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VABILO na spomladanski seminar programa »Šolski ekovrtovi«
in projekta »EAThink2015«: Jej lokalno, misli globalno!
v petek, 7. 4. 2017 od 9.00 do 14.00 v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ), Masarykova cesta 16, Ljubljana

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov!
Pomlad nas vabi na šolske ekovrtove in seveda na naš spomladanski seminar!
Tokrat se bomo še posebej posvetili semenom in semenarjenju. Temo smo izbrali na osnovi
vaših predlogov.
Tokratni seminar bo namenjen tudi projektu Eathink2015, ki se v letošnjem letu zaključuje.
Podrobneje bomo predstavili dosedanje izkušnje in dejavnosti, ki smo jih izvedli v lanskem
letu. Z nekaterimi dejavnostmi bomo nadaljevali tudi letošnjo pomlad.
Konec leta smo vas povabili tudi k sodelovanju v še zadnjih dejavnostih projekta
Eathink2015. V marcu se je zaključil tudi video natečaj projekta Eathink2015. Zmagovalni
video si lahko ogledate tukaj.
V vabilu v projekt (dejavnost Šolski ekovrtovi) ste lahko tudi prebrali, da bomo ZNAK Šolski
ekovrt tudi letos šolam podeljevali samo v okviru vključitve v projekt, in sicer jeseni.
Za vrtce pa ohranjamo stari način pridobitve oziroma ohranjanja znaka, a tudi jeseni.
Veselimo se srečanja z vami!
Ekipa programa ŠEV

Seminar je za člane mreže ŠEV brezplačen. Za zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA prek e-pošte:
solski.ekovrt@itr.si ali prek obrazca in sicer do zapolnitve prostih mest. Prijave so odprte do torka, 4.
aprila 2017.
Zaradi prostorske omejitve vas lepo prosimo, da se iz vsakega VIZ (enote) na seminar prijavi le ena
oseba. Če bodo na voljo prosta mesta, vam bomo sporočili. Hvala za razumevanje.
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Program
8:30 – 9:00

Prihod udeležencev, jutranja kava ali čaj
Pozdrav vabljenih gostov
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za zunanje zadeve)

9:00 – 9:30
Pregled aktualnih dejavnosti Šolskih ekovrtov, ter dejavnosti projekta
EAThink2015
dr. Anamarija Slabe, ITR

9:30 – 11:00

OSREDNJA TEMA: Od semena do semena
Jožica Fabjan, ITR

11:00 – 11:30

Ekološka malica in druženje
Malico bo pripravila Skuhna, svetovna kuhinja po slovensko

11:30 – 13:00

Delavnica: Semena in semenarjenje (delo po skupinah)
Jožica Fabjan, Alenka Henigman, ITR

13:00 – 14:00 Skupni zaključek, povzetek delavnice

Organizator (v soorganizaciji z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport):
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana
Tel.: 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890

info@itr.si, www.solskiekovrt.si, www.itr.si, http://eathink2015.org/sl/
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