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VABILO  

na jesenski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v sredo, 9. 12. 2020, od 14.00 do 18.00  

prek spletne aplikacije Zoom  

 
Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

 

Zelo se veselimo srečanja z vami, pa čeprav tokrat po spletu!  

Tudi za šolske in vrtčevske ekovrtove je epidemija prinesla velik šok. Bolj ko je naš vrt vpet v pouk, 

vzgojo in izobraževanje, težje so (bile) posledice. Ker nismo vedeli, kaj nas čaka, se je bilo letos spomladi 

res težko pripraviti na novo sezono, tako da je stanje na vrtovih zelo različno ...  

Na seminarju bomo pogledali, kaj lahko naredimo spomladi, da bodo naši vrtovi kljub omejitvam v dobri 

kondiciji pričakali bolj normalne čase in da bodo tudi otroci ohranili stik z vrtnarjenjem.  

Po drugi strani pa so otroci na vrtu bolj »varni« kot v zaprtih prostorih. Še zlasti ob takšnih omejitvah, 

kot smo jih spoznali, je gibanje na prostem pravo zdravilo za telo in duha. Zato bi učno-vzgojni vrtovi 

lahko za VIZ postali zelo pomemben prostor.  

Ker smo letos z ustanovitvijo društva odprli novo poglavje programa, je dragocen tudi pogled na 

prehojeno 9-letno pot v okviru ITR, saj nam to daje smernice za naprej. 

Zato smo navdušeni, da lahko z vami delimo rezultate obsežne raziskave o ŠEV v okviru magistrske 

naloge na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Med rezultati je tudi aplikacija Šolski 

ekovrtovi, ki bo vse aktivne člane javno promovirala na spletu – tudi to vam bomo predstavili in se 

pogovorili o njej. 

E-seminar bo potekal prek spletne aplikacije Zoom (ko jo verjetno že vsi dobro poznate). Povezavo na 

dogodek boste vsi prijavljeni dobili po e-pošti kak dan pred seminarjem.  

Na koncu seminarja bomo podelili znake Šolski ekovrt vsem VIZ, ki so izpolnili merila za pridobitev ali 

podaljšanje znaka. 

Veselimo se srečanja z vami! 

Ekipa programa Šolski ekovrtovi 

 
 

 
Seminar je za člane mreže ŠEV s plačano članarino 2020/2021 brezplačen, je pa potrebna predhodna  
PRIJAVA prek e-pošte: solski.ekovrt@itr.si ali prek obrazca. Skrajni rok za prijavo je ponedeljek, 7. 
december 2020.  
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Program 

 

14.00–14.05 Uvod 

14.05–14.25 
Šolski ekovrtovi v učni in vzgojni praksi, s pogledom na omejitve zaradi epidemije 
dr. Anamarija Slabe, Društvo ŠEV 

14.25–14:50 

Kako se lahko pripravimo na morda še vedno »omejeno« pomlad v 
šolskem/vrtčevskem ekovrtu?  

Sodelavke Društva ŠEV 

14.50–15.15 

Delo v skupinah: Kaj dobrega lahko dajo šolski ekovrtovi za pouk in vzgojo v 
obdobju covid-19 in po njem - priložnosti, možnosti. 

Povabili vas bomo v »sobe« s po 10 udeleženci, ob upoštevanju tipa VIZ (vrtec, OŠ, SŠ in 
zavodi). Na začetku določite poročevalca, ki bo predstavil glavne ugotovitve. 

Namen skupin bo oblikovati nekaj mnenj/predlogov glede tega, kako bi šolske ekovrtove 
lahko čim bolje izkoristili v času omejitev zaradi covida, in morda tudi po tem, ko bo covid 
mimo. Izhodišče bo prva predstavitev, udeleženci pa naj o tem razmišljajo z lastnega in 
praktičnega vidika. Nekateri mentorji so glede tega že razmišljali v anketi. 

15.15–15.45 
Predstavitev glavnih poudarkov dela v skupinah. 

 - poročevalec ima 2 min časa 

15.45–16.00 Odmor 

16.00–16.30 
Izbrani rezultati ankete o šolskih ekortovih. Dr. Barbara Lampič in Eva Vanovšek, FF, 
Oddelek za geografijo 

16.30–17.00 

Predstavitev aplikacije Šolski ekovrtovi in delo z njo.  

Dr. Barbara Lampič in Eva Vanovšek, FF, Oddelek za geografijo 

Odziv mentorjev/udeležencev 

17.00–18.00 

Predstavitev dobitnikov znakov Šolski ekovrt:  

- Podelitev znakov: novi dobitniki znaka ŠEV in VIZ, ki obnavljajo znak (Lidija 
Turk, mag. inž. hort.)  

- Predstavitve VIZ, ki znak prejmejo prvič in tisti, ki ga obnavljajo 

Organizator: 

DRUŠTVO ŠOLSKI EKOVRTOVI, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, solski.ekovrt@itr.si, 

www.solski.ekovrt.si, v sodelovanju s  

Filozofsko fakulteto, Oddelek za geografijo, Ljubljana 
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