SPOŠTOVANI!

Inštitut za gozdno pedagogiko Vas v sodelovanju z JADESIGN grafično oblikovanje, OŠ Simona Jenka Kranj,
OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toneta Čufarja Jesenice in OŠ Matije Valjavca Vrtec Čriček

VABI NA GOZDNI SEMINAR

GOZDNE KVAČKARIJE IN ŠTRIKARIJE
Vabimo Vas na seminar ustvarjanja in oblikovanja z naravo, kjer bomo skozi delavnice kvačkali in štrikali iz
materialov, ki nam jih ponuja narava. Pri tem nam bo pomagala domišljija in veščine gozdnih škratov in vil,
ki čuvajo gozdove, drevesa in gozdne živali, seveda se pripravite tudi na to, da nam bodo včasih kakšno
zagodli.
Delavnice se bodo odvijale v gozdu, tako, da bomo v največji možni meri izkoristili vse, kar nam ponuja
narava. Po končanem seminarju bodo izdelki ostali last udeleženca in gozdno popestrili prostore v vrtcu ali
šoli ter seveda tudi vaše dneve, ko jih boste izdelovali skupaj z otroki.

KDO SO ŠKRATI? Slovenska beseda škrat izvira iz nemške besede 'scrato', kar pomeni gozdni demon. Škratje
nosijo koničaste kape, srajce, hlače z naramnicami, usnjen pas, na nogah pa imajo obute polstene škornje, čevlje
iz brezove skorje ali lesene coklje. Vsak škrat ima tudi gosto brado, rahlo privihan nos in rdeča lička. Poleg
škratov obstajajo tudi škratice.

KDO SO GOZDNE VILE? So mitološka bitja, lepa dekleta, obdarjena s čarobnimi močmi in večno mlada.
Živijo v gozdu, v bližini starih hribov, izvirov ali pod zemljo, v jamah. Razlikujemo dobre vile, ki pomagajo
ljudem, ponavadi s čarovnijo in zle vile, katerih namen je ljudem škodovati in prinesti nesrečo.
Seminar bo v celoti terenski (brez računalnika, brez PPT- PowerPointa), izveden s praktičnimi delavnicami.

Vabljeni, ker ustvarjalnost ne pozna meja!

Naslov seminarja: GOZDNE KVAČKARIJE IN ŠTRIKARIJE
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
razvijanje socialnih, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti in vztrajnosti
pridobivanje izkušenj za delo z učenci v odprtih učnih okoljih
razvijanje kompetenc za delo v odprtih učnih okoljih
predstaviti gozd in gozdno pedagogiko kot vir idej z namenom obogatitve učnega načrta
krepitev ustvarjalnega potenciala pedagoških strokovnih delavcev
oblikovanje pristnega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave kot posebne vrednote
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
Čas izpeljave: 21. april 2020
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: 120 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže
gozdnih vrtcev in šol je kotizacija 100 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 04-2020
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 se
seminarja kljub prijavi ne udeležite, se plača 20 odstotkov kotizacije.

Seminar: Gozdne kvačkarije in štrikarije
Datum izvedbe: 21. april 2019, Kamnik, Mekinjski samostan
Ura

9:00 – 9:15

Naslov predavanja, delavnice

Uvodni pozdrav in razdelitev v
skupine

9:15 – 10:15

Škratje lumparije od A do Ž

10:15 – 11:00

Vilinska malica

Izvajalec
Inštitut za gozdno pedagogiko
mag. Natalija Gyӧrek

Vsi izvajalci

OŠ Matije Valjavca Preddvor/Vrtec
Čriček in OŠ Šmartno v Tuhinju
Škratji orkester - Direndaj

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

Vilinski nakit

Klavdija Klinar prof. razrednega pouka in
Tanja Pongrac dipl. vzgojiteljica
predšolskih otrok

11:00 – 15:30
Terenske delavnice

OŠ Simona Jenka Kranj

Škratja tiskarna

Nataša Šefer prof. razrednega pouka in
Nina Primožič prof. razrednega pouka
prof. razrednega pouka

Inštitut za gozdno pedagogiko
Škratje kvačkarije
Alenka Planinc Kuhar in Natalija Gyӧrek

15:30 – 16:00

EVALVACIJA, PODELITEV POTRDIL,
ZAKLJUČEK

Inštitut za gozdno pedagogiko
mag. Natalija Györek

