
             EAThink2015 
               Projekt sofinancira Evropska Unija 
                DCI-NSAED/2014/349033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VVAABBIILLOO  

nnaa  ddeellaavvnniiccoo  

SSAAJJEENNJJEE  IINN  SSPPOOZZNNAAVVAANNJJEE  

JJAAGGOODDIIČČEEVVJJAA    

vv  ookkvviirruu  pprroojjeekkttaa  EEAATThhiinnkk  

––  JJeejj  llookkaallnnoo,,  mmiissllii  

gglloobbaallnnoo!!  

   

KKDDAAJJ??  
Torek 4. APRIL 2017 

od 9. do 13. ure 

KKDDOO??  

Šole v MOL, 

Inštitut za trajnostni razvoj,  

permakulturne strokovnjakinje, 

okoliški prebivalci  

in mediji 

 

KKJJEE??  
PRED DIJAŠKIM DOMOM TABOR 

na Vidovdanski cesti 
 

PPRRIIJJAAVVEE??  
do 28. marca 2017 

 
01 4397460, 059 071333 

ali na 
solski.ekovrt@itr.si 

 

KKAAJJ  BBOOMMOO  PPOOČČEELLII??  

Izvedli DELAVNICO – sajenje 
in spoznavanje različnih vrst 

JAGODIČEVJA 

 

ZZAAKKAAJJ??  

12. mednarodni Teden akcij proti pesticidom 

& 

Poudarimo pomen lokalne ekološke hrane! 

http://www.solskiekovrt.si/
http://eathink2015.org/sl/
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OPIS dogodka: 

Delavnico izvajamo v okviru evropskega projekta EAThink2015 - JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO!, v katerem povezujemo globalno učenje in šolske ekovrtove. Z 

dogodkom pa bomo (s par dni zamika…) sodelovali tudi v 12. Mednarodnem tednu akcij proti pesticidom!  

Dogodek je namenjen otrokom in mladim z območja Mestne občine Ljubljana. Izvedli bomo delovno akcijo – delavnico na urbanem ekovrtu ob dijaškem domu 

Tabor: oskrbeli bomo vrt, spoznali bomo različne vrste jagodičevja (rdeči ribez, črni ribez, kosmulja, aronija…) in se naučili, kako sadno grmičevje pravilno 

posadimo, se naučili obrezati sivko, ter spoznali pomen združevanja različnih rastlin. 

Sodelujoče bomo pogostili z ekološko malico.  

VAŠE SODELOVANJE:  

Na delovni akciji/delavnici lahko sodelujete s skupino učencev oz. dijakov. Dogodek bo v torek, 4. aprila, od 9. do 13. ure ob dijaškem domu Tabor. V primeru 

napovedi dežja bo dogodek prestavljen. Na vrtičku bomo lahko sprejeli približno 25 učencev ali dijakov.  

Ker grmovnice potrebujejo malo večje sadilne jame, bomo še posebej veseli vsakega bolj močnega dijaka ali dijakinje! Seveda pa bo tudi za manj močne dovolj 

dela. Veseli bomo tudi kakega orodja, če ga na šoli imate – lahko tudi manjšega. Tudi delovne rokavice vam bodo prav prišle. 

Po zaključku delavnice naj vsaka šola napiše 1-2 bloga (lahko tudi več) in nam ga pošlje na solski.ekovrt@itr.si.  

Vaše sodelovanje nam prosimo potrdite do 28. marca 2017, na solski.ekovrt@itr.si. 

PRIPOROČILA: 

Priporočamo, da za prihod na izbrano lokacijo uporabite javni potniški promet ali kolo.  

NAMEN projekta:  

Projekt EAThink2015, z motom Jej lokalno, misli globalno, je namenjen osnovnim in srednjim šolam iz 12 evropskih in 2 afriških držav. Cilj projekta 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. 
 

Organizator:  

 

Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana 

Tel.: 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890        

info@itr.si, http://itr.green-smoothie.org        

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