj je okrepiti razumevanje in delovanje mladih in učiteljev glede globalnih 
izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih 
in malih kmetijah, trajnostnem potrošništvu, in podobno. 

S projektom želimo evropsko mladino pripraviti za kritično razumevanje novih globalnih izzivov in 
mednarodnih prednostnih nalog v okviru ciljev za trajnostni razvoj. 

Inštitut za trajnostni razvoj se vključuje zlasti z izkušnjami svojega programa Šolski ekovrtovi, saj so ti ena 
od glavnih izkustvenih metod projekta, ker mlade ozaveščajo o pomenu lokalne ekološke hrane. 

Projekt izvajamo partnerji iz 12 evropskih ter 2 afriških držav. Projekt poteka v letih 2015 – 2017. 
Sofinancira ga Evropska unija. 

“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih spodbuja za 
delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.” 

    (Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2) 

http://eathink2015.org/sl/about/
http://www.solskiekovrt.si/
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GLOBALNE UČNE ENOTE 

Učiteljice in učitelje vabimo, da si ogledajo in si pri pouku pomagajo s kako od 10 učnih enot v slovenskem 
jeziku, ki smo jih v okviru projekta razvili na ITR. Z njimi želimo pomagati učiteljicam/učiteljem različnih 
predmetov, da bi vsebine globalnega učenja laže prenesli v pouk. Večina naših učnih enot vsebuje tudi 
učno rabo šolskega ekovrta. 

TEME globalnih učnih enot v slovenskem jeziku so: 

1. Tla – najpomembnejše “orodje” v kmetijstvu 

2. “Tudi rastline se morajo nahraniti!” 

3. Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni 

4. Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen 

5. Biotska raznovrstnost je naše življenje 

6. Globalni trg s hrano in živili 

7. Prehranjevanje 

8. Odpadna in zavržena hrana 

9. Embalaža – problematika, zmanjševanje, recikliranje in ponovna uporaba 

10. Voda 

Učne enote so objavljene na spletni strani projekta (TUKAJ) in na voljo za pretakanje na vaše računalnike. 
K uporabi učnih enot povabite tudi vaše kolege, saj se povezujejo z različnimi predmeti! 

Če boste sodelovali v našem projektu, si boste z globalnimi učnimi enotami št. 2 – 4, 6 ter 8 – 10 (torej 
vse razen 1, 5 in 7) lahko pomagali tudi pri izvajanju v nadaljevanju predstavljenih dejavnostih projekta.  

… in še »bonus«: SPLETNI APLIKACIJI – IGRI ZA GLOBALNO UČENJE! 

V okviru projekta smo pripravili tudi dve igri za globalno učenje. Igri sta tudi v slovenskem jeziku in 
trenutno na voljo kot aplikaciji za pametne telefone. 

 

 

 

 

 

 

Obe igri sta brezplačno na voljo v spletni trgovini google play in na portalu projekta EAThink2015. 

 

Saševa / Sašina pita je 
namenjena otrokom prve in druge triade. 

 Z igro EAThink pa se bodo zabavali in 
izobraževali učenci in dijaki, morda pa tudi odrasli! 

 

http://eathink2015.org/sl/learning-units/
http://eathink2015.org/en/eathink-educational-apps/
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DEJAVNOSTI V KOLEDARSKEM LETU 2016, V KATERE SE LAHKO VKLJUČITE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UČNE DEJAVNOSTI PO PREDLOGU ŠOL: OBISK LOKALNE EKOLOŠKE KMETIJE, ipd. 

V okviru te dejavnosti z učenci/dijaki obiščete bližnjo ekološko kmetijo in eno uro v razredu posvetite 
pogovoru o temah globalnega učenja. Tudi tu vam bodo v pomoč že pripravljene globalne učne enote (v 
poštev ne pridejo le teme št. 1, 5 in 7). 

Obiščete lahko tudi kako drugo lokacijo, kjer se učenci/dijaki lahko seznanijo z ekološkim kmetijstvom, 
pravično trgovino, ekološko pridelavo semena ipd. 

Inštitut za trajnostni razvoj bo v okviru projekta sofinanciral 20 predlaganih in izbranih dejavnosti, ter 
poskrbel za strokovno podporo pri izvajanju. Dejavnosti boste lahko izvedli do konca letošnjega šolskega 
leta (od aprila do junija 2016) ali pa jeseni 2016. 

Prijavni obrazec z več informacijami tukaj. 

1. DELAVNICE GLOBALNEGA UČENJA NA ŠOLI 

Povabite nas na šolo, da skupaj z vami in učenci oziroma dijaki izvedemo delavnice na temo globalnega 
učenja! Delavnice so namenjene osnovnošolcem oziroma srednješolcem. 

Za delavnico si izberete eno od tem učnih enot (v poštev ne pridejo le teme št. 1, 5 in 7). Spoznavali bomo 
teme globalnega razvoja v skladu s starostjo učencev oziroma dijakov. Kjer bo to zaželeno in možno, si 
bomo lahko pomagali s šolskim ekovrtom. 

V Sloveniji bomo od aprila do konca leta 2016 izvedli 30 delavnic, in sicer na 15 šolah (1 delavnica = 1 
razred, 2 šolski uri, za 2 različna razreda na isti šoli). Prijavite se lahko za termin april – junij 2016 in pa 
tudi že za naslednje šolsko leto (september – november 2016). 

