SPOŠTOVANI!
Inštitut za gozdno pedagogiko Vas v sodelovanju z OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, OŠ Ljubo
Šercer Kočevje in Gozdarskim inštitutom Slovenije

Vabi na konferenco
ZELENA UČNA OKOLJA: PREDNOSTI UČENJA V NARAVI
ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V preteklih dveh letih smo skozi Erasmus+ projekt Zelena učna okolja, ovrednotili primere dobrih praks, se
pogovarjali s strokovnjaki na področju izobraževanja in učenja na prostem, preizkušali gozdne aktivnosti ter razvili
nova učna orodja. Pri tem smo sodelovali s partnerji in šolami za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji,
Združenem kraljestvu in Belgiji.
Konferenca je priložnost, za razpravo o učenju z naravo, da delimo to, kar smo se naučili, raziščemo možnosti za
nadaljnji razvoj na tem področju in ugotovimo, ali lahko razvijemo mrežo praktikov in šol, ki si želijo sodelovati in tudi
v prihodnje razvijati področje učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami.

Verjamemo, da lahko s poukom, programi in aktivnostmi, ki potekajo v naravnih okoljih, otroci s
posebnimi potrebami dosežejo večji napredek pri njihovem celostnem razvoju.

Koordinator in prijave: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek
Telefon: 031-670 034
E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si, info@gozdnivrtec.si
Lokacija: Škarbčeva domačija v Ribnici, Hrovača 42, 1310 Ribnica
Kotizacija: brezplačen dogodek, za tople napitke in kosilo bo poskrbljeno
Vabljeni: učitelji v OŠ za otroke s posebnimi potrebami, vzgojitelji v razvojnih oddelkih, pedagoški strokovni,
strokovni delavci v šolah vrtcih in zavodih: učitelji, vzgojitelji, psihologi, specialni pedagogi, socialni pedagogi in
starši ter vsi, ki se neformalno ukvarjate z otroki s posebnimi potrebami
Termin izpeljave konference: 7. november 2018
Rok prijave: 29. oktober 2018, na e naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si
Predavatelji in teme: v programu
Srečanje bo potekalo bo potekalo v okviru projekta ERASMUS+ z naslovom: Zelena učna okolja: Prednosti učenja v
naravi za otroke s posebnimi potrebami

KONFERENCA: ZELENA UČNA OKOLJA

DATUM IZVEDBE: 7. NOVEMBER 2018, ŠKRABČEVA DOMAČIJA, RIBNICA
URA

NASLOV PREDAVANJA, DELAVNICE

IZVAJALEC

9:00 – 9:30

Registracija udeležencev

Inštitut za gozdno pedagogiko

9:30 - 10:30

Gozd, odlično okolje za (ne)formalno
učenje otrok s posebnimi potrebami

Tatjana Jakovljević
univ. dipl. prof. def
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Uroš Jelen
10:30 – 11:15

Naravno gibanje otrok s posebnimi
potrebami

11:15 – 11:25

Odmor

11:25 – 12:10

Jaz sem poseben in moj gozd je poseben
Terapevtska vrednost naravnih okolij za
otroke s posebnimi potrebami

12:10 -13:10

Kosilo

13:10 – 13:55

Priložnosti in ovire učenja z naravo za
otroke s posebnimi potrebami

prof. športne vzgoje,
specialist kinezioterapije

Mag. Natalija Györek
Inštitut za gozdno pedagogiko

Dr. Mojca Vrhovski Mohorič in študentke*
Pedagoška fakulteta – Oddelek za specialno
in rehabilitacijsko pedagogiko

Ekipa projekta Zelena učna okolja
14:00 – 15:00

Razprava, predstavitev gradiv in zaključek

OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
OŠ Ljuba Šercerja Kočevje
Gozdarski inštitut Slovenije
Inštitut za gozdno pedagogiko

Študentke* PF Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, ki so aktivno sodelovale pri nastajanju gradiv: Nina Dobrovič, Kaja
Halas, Tadeja Heric, Ajda Hiti, Lara Hodej, Ana Leban, Katja Letnik, Julija Šiško, Martina Škrlec in Ana Zabukovnik.

