Javni zavod Dravit Dravograd
Učni center za biodinamiko Bukovje

NOVA ZNANJA IN IZKUŠNJE
V UČNEM CENTRU BUKOVJE
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Javni Zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13 • 2370 Dravograd • Tel.: 02 87 23 583 • e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
www.dravit.si

Praktični izobraževalni programi
SAMOOSKRBA ZA VSAKOGAR
Lokacija: Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL
V okviru strokovno vodenega ogleda udeleženci
spoznajo definicijo in pomen samooskrbe v
vsakdanjem življenju na področju pridelave
hrane, trajnostne rabe obnovljivih virov
energije in naravnih virov. Na terenu si
ogledajo različne ureditve za pridelavo hrane
po načelih biodinamike in permakulture,
sadovnjak avtohtonih sadnih dreves, njivico za
semenarjenje, kmečki vrt in gozdni vrt. Teoretična
izhodišča in terenski ogled sta izhodišče za
izvedbo izkustvenih delavnic. Udeleženci
lahko izberejo med različnimi delavnicami po
predhodnem dogovoru.

IZKUSTVENE DELAVNICE NA TERENU
Izdelajmo načrt svojega vrta
Samostojna izdelava načrta lastnega samooskrbnega vrta.
Spoznavanje osnovnih načel urejanja vrta po naravnih pristopih.
Izdelajmo visoko gredo
Izdelava modela visoke grede po načrtu ob upoštevanju pravilnega zaporedja vgradnje
različnih izolacijskih materialov in polnil.
Izdelajmo kompostnik
Spoznavanje osnovnih načel kompostiranja. Izdelava modela kompostnika po načrtu.
Izdelajmo humusne bombice
Spoznavanje preprostih metod za izboljšanje pogojev sajenja v manj primernih pogojih.
Skrb za koristne živali v vrtu
Spoznavanje različnih vrst koristnih vrtnih organizmov in njihove vloge za zagotavljanje stabilnosti pridelovalnega sistema, biotske pestrosti in zdravega pridelka.
Izdelava bivališč za vrtne organizme iz naravnih materialov.
(Ptičja krmilnica, bivališče za ježa, vodna očesa za dvoživke, semenska pogača, hotel za insekte ipd.)
Spoznajmo semena
Spoznavanje pomena ohranjanja avtohtonih semen in njihove uporabnosti.
Spoznavanje postopka pridelave od semena do cveta, priprave in skladiščenja.
(Izdelava semenske vrečice za hranjenje semen, semenske dekoracije, pakiranje semen ipd).

Skupina do 25 oseb / Trajanje 2-3 ure / Čas izvedbe po predhodnem dogovoru.
Cena: 5 EUR/osebo

Praktični izobraževalni programi
BIODINAMIKA ZA VSAKOGAR
Lokacija: Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL

Udeleženci spoznajo osnove pridelave hrane
po načelih biodinamike, pripravo naravnih
preparatov za preprečevanje bolezni in
škodljivcev, preproste naravne metode
izboljšanja pridelovalnih pogojev z uporabo
homeopatskih preparatov, z Bachovimi
cvetnimi esencami, bioogljem in vulkanskim
prahom.

IZKUSTVENE DELAVNICE NA TERENU
Spoznajmo osnove biodinamike
Spoznavanje osnovnih načel biodinamike.
Izdelava grede po načelih biodinamike.
Priprava biodinamičnih in kompostnih preparatov za kvalitetnejšo pridelavo
Spoznavanje različnih zelišč uporabnih za izdelavo pripravkov.
Spoznavanje uporabnosti različnih zeliščnih pripravkov.
Izdelava zeliščnih in kompostnih preparatov.
Skupina do 25 oseb
Trajanje 2-3 ure
Čas izvedbe po predhodnem dogovoru.
Cena: 5 EUR/osebo

NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si • 040 186 368
Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si

Praktični izobraževalni programi
IZMERIMO LASTNOSTI PRSTI
Lokacija: Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL

Udeleženci spoznajo definicijo prsti, razvoj in
nastajanje prsti, pojem in pomen rodovitne
prsti.
Seznanijo se s preprostimi metodami za
prepoznavanje lastnosti tal in analiz prsti ter
izboljšanja rodovitnosti vrtne prsti za potrebe
pridelave zdrave hrane.