Prijavni obrazec z več informacijami tukaj. 

3. DOGODKI IN POBUDE ŠOL NA LOKALNI RAVNI 

DOGODKI IN POBUDE ŠOL – DEJAVNOSTI, KI SO NAMENJENE STARŠEM, LOKALNI SKUPNOSTI… 

Učenci/dijaki skupaj z učitelji predlagajte pobude, akcije, dogodke, dejavnosti… za širšo (lokalno) javnost 
(starše, lokalno skupnost…), kjer boste predstavili ali uporabili pridobljeno znanje o temah globalnega 
učenja, ter prispevali k spremembam prehranskih in nakupovalnih navad.  

Šole, ki imate šolski ekovrt, spodbujamo, da dejavnosti povežete z njim! 

Med prispelimi predlogi bomo izbrali tri pobude, ki jih bomo sofinancirali in strokovno podprli. 

Prijavni obrazec z več informacijami tukaj. 

 

Prijavni obrazec (pripravi obrazec in link). 

DELAVNICA Z JOŽICO IN ALENKO, POTNE STROŠKE KRIJEJO SAMI. 

PRIPRAVI RAZPIS! 

 

http://eathink2015.org/sl/learning-units/
http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2016/03/Prijavnica_2-Ucne-dejavnost.docx
http://eathink2015.org/sl/learning-units/
http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2016/03/Prijavnica_1-Delavnice-globalnega-ucenja.docx
http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2016/03/Prijavnica_3-Solske-pobude-LOKALNO.docx
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SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA KRATKO: 

- izpolnjena prijavnica za izbrano dejavnost (ista šola se lahko prijavi tudi za več dejavnosti);  

- začetek dejavnosti po potrditvi o izboru in sklenitvi dogovora z ITR; 

- učiteljica/učitelj mentor s kratkim vprašalnikom pri učencih preveri uspeh izobraževanja pred in po 
izvedeni dejavnosti, ter pripravi kratko poročilo o izvedenem projektu. 

Več informacij najdete v prijavnicah za posamezne dejavnosti. 

Merilo za izbor prijavljenih šol bo čas prispetja prijave ter skladnost predloga s cilji projekta EAThink2015, 
kot so zapisani v predstavitvi projekta na 1. strani tega vabila oziroma na spletnem portalu projekta 
“EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno” (predlogov, ki ne bodo imeli ustrezne povezave z globalnim 
učenjem, ne bomo mogli sprejeti). 

DODATNE INFORMACIJE:  

Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem smo vam na voljo prek e-pošte (info@itr.si ) ali telefona 
(0590 71 333, 01 4397 460 in 051 368 890).  

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana 
Tel. (01) 439 74 60, 051 368 890 
info@itr.si 
www.itr.si, www.solskiekovrt.si 

4. ŠOLSKI EKOVRTOVI 

Predlagajte nam svoj »šolski ekovrtni projekt«!  

V letu 2016 bomo med prispelimi predlogi izbrali 50 šolskih ekovrtnih projektov, ki jim bomo nudili 
strokovno pomoč in tudi finančno podporo (do 60 EUR). Projekti se lahko izvajajo aprila-junija 2016 ali 
septembra-novembra 2016. 

»Šolski ekovrtni projekt« je lahko: 

A) Zasnova in ureditev NOVEGA šolskega ekovrta – za šole, ki vrta še nimajo, a si ga želijo. 

B) Nadgradnja OBSTOJEČEGA šolskega ekovrta z novo vsebino, ki naj se navezuje na globalno 
učenje, npr.: ureditev trajnostne rabe vode v vrtu; kompostiranje, ureditev zeliščnega gredice, ipd. 
V tem okviru je možna todi PRIDOBITEV ali OBNOVITEV ZNAKA ŠOLSKI EKOVRT! 

Strokovna pomoč obsega izvedbo delavnic za največ pet šol hkrati, kar omogoča, da se bolj poglobljeno 
posvetimo potrebam posameznih šol. V okviru finančne pomoči pa bomo za vas tudi nabavili material, ki 
ga boste potrebovali za izvedbo. 

Prijavni obrazec z več informacijami tukaj. 

http://eathink2015.org/sl/about/
mailto:info@itr.si
mailto:info@itr.si
http://www.itr.si/
http://www.solskiekovrt.si/
http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2016/03/Prijavnica_4-Solski-ekovrtovi.docx
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NA KRATKO ŠE O GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vabimo vas, da dogajanje v projektu spremljate tudi na spletni strani projekta in na Facebook profilu 
programa Šolski ekovrtovi. 

Izkoristite priložnost za učenje in širitev obzorij. Veselimo se vaših prijav in prihajajočih skupnih delovnih 
korakov! 

Globalno učenje je vseživljenjski izobraževalni proces (Svet med vrsticami, 2012), ki: 

 pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi po svetu 

 poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki vplivajo 
na življenja ljudi in drugih bitij 

 razvija veščine, podpira vrednote in odnose, ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da 
aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov 

 je usmerjen v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v katerem imajo vsi priložnost 
živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami. 

 

http://eathink2015.org/sl/
https://www.facebook.com/solskiekovrt/?ref=hl

