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Ljubljana, 28. 8. 2019
Spoštovani!

Vabimo vas, da izkoristite odlično priložnost za izobraževanje trenerjev in dijakov. V septembru
začenjamo pilotno izobraževanje in testiranje nove poklicne kvalifikacije »pomočnik ekološkega
vrtnarja«. Potekalo bo v obliki pilotnih usposabljanj za trenerje in dijake s posebnimi potrebami, v
okviru projekta ECOGARD (ERASMUS+).
Pilotno usposabljanje za trenerje vključuje šest učnih enot, zbranih v PRIROČNIKU ZA
USPOSABLJANJE VODIJ/UČITELJEV PIU IZ EKOLOŠKEGA VRTNARSTVA. Usposabljanje poteka prek
lastnega študija in delavnic s sodelavci ITR.
Pilotno usposabljanje za dijake s posebnimi potrebami sestavlja deset učnih enot. Gradivo je v obliki
Power Point predstavitev. Usposabljanje poteka prek lastnega študija, s pomočjo
trenerjev/mentorjev in delavnic s sodelavci ITR.
Tako trenerji kot dijaki bodo spoznavali nove vsebine, ob tem pa ocenjevali ustreznost razvitih gradiv.
Vsi sodelujoči bodo prejeli certifikat o udeležbi v pilotnem usposabljanju v okviru projekta.
VSEBINE IN POTEK USPOSABLJANJA
Vsebine za trenerje obsegajo teme ekološkega vrtnarstva, teme poučevanja dijakov s posebnimi
potrebami ter predstavitev okvira poklicnega usposabljanja.
Vsebine za dijake so zbrane v dveh modulih: (1) ekološko vrtnarstvo (september – oktober 2019) in
(2) socialno podjetništvo (predvidoma november – december 2019).
Tako trenerji kot dijaki bodo vsa gradiva prejeli v elektronski obliki.
Usposabljanja bodo večinoma potekala individualno doma, da bodo lahko udeleženci preštudirali
gradiva v svojem tempu. Organizirali bomo tudi po dve 4-urni delavnici na sedežu Inštituta za
trajnostni razvoj: posebej za trenerje/mentorje in posebej za dijake. Na njih bomo skupaj razjasnili
morebitna nerazumevanja, postavili vprašanja, na katera v gradivu niso našli odgovorov ali se
pozanimali o posebnostih, ki v gradivu niso razložena dovolj poglobljeno.
Od 1. 9. 2019 do 4. 10. 2019 bodo tako mentorji kot dijaki pregledali vsa gradiva in se dva dni
posvetili neposrednemu sodelovanju z našo ekipo. V tem obdobju bomo testirali dva učna sklopa
(enega za trenerje in enega za dijake), v obdobju od konca oktobra do konca decembra pa še drugi
sklop za dijake.
Dijaki v pilotnem usposabljanju v septembru 2019 (ekološko vrtnarstvo) se lahko udeležijo tudi 2.
usposabljanja konec leta (socialno podjetništvo), ni pa nujno; sodelujejo lahko tudi drugi dijaki.
Za modul Socialno podjetništvo so primerni posebej motivirani in sposobni dijaki. Prednost projekta
ECOGARD je ravno v tem, da tudi dijakom s posebnimi potrebami odpira možnosti za podjetniško
udejstvovanje. Predvideni termini za delavnice z našo ekipo so sledeči:



za trenerje v obdobju 23. 9. 2019 – 26. 9. 2019
za dijake v obdobju 30. 9. 2019 – 4. 10. 2019

K pilotnem usposabljanju vabimo vsaj šest mentorjev in vsaj dvajset dijakov, ki bi bili pripravljeni
pridobiti znanja in veščine iz ekološkega vrtnarstva.
Obseg priročnika za trenerje je približno 100 strani. Trenerji si lahko za pilotno usposabljanje izberejo
samo dve učni enoti, če bi bil celoten obseg vsebine preobsežen.
Obseg gradiv za dijake je 10 enot s skupno približno 370 diapozitivov. Gradivo vsebuje slike, grafe in
omejeno količino besedila (prilagojeno ciljni skupini).
Ponovno, kdo so lahko trenerji in dijaki?
TRENERJI
Trener je lahko vsak pedagoški delavec ali oseba, ki je usposobljena za skrb za otroke in/ali osebe s
posebnimi potrebami, lahko je zaposlen ali (dolgotrajno) brezposeln. Najpomembnejše je, da ima
željo po usvajanju znanj s področja ekološkega vrtnarstva in/ali socialnega podjetništva (ali pa morda
ta znanja že ima) ter voljo pomagati osebam s posebnimi potrebami pri usvajanju znanj ekološkega
vrtnarjenja in uporabi digitalnih virov.
Trenerji bodo skozi proces usposabljanja preverjali ustreznost gradiv in pridobili osnovna znanja in
spretnosti za podporo pri usposabljanju dijakov – udeležencev pilotnih usposabljanj.
UČENCI/DIJAKI
V pilotno usposabljanje za »pomočnika ekološkega vrtnarja« se lahko vključi vsak učenec in/ali dijak s
posebnimi potrebami, ki je star nad šestnajst let.
Namen usposabljanja otrok in oseb s posebnimi potrebami za ekološko vrtnarstvo in socialno
podjetništvo je preveriti primernost učnih gradiv in vsaj 20 oseb iz Slovenije pilotno usposobiti na
področju ekološkega vrtnarstva in socialnega podjetništva.
Usposabljanje omenjenih učencev/dijakov vključuje študij ciljni skupini prilagojenih digitalnih gradiv
s področja ekološkega vrtnarstva in socialnega podjetništva, pri čemer jim po potrebi nudijo podporo
trenerji.
Posamezen učenec/dijak lahko sodeluje ali samo v enem modulu (npr. ekološko vrtnarstvo) ali pa v
obeh (ekološko vrtnarstvo in socialno podjetništvo), odvisno od individualnih zmožnosti in interesa.
V kolikor imate interes in možnost vašim varovancem in zaposlenim ponuditi izkušnjo usposabljanja v
mednarodnem projektu, se vam za vaš trud in sodelovanje zahvaljujemo že v naprej!
Seveda smo vam na voljo za morebitna podrobnejša pojasnila.
Lep pozdrav,

dr. Anamarija Slabe, direktorica
Inštitut za trajnostni razvoj

