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Spoštovani pedagoški delavci! 

 
Vabimo vas na izobraževalno delavnico v sklopu  

Programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev  v 
vzgoji in izobraževanju – KATIS.  

 
 

Vrstno bogata travišča kot model za pouk 
spoznavanja okolja, naravoslovja in 

biologije  

ali 
 

SPOZNAJ TRAVIŠČA Z ARNIKO IN PRIMOŽKOM  
 
 

Izobraževanje bo potekalo v Halozah, v kraju Stoperce pri Majšperku, 
9. maja 2019, s pričetkom ob 14. uri. 

 
Izobraževanje je namenjeno vzgojiteljem vrtcev, učiteljem razrednega pouka in učiteljem v 
Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugim pedagoškim in strokovnim delavcem. 
 
Vabimo vas, da se udeležite programa, sestavljenega iz predavanj, terena in delavnice. 
Predstavili bomo vsebine varstva narave in pomen ohranjanja narave na primeru vrstno 
bogatih travišč v Halozah – bogastvo travnikov, pašnikov, travniških sadovnjakov. Na terenu 
bomo na izkustven način in z različnimi didaktičnimi pristopi spoznavali rastlinske in živalske 
vrste vrstno bogatih travišč (rastišča kukavičevk ali divjih orhidej). Prav tako bomo spoznali 
način gospodarjenja za ohranjanje pisanih travišč. 
 
V praktičnem delu bo predstavljena didaktična igra »Spoznajmo travišča z Arniko in 
Primožkom« ter Priročnik za učitelje s predlogom delavnic in učnih ur za izvedbo na terenu. 
Za vas smo pripravili tudi Didaktično knjižico ter 4 stenske plakate na temo travišč. 
  

Rok za prijavo je 23. 4. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Kotizacije ni. 
Prijavljenim bomo z elektronsko pošto poslali natančna navodila – lokacijo dogodka. 

 
Podrobnejše informacije o samem programu se nahajajo v katalogu KATIS na strani 
235 https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1819.pdf. 
 
Dodatne informacije: Monika Podgorelec, 02 333 13 77, monika.podgorelec@zrsvn.si,  
Zavod RS za varstvo narave, Pobreška c. 20, 2000 Maribor. 
 

Se vidimo v traviščni učilnici! 

mailto:monika.podgorelec@zrsvn.si
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Predviden program: 
 
Predavanji:  

• Pomen ohranjanja biotske pestrosti in sistem varstva narave  
• Vrstno bogata travišča: travniki, pašniki, visokodebelni sadovnjaki in njihov pomen za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti  
 
Terenske delavnice:  

• Vrstno bogata travišča: travniki, pašniki, visokodebelni sadovnjaki; zakladnica 
rastlinskih vrst  

• Vrstno bogata travišča: travniki, pašniki, visokodebelni sadovnjaki; zakladnica 
živalskih vrst 

• »Igralnica na travniku« 
 
Delavnici:  

• Predstavitev interpretacijskih pristopov v didaktične namene 
• Predstavitev in uporaba didaktičnih pripomočkov za učenje v naravi 

 
 
 
 
Udeleženci izobraževalne delavnice bodo, v kolikor bodo izpolnjevali podane obveznosti 
(prisotnost na izobraževalni delavnici, izdelano poročilo in evalvacija), lahko pridobili potrdilo 
MIZŠ. 

Udeležence izobraževalne delavnice prosimo, da se prijavijo v sistem KATIS ter sočasno prijavo 
pošljejo tudi na elektronski naslov: sandra.zvonar@zrsvn.si  

 
 
 
Lepo vabljeni tudi k ogledu projektne spletne strani: http://www.lifetograsslands.si 
 
V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 

Dr. Nika Debeljak Šabec, 
vodja projekta LIFE TO GRASSLANDS 
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