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VABILO  

na spomladanski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v sredo, 26. 5. 2021, od 14.00 do 17.00  

prek spletne aplikacije Zoom  

 
Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

 

Vabimo vas na prilagojen pomladni seminar Šolskih ekovrtov:  

- tudi tokrat prek zoom-a, in 

- zgoščen še zlasti okoli enega vprašanja: kako za naše vrtove poskrbeti v času počitnic? 

 

Čeprav je zaradi covid-19 zdaj malo manj panike, pa glede izvajanja pouka in varstva še vedno vsi 

iščemo optimalne rešitve. Morda je to dober čas, da razmislimo tudi o »počitniških« strategijah. To je 

tema, ki bolj kot vrtce žuli šole, a tudi v vrtcih so se razmere spremenile, tako da bo zanimivo tudi zanje. 

 

Izmenjava izkušenj je vedno zelo dragocena! Zato vas vabimo, da z nami delite morebitne izkušnje pri 

vzdrževanju ŠEV v času počitnic. Seveda še zlasti uspešne pristope, kako ste morda premagali ovire, in 

podobno! 

 

Če želite predstaviti svojo izkušnjo, se nam prosimo javite, da bomo lažje organizirali program. Ni treba, 

da je predstavitev v obliki ppt, lahko tudi samo poveste. 

 

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, 24. 
maj 2021.  
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Program 

 

14.00–14.15 Uvod: Kaj v Društvu ŠEV delamo letos? 

14.15–14.30 
Dejavnosti na prostem v času covid-19: zadnje ugotovitve znanosti 

dr. Anamarija Slabe, Društvo ŠEV 

14.30–15.45 

Kako poskrbeti za šolski/vrtčevski ekovrt prek poletja? Strategije in pristopi. 

 

Predstavitev različnih možnosti za organiziranje dejavnosti na vrtu ali za vzdrževanje vrta 

Sodelavke Društva ŠEV  

 

Predstavitve iz prakse ŠEV na osnovnih in srednjih šolah 

Mentorji – vaše izkušnje in uspešni pristopi 

15.45–16.00   Odmor 

16.00–17.00 
Delavnica na temo počitniških strategij: 

Pogovor v skupinah (30 min), poročanje in sklepi. 

 

Organizator: 

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

www.solski.ekovrt.si 
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