IZKUSTVENE DELAVNICE NA TERENU
Spoznajmo razvoj prsti
Spoznavanje procesov razvoja in nastanka prsti
ter osnovnih tipov prsti.
Izkop talnega profila in določanje talnih tipov.
Spoznajmo lastnosti prsti
Spoznavanje preprostih metod določanja lastnosti prsti kot so:
barva, velikost in oblika grud, tekstura, gnetljivost.
Spoznavanje lastnosti izbranega vzorca prsti s pomočjo delovnih listov.
Izboljšajmo rodovitnost prsti z naravnimi metodami
Spoznavanje naravnih metod za izboljšanje rodovitnosti prsti kot so:
jajčne lupine, bio oglje, silikatni pesek, kompost ipd.
Skupina do 25 oseb
Trajanje 2-3 ure
Čas izvedbe po predhodnem dogovoru.
Cena: 5 EUR/osebo

NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si • 040 186 368
Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si

Praktični izobraževalni programi
SPOZNAJMO EKOSISTEME IN EKOSISTEMSKE STORITVE
Lokacija: Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL
Udeleženci spoznajo vlogo in pomen
ekosistemov za zagotavljanje različnih funkcij
in storitev, seznanijo se z novimi metodami
spremljanja ekosistemov. Ogledajo si različne
tipe rastja (travnik, sadovnjak, zelišča), učni
čebelnjak in spoznajo pomen čebel z vidika
zagotavljanja hrane in biotske pestrosti.
Spoznavajo rastline (divjih in jedilnih)
ter preproste metode za prepoznavanje
vegetacije. V okviru izkustvene delavnice
spoznajo naravne pristope za ohranjanje in
spodbujanje ekosistesmov, ekosistemskih
storitev ter biotske pestrosti v samooskrbnem
sistemu in vsakdanjem življenju.

IZKUSTVENE DELAVNICE NA TERENU
Prepoznajmo ekosisteme in ekosistemske storitve
Spoznavanje metod prepoznavanja ekosistemov kot so: merjenje pokrivnosti krošnje, določanje višine dreves,
določanje dominantnih tipov vegetacije, določanje starosti drevesa ipd.
Skrb za koristne živali v vrtu
Spoznavanje različnih vrst koristnih vrtnih organizmov, njihov pomen za zagotavljanje stabilnosti pridelovalnega sistema, biotske pestrosti in zdravega pridelka. Izdelava bivališč za vrtne organizme iz naravnih materialov
(Ptičja krmilnica, bivališče za ježa, vodna očesa za dvoživke, semenska pogača, hotel za insekte ipd.).
Semena so osnova življenja
Spoznavanje pomena avtohtonih in tradicionalnih vrst semen za samooskrbo.
Izdelava semenskih bombic ali semenske dekoracije za zagotavljanje biotske pestrosti.
Spoznajmo avtohtone gojene in divje rastline
Spoznavanje različnih vrst gojenih in divjih rastlin s pomočjo preprostih metod prepoznavanja
in določanja rastlin. Izdelava žepnega herbarija.
Čebele marljive opraševalke
Ogled učnega čebelnjaka in spoznavanje pomena čebel za samooskrbo.
Spoznavanje čebeljih produktov.
Izdelava spominske panjske končnice.
Skupina do 25 oseb
Trajanje 2-3 ure
Čas izvedbe po predhodnem dogovoru.
Cena: 5 EUR/osebo

Praktični izobraževalni programi
PRIDELAVA KORENINE SVETLOBE
Lokacija: Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL

Udeleženci spoznajo zdravilne učinke korenine
svetlobe, osnove pridelave in predelave te
zdravilne rastline.
Ogledali si bodo pridelovalne prostore in
pripravo različnih produktov.
V okviru strokovno vodenega ogleda se
predstavijo tudi druge zdravilne rastline.
Spoznavanje postopka priprave semen od
semena do ploda.
Spoznavanje osnov razvoja dopolnilnih
dejavnosti na podeželju.

IZKUSTVENE DELAVNICE NA TERENU
Korenina svetlobe vir življenjske energije
Spoznavanje zdravilnih učinkov rastline in postopke predelave.
Ogled predelovalnice in postopkov predelave in sodelovanje pri pripravi produktov.
Semenska vrečica
Spoznavanje osnov pridelave korenine svetlobe od semena do pridelka, načinov in pogojev gojenja.
Izdelava semenske vrečice za shranjevanje semen korenine svetlobe - bubol.
Razvijmo svojo dopolnilno dejavnost
Spoznavanje osnov in pogojev razvoja dopolnilne dejavnosti.
Razvoj modela dopolnilne dejavnosti od ideje do produkta,
(Ideja, finančni načrt, blagovna znamka, celostna grafična podoba ipd).

Skupina do 25 oseb
Trajanje 2-3 ure
Čas izvedbe po predhodnem dogovoru.
Cena: 5 EUR/osebo

NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si • 040 186 368
Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si

TURISTIČNI programi
POČITNIŠKI TABOR / ŠOLA V NARAVI
Lokacija: Dvorec Bukovje in Učni center za biodinamiko Bukovje

TEORETIČNI DEL
Program se izvaja kot organizirano večdnevno
varstvo v obdobju šolskih poletnih počitnic
in je obenem v razširjenem obsegu primeren
za izvedbo šole v naravi tekom leta. V okviru
tabora bodo otroci aktivno vključeni v
raznolike učne, družbene in rekreacijskosprostitvene aktivnosti, ki se bodo izvajali v
obliki terenskega dela, vodenih ogledov v
lokalnem okolju, projektnega dela, izkustvenih
delavnic in družabnih dogodkov. Programi
podpirajo vsebine učnih načrtov, omogočajo
med-predmetno povezovanje in spoznavanje
naravnega in družbenega okolja v občini
Dravograd, kjer se program tudi izvaja.
Učenci bodo v okviru programa spoznali
zgodovino Dvorca Bukovje, raziskovali park
in bližnje naravne ekosisteme, nabirali zelišča,
spoznavali živali lokalnega okolja, se naučili
kako postati samooskrben v vsakdanjem življenju.

