VABILO

OKOLJSKA VZGOJA ZA DANES IN JUTRI
Vljudno vas vabimo na seminar,
ki bo v organizaciji Centra FF za pedagoško izobraževanje potekal
1. in 22. marca 2014
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2

Preden je šel v šolo, je znal brati
skorjo dreves, žile listov, krivine školjk,
sledi nog v pesku in dotik prstov,
sedaj hodi v šolo in zna brati le besede.
Jenifer Farley

Predavatelji in teme
1. OKOLJSKA ETIKA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ – UTOPIJA ALI
ALTERNATIVA?
Prof.dr. Dušan Plut
2. KAKO DOSEČI POVEZANOST MED CILJI, VSEBINAMI IN METODAMI
OKOLJSKE VZGOJE KOT VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ?
Prof.ddr. Barica Marentič Požarnik
3. UČENJE V RESNIČNEM SVETU ZA TRAJNOSTNO OZAVEŠČENOST
Mag. Ida Kavčič
4. UĆNI NAČRT(I) KOT PRILOŽNOST ZA VITR, MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE VSEBIN IN DIDAKTIČNI PRIMERI
Mojca Furlan, prof.razr.pouka

Cilji seminarja
-

-

-

Učitelji in vzgojitelji posodobijo in poglobijo svoje znanje in usposobljenost za
uvajanje okoljske vzgoje, pojmovane širše kot vzgoja in izobraževanje za
trajnostni razvoj, v pouk in zunajšolske dejavnosti,
ob tem se seznanijo z raznolikimi pristopi, metodami in pripomočki za uspešno
uresničevanje in povezovanje spoznavnih, čustveno-vrednostnih in akcijskih
ciljev okoljske vzgoje,
izmenjajo dosedanje izkušnje in načrtujejo nove.

Ciljna skupina
Seminar je namenjen učiteljem osnovnih šol in predšolskim vzgojiteljem,
zainteresiranim za kakovostno uvajanje okoljske vzgoje pri delu z učenci.
Predlagamo, da se seminarja udeležita dva učitelja iz šole, ki se bosta pri delu
dopolnjevala.
Trajanje: 1.3. in 22.3. 2014 od 9.00 - 17.00, skupaj 16 ur (1 točka)
Obveznosti udeležencev
Aktivno sodelovanje v delavniškem delu, načrtovanje konkretnih aktivnosti z učenci
Koordinatorica: Urška Gruden, tel. 012411048
Prijave: ursa.gruden@ff.uni-lj.si

do 17. februarja 2014

Kotizacija: 23,74 EUR za zaposlene na zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
47,48 EUR za druge udeležence

Predstavitev predavateljev
Ddr. Barica Marentič Požarnik, redna profesorica pedagoške psihologije,
strokovnjakinja za področje uspešnega učenja, se že dobri dve desetletji ukvarja z
razvijanjem ciljev, metod in pristopov okoljske vzgoje. Je (so)avtorica vrste strokovnih
člankov, priročnikov in učbenikov s tega področja, sodelovala je pri mednarodnih
projektih OECD in UNESCa ter imela vrsto predavanj in delavnic za učitelje.
Dr. Dušan Plut, redni univerzitetni profesor za varstvo geografskega okolja, je
vrhunski in angažiran strokovnjak s področja varovanja okolja in trajnostnega razvoja
v slovenskem prostoru. Vpet je tudi v sodobne mednarodne tokove. Je avtor številnih
publikacij, svoje znanje deli tudi z učitelji na predavanjih in seminarjih. Posebej se
posveča etičnim vidikom okoljske vzgoje.
Mag. Ida Kavčič, profesorica biologije in kemije, je pomočnica direktorja za
programe v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Ukvarja se z razvijanjem metod in
učnih sredstev za učinkovito uresničevanje ciljev vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj. Na to tematiko je predavala učiteljem, ekokoordinatorjem in ravnateljem in
tudi objavila več prispevkov.
Mojca Furlan, profesorica razrednega pouka, svetovalka za zdrave šole, se več kot
dvajset let ukvarja z okoljsko vzgojo. Sodelovala je v mednarodnih projektih. Objavila
je vrsto strokovnih prispevkov in sodelovala na številnih študijskih srečanjih za
učitelje in ravnatelje. Proučuje možnosti, ki jih dajejo učni načrti za vključevanje
»zelenih« vsebin, zlasti v drugi triadi. Je tudi uspešna mentorica učencem pri
tovrstnih raziskovalnih nalogah.

»Za ta svet lahko naredimo veliko. Imeti moramo veselje, potrpljenje in
zamisel, kako rešiti Zemljo. Če tega nimamo, ne moremo nič
narediti.« (učenka 5. razreda, 1994)

