
Vaš pomočnik 
pri vzgoji 
za trajnostni 
razvoj 

Osredotočamo se na globalno 
problematiko kmetijstva in prehrane, 
ki sta visoko med globalnimi cilji 
trajnostnega razvoja. 

1.     DELAVNICE GLOBALNEGA 
UČENJA na teme: 
Tla, Voda, Semena, Globalni trg 
s hrano in živili, Prehranjevanje, 
Odpadna in zavržena hrana, 
Embalaža.

Več informacij o ponudbi na: 
http://www.solskiekovrt.si/ponudba-delavnic-in-predavanj/ponudba1/ 

2.    RAZSTAVA z vodenjem in 
usposabljanjem »JEJ LOKALNO, 
MISLI GLOBALNO!« 

Razstava z vodenimi diskusijskimi 
ogledi je namenjena šolarjem in 
dijakom, pa tudi učiteljem. »Lokalno-
globalna« zgodba povezuje hrano z 
izbranimi ključnimi pojmi: kmetje, tla, 
voda, semena, biotska raznovrstnost, 
pesticidi, zavržena hrana, embalaža, 
transport in pravična trgovina/kakav. 

Tematski sklop 
GLOBALNO UČENJE

Člani programa ŠEV imajo 10 % popust 
na ceno vse naše ponudbe.

Ob naročilu izvedbe katerekoli dejavnosti vam podarimo izvod 
priročnika Šolski ekovrtovi – vodnik za načrtovanje in učno rabo.

2. Članstvo v programu 
Šolski ekovrtovi  

Vabimo vas, da se za simbolično ceno vključite v naš 
program. Članstvo med drugim vključuje:

•    udeležbo na polletnih strokovnih seminarjih za 
      mentorje in izmenjavo izkušenj v okviru mreže  
      ŠEV, 
•    neomejen dostop do bogatih vsebin spletnega  
      portala in obveščanje prek e-biltena, 
•    smernice za varno hrano iz šolskega/vrtčevskega  
      ekovrta, pregledane s strani pristojnih inštitucij, 
•    pridobitev ZNAKA »Šolski ekovrt« (po izpolnitvi  
      meril), 
•    izvod priročnika Jej lokalno, misli globalno! 
 
… in še mnogo več! 

Preverite na:
 http://www.solskiekovrt.si/pridruzi-se-2/kaj-nudimo/  
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Otrokom in mladim omogoča celostne izkušnje prek 
neposrednega stika in dela z naravo. 

To še nikoli ni bilo bolj pomembno kot danes, ko so otroci 
že od malih nog »prilepljeni« za različne ekrane in izgubljajo 
pristen stik z naravo in soljudmi. 

Za osnovne in srednje šole, vrtce in druge vzgojno-
izobraževalne zavode, ki želijo vzpostaviti svoj vrt oziroma 
ga že imajo, Inštitut za trajnostni razvoj nudi strokovno 
podporo in mreženje.

S svojim znanjem in izkušnjami smo doslej pomagali že 
prek 400 vrtcem in šolam. Od leta 2011 smo si nabrali 
mnogo bogatih izkušenj, ki jih bomo z veseljem delili z vami!

Nudimo vam:

1.     Delavnice, izobraževanja in razstave po vaši meri.
2.    Članstvo v programu Šolski ekovrtovi.

•    ŠOLSKI ALI VRTČEVSKI EKOVRT – vzpostavitev,  
      nadgradnja, učna raba … ekovrta, ter
•    GLOBALNO UČENJE.

Dejavnosti vključujejo najsodobnejše pristope v vrtnarstvu 
in pedagogiki. Namenjene so VIZ, ki želijo v izobraževanju 
povezovati trajnostni razvoj in celostni pristop. S svojimi 
dejavnostmi boste lahko postali vzgled v svojem okolju!

Delavnice in predavanja obsegajo od ene do pet šolskih ur. 
Po potrebi jih prilagodimo vašim željam in jih tudi izvedemo 
pri vas. 

1.    MOTIVACIJSKA/
ORIENTACIJSKA PREDAVANJA 
za KOLEKTIV pred začetkom 
vzpostavljanja šolskega/vrtčevskega 
ekovrta, za izboljšanje vrta ali učne 
rabe, pred nadgradnjo …

3.    PRAKTIČNE DELAVNICE 
za NADGRADNJO EKOVRTA z 
izbranimi vsebinami in elementi: 
Kompostiranje, Od semena do 
semena, Tla – najpomembnejše 
»orodje« ekoloških vrtnarjev, Živali 
na vrtu in ohranjanje zdravja rastlin, 
Oblike dvignjenih gred, Kolobarjenje 
in mešani posevki, Vodni element 
v vrtu, Zelenjavni vrt, Zeliščni vrt in 
učna raba zelišč, Rastline kot gnojilo, 
Agrogozdarstvo ...

2.    PRAKTIČNE DELAVNICE za 
OBLIKOVANJE EKOVRTA: uvod 
v permakulturo in načrtovanje 
področij, prostorsko načrtovanje, 
oblikovanje gred ... 

4.    PREDAVANJA NA IZBRANE 
TEME kot zgoraj, ali po vaši želji.

Šolski ali vrtčevski ekovrt je 
sodoben, učinkovit učni in 
vzgojni pripomoček. 

1. Delavnice, 
izobraževanja in 
razstave na področju:  

Tematski sklop 
ŠOLSKI ALI VRTČEVSKI 
EKOVRT