PROGRAM
Odkrivanje skritih kotičkov in nekdanjih skrivnostnih prebivalcev dvorca Bukovje
Kako postati samooskrben
Spoznavanje naravnih pristopov vrtnarjenja v biodinamičnih vrtovih Učnega centra Bukovje.
Tematske izkustvene delavnice
Priprava malice iz pridelkov UC Bukovje, izdelava bivališč za koristne organizme, izdelava spominske majice,
izdelava panjske končnice, pakiranje zelišč ipd.
Športno – rekreacijske aktivnosti
Družabne aktivnosti
Voden ogled po lokalni okolici
Spoznavanje dediščine lokalnega območja.
Skupina do 25 otrok od 5-11 let / Trajanje 3 dni / 2 nočitvi / Čas izvedbe: predvidoma od 5. - 7. julija 2017
Cena: 25 EUR/dan po osebi
Cena vključuje polni penzion, nastanitev v sobah Dvorca Bukovje (opcijsko nočitev v šotorih), animacijo, oglede.
NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si • 040 186 368
Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si

IZLETI
BAJŽE O BARONU KOMMETRU
Lokacija: Občina Dravograd z okolico

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA

STROKOVNO VODEN OGLED UČNEGA
CENTRA BUKOVJE Z OGLEDOM
ZNAMENITOSTI DRAVOGRADA
Lokacija: Občina Dravograd z okolico

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA

Program nudi edinstveno doživetje kulturne in
naravne dediščine skozi interpretacijo zanimivih
zgodb in bajž lokalnega okolja občine Dravograd.
Udeleženci bodo spoznali podrobnosti iz
življenja barona Kommetra, njegove postojanke,
si ogledali utrinke preteklosti v vasi Libeliče
in uživali ob okušanju tradicionalnih koroških
kulinaričnih dobrot. Program je namenjen vsem,
ki želijo skozi zanimivo interpretacijo izvedeti
več o tradicionalnem življenju koroških ljudi v
preteklosti, pridelavi zdrave hrane po načelih
biodinamike in permakulture. Namenjen je
zaključenim skupinam kot so šole, kolektivi,
društva, družine.

Sprejem v Dvorcu Bukovje
Ogled dvorca, biodinamičnega vrta in bukvarne,
pogostitev s Kommetrovo rezino in pijačo
dobrodošlice.
Obisk kmetije Klančnik
Predstavitev kmetije in degustacija tradicionalnih
kulinaričnih dobrot, vožnja s turističnim vlakom, ogled
lovske koče in gojene divjadi. Po želji malica.
Možnost nakupa kmečkih izdelkov.
Obisk vasice Libeliče
Ogled kostnice, črne kuhinje in kmečke zbirke.

PROGRAM
Sprejem v Učnem centru za biodinamiko Bukovje –
3 Eur po osebi
Ogled biodinamičnega vrta.
Naselje Dravograd – 2,5 Eur po osebi
Ogled dediščine in gestapovske mučilnice.
Vas Libeliče –4 Eur po osebi
Ogled kostnice, črne kuhinje, kmečke zbirke, stare
učilnice in muzeja koroškega plebiscita.
Splavarjenje po reki Dravi
Skupina do 20 ljudi cena 22,90 Eur na osebo
Skupina nad 40 ljudi 16,90 Eur na osebo
Kosilo 6 Eur / oseba - opcijsko
Program lahko prilagodimo glede na interese in
velikost skupine. Potrebna je predhodna
rezervacija termina.

Kosilo na turistični kmetiji Buč
‘’Koroška ižina’’

Skupina do 50 oseb / Trajanje: celodnevni izlet

Skupina do 50 oseb / Trajanje: celodnevni izlet

Vključeno: ogledi, vstopnine in degustacije po programu,
organizacija in vodenje izleta.
Prevoz v lastni režiji.

CENA: 19 €/ osebo
Vključeno: ogledi, vstopnine in degustacije po programu,
organizacija in vodenje izleta. Prevoz v lastni režiji.
NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si
040 186 368 Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si •
www.dravograd.si •www.libelice.si • www.kmetija-klancnik.si

CENA: po dogovoru

NAROČILO:
Žarko Tomšič • JZ Dravit Dravograd • direktor@dravit.si
040 186 368 ali TIC Dravograd • 02 87 10 285
Več na: www.dravit.si • www.ajdakoroska.si
www.libelice.si • www.dravograd.si

