SPOŠTOVANI!

Inštitut za gozdno pedagogiko vas z OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toneta Čufarja
Jesenice, OŠ Matije Valjavca Vrtec Čriček in v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Oddelek za biologijo

VABI NA GOZDNI SEMINAR

RAZISKOVALNI DNEVNIK GOZDNE UČITELJICE
Opredelitev gozda na papirju…
"Gozd je ekosistem, ki ga sestavljajo živi dejavniki (drevesa, grmi, zelnate rastline, praprotnice, mahovi, ptice,
glodavci, žuželke, polži, glive itd.) in neživi dejavniki (tla, voda v tleh, kamnine in zrak itd)."
je mogoče neoprijemljiva.
Zato smo se gozda lotili na drugačen način, s terenskimi pristopi, kot pravi gozdni raziskovalci. Skozi
seminar nas bo zanimalo predvsem: "Kakšne inovativne pristope in metode dela za spoznavanje gozda
lahko razvije pedagoški strokovnjak?" Seveda pa bomo v seminar vključili tudi strokovnjake Biotehniške
fakultete, Oddelka za biologijo, s pomočjo katerih boste pobliže spoznali medveda, volka in risa. Skupaj smo
oblikovali različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih bomo z veseljem delili tudi z vami.
Seminar bo v celoti terenski (brez računalnika, brez PPT- PowerPointa), izveden s praktičnimi delavnicami in
predstavitvami, ki jih boste lahko uporabili v vrtcih in šolah.
Čas je, da skupaj spoznamo GOZD!
Vabljeni!

Izobraževanje bo Biotehniška fakulteta izvedla v okviru projekta LIFE DINALP BEAR - Celovito varstvo in upravljanje rjavega medveda v severnih
Dinaridih in Alpah in projekta LIFE Lynx – Reševanje risa v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem.

http://dinalpbear.eu/domov/
https://www.lifelynx.eu/?lang=sl

Naslov seminarja: RAZISKOVALNI DNEVNIK GOZDNE UČITELJICE
Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek
Prijave in informacije na:
Telefon: 031-670 034
E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si; info@gozdnivrtec.si
Pri prijavi navedite:
za fizične osebe: Ime in priimek, točen naslov in kraj bivanja
za pravne osebe: Ime in priimek, ime in naslov zavoda oziroma ustanove
Št. pedagoških ur: 8
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji v OŠ, specialni pedagogi, ostali strokovni delavci (psihologi, socialni pedagogi,
socialni delavci), fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za otroke.
Cilji seminarja:
-

predstaviti praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih,
predstaviti gozd kot vir idej z namenom obogatitve učnega načrta,
predstavitev gozda, kot ekosistema,
promocija koncepta gozdnih šol in vrtcev ter širitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Predavatelji in teme: program seminarja je naveden v spodnji preglednici.
Št. izpeljav: 1
Rok prijave: 30. april 2019, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Čas izpeljave: 15. maj 2019
Kraj izpeljave: Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik in bližnji gozd. Seminar je terenske
narave in bo potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 105 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže
gozdnih vrtcev in šol je kotizacija 90 EUR na osebo. Fizične osebe poravnajo kotizacijo 7 dni pred izvedbo
seminarja, za javne zavode je veljavna tudi izdana naročilnica. Kotizacijo nakažite na spodaj navedeni račun:
TRR: SI56 10100-0047877546 odprt pri Banki Koper; BIC banke prejemnika: BAKO SI 2X; Koda namena: GDSV; sklic
00 05-2019
Udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila.
Splošni pogoji: Odpoved udeležbe je možna najkasneje 10 dni pred izvedbo seminarja. Če se udeležba ne odpove pravočasno ali s e
seminarja kljub prijavi ne udeležite, se plača 20 odstotkov kotizacije.

Seminar: RAZISKOVALNI DNEVNIK GOZDNE UČITELJICE
Datum izvedbe: 15. maj 2019, Kamnik, Mekinjski samostan
Ura

9:00 – 10:30

Naslov predavanja, delavnice

Izvajalec

Gozdna soba pobega

Inštitut za gozdno pedagogiko

(Testirajte in izboljšajte svoje znanje

Mag. Natalija Gyӧrek

o gozdu)
Biotehniška fakulteta

Življenje z velikimi zvermi

Oddelek za biologijo
Urša Marinko
Franc Kljun
OŠ Matije Valjavca Preddvor/Vrtec

Rastlinski svet gozda I

Čriček in OŠ Šmartno v Tuhinju

Drevesne vrste se predstavijo

Mateja Mušič dipl. vzg. pred. otrok in
Lučka Drganc učiteljica razrednega
pouka in univ. dipl. soc. ped.

OŠ Toneta Čufarja Jesenice

11:15 – 15:30
Terensko delo v skupinah

Klavdija Klinar prof. razrednega pouka in
Skrivnosti gozdnih tal

Tanja Pongrac dipl. vzgojiteljica
predšolskih otrok

Odmor za malico med 10:30 in 11:15

OŠ Simona Jenka Kranj
Rastlinski svet gozda II
Nataša Šefer
(Zelnate rastline, mahovi, praproti)
prof. razrednega pouka

Majhni, a pomembni

OŠ Simona Jenka Kranj

(Žuželke, pajkovci in drugi členonožci

Nina Primožič

v gozdu)

15:30 – 16:00

EVALVACIJA, PODELITEV POTRDIL,
ZAKLJUČEK

prof. razrednega pouka

Inštitut za gozdno pedagogiko
mag. Natalija Györek

