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VABILO
na jesenski seminar programa »Šolski ekovrtovi« in
zaključni seminar projekta EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno!
v torek, 24. 10. 2017 od 9.00 do 15.00
v Kongresni dvorani Kristalne palače (BTC) v Ljubljani, Ameriška ulica 8 (2. nadstropje)

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov in vsi sodelujoči projekta EAThink2015!
Jesen je čas za spravilo pridelkov, za setev zimskih rastlin, saditev dreves in grmičkov ter pripravo vrta
na zimo in pomlad. Upamo, da ste kljub suši in pozebi zadovoljni z letošnjo vrtno sezono in doživetji na
šolskih in vrtčevskih ekovrtovih.
Za nas je bila sezona izjemno bogata. Že zgodaj spomladi je »obrodil« naš video natečaj za mlade,
profesionalna različica zmagovalnega pridelka – video z dijakoma iz Ilirske Bistrice in raperjem Klemnom
Klemnom – pa je zasedel odlično 3. mesto na evropskem natečaju.
Na seminarju bomo predstavili naše (in vaše) najzanimivejše preostale plodove – dejavnosti in izdelke
projekta EAThink, ter kako jih boste lahko še naprej uporabljali pri svojem delu v šoli. Pod vodstvom
naših strokovnjakinj za permakulturo se bomo posvetili tudi praktičnim izzivom šolskih in vrtčevskih
ekovrtov.
Znova je prišel tudi čas za podelitev znakov Šolski ekovrt, tako da že pridno pregledujemo vaše prijave.
Vse udeležence bomo obdarili z našim najbolj svežim sadežem - priročnikom za globalno učenje v šoli,
ki vsebuje izbor izobraževalnih orodij in učnih enot, razvitih v okviru projekta EAThink2015.
Predstavili bomo tudi, kako bo program Šolski ekovrtovi potekal v novem šolskem letu.
Veselimo se srečanja z vami!

Ekipa Inštituta za trajnostni razvoj

Seminar je za člane mreže ŠEV in udeležence projekta EAThink2015 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 srede, 18. oktobra 2017.
Ker bo letos dvorana nekoliko večja, se lahko iz vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda (enote) na seminar
prijavi več oseb, vendar le do zapolnitve prostih mest. Zato pohitite s prijavami.
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Program
8:30 – 9:00

Prihod udeležencev, (eko in pravična…) jutranja kava/čaj in pecivo
Pozdrav organizatorja in vabljenih gostov
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za zunanje zadeve)

9:00 – 9:30
Predstavitev SI videa »Jej lokalno, misli globalno!«
predstavitev Tamara Urbančič, mentorica ŠEV; predvajanje
Kako ravnati, da na šolskem ekovrtu ne bo škodljivcev in bolezni, temveč le živali in
mikroorganizmi?
Jožica Fabjan, permakulturna strokovnjakinja

9:30 – 11:00

SKUPINA 1: ŠOLE (OŠ, SŠ, zavodi)
Izbrane izkušnje z dejavnostmi EAThink2015 in nadaljevanje v novem šolskem letu:
1. Delavnice za oblikovanje ali nadgradnjo šolskega ekovrta
Lidija Turk, ITR; Jožica Fabjan, permakulturna strokovnjakinja
11:00 – 12:00 2. Delavnice globalnega učenja
(istočasno) Petra Perne, trenerka globalnega učenja
3. Predstavitev priročnika EAThink za globalno učenje in šolske ekovrtove
dr. Anamarija Slabe, ITR
4. Razstava »Hrana v oblaku«
Petra Perne, trenerka globalnega učenja
SKUPINA 2: VRTCI
11:00 – 12:00
(istočasno) Dejavnosti v vrtčevskem ekovrtu
Alenka Henigman, permakulturna strokovnjakinja
12:00 – 12:40 Ekološka malica in druženje – pogostitev bo pripravila ekološka kmetija Pri Baronu (Uranjek)
12:40 – 13:00

Program Šolski ekovrt v novem šolskem letu
dr. Anamarija Slabe, ITR

Podelitev znakov Šolski ekovrt
ITR in ambasadorka Šolskih ekovrtov ga. Manca Košir
13:00 – 14:30
Sledijo kratke predstavitve ekovrtov s strani prejemnikov znaka
Zaključne besede
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana
Tel.: 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890
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