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SPOŠTOVANI! 

 

INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO V SODELOVANJU Z GOZDNIM VRTCEM CERŠAK, GOZDNIM VRTCEM ČRIČEK, 

GOZDNO ŠOLO TONETA ČUFARJA JESENICE IN GOZDNO ŠOLO SIMONA JENKA KRANJ 

Vabi na seminar 

GO(zdni) UČITELJ! 

ali krajše 

GO UČITELJ! 

 
Kaj boste počeli v naslednjem šolskem letu? Mi bomo dneve preživljali tudi v gozdu in prav vsak se nam lahko pridruži. 

Vabimo Vas, da postanete gozdni vzgojitelj, oziroma učitelj. Kdo je gozdni učitelj? Je učitelj, ki išče pot nazaj k naravi 

in večji svobodi gibanja in razmišljanja. Učne načrte in učenje z velikim navdušenjem spreminja v znanje in veščine, ki 

jih današnji otroci potrebujejo. Poučevanje v gozdu prinaša za učitelje in otroke nove priložnosti, več avtonomije, 

vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva gozdov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno 

učno klimo. 

Seminar je nadgradnja dosedanjih izobraževalnih seminarjev, saj bodo delo predstavile vzgojiteljice in učiteljice, ki 

uspešno vključujejo pedagoško delo v gozdu v vsakdanji utrip vrtcev in šol. Skozi štiri delavnice, vam bomo predstavili 

kako začeti s poučevanjem v gozdu, kje so ovire in kje prednosti, kako prepoznati in spodbujati učenje otrok ter 

uspešno zasledovati cilje. Na seminarju bomo predstavili praktične pristope, ki jih boste lahko uporabili pri delu z otroki 

v naravi, pri tem pa ne bomo pozabili tudi na razvoj vaših kompetenc.  

Seminar bo v celoti potekal v gozdu! 
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Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek 

Prijave in informacije na: telefon: 031-670 034 ali e-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si 

Rok prijave: 5. avgust 2021 za obe izvedbi, oziroma do zasedbe prostih mest 

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 iz katere prihajate  

Št. pedagoških ur: 8; udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila. 

Št. udeležencev: 30 na posamezni izvedbi 

Ciljna skupina: ravnatelji, vodstveni delavci v vzgoji in izobraževanju, vzgojitelji, učitelji razredne stopnje, specialni pedagogi, ostali 

strokovni delavci (psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci), fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za 

otroke. 

Cilji seminarja: 

- predstavitev gozdnih vrtcev in gozdnih šol v Sloveniji 

- predstavitev praktičnih pristopov in izkušenj za delo z otroki vrtcih in šolah v naravnih okoljih 

- razvijanje kompetenc za delo v gozdu 

- krepitev ustvarjalnega potenciala pedagoških strokovnih delavcev 

- predstaviti gozd in gozdno pedagogiko kot vir idej za obogatitev učnega načrta 

- 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: 2 

Čas in kraj izpeljave: Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik in bližnji gozd. 

Dva termina: 

- torek, 24. avgust 2021 in 

- četrtek, 26. avgust, 2021 

Pri prijavi obvezno navedite za kateri termin se prijavljate. Menjava terminov pozneje ni več možna. 

Kraj izpeljave: Seminar je terenske narave in bo v celoti potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev. 

Kotizacija: 110 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni topla 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 

izdana naročilnica. 

Kotizacijo nakažite na račun: TRR: SI56 10100-0047877546 odprt pri Banki Koper; BIC banke prejemnika: BAKO SI 2X; Koda 

namena: GDSV; sklic 00 08-2021 

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. 

 

mailto:natalija.gyorek@kks-kamnik.si
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Program seminarja  

GO(zdni) UČITELJ! 

torek, 24. avgust in četrtek, 26. avgust, 2021 

Naslov predavanja Izvajalec 

Pozdravni uvod 
9:00 – 9:15 

Inštitut za gozdno pedagogiko 
mag. Natalija Györek 

9:15 – 11:30 
Udeleženci se udeležijo obeh delavnic. 

POMEN NARAVNEGA GIBANJA V GOZDU ZA UČITELJE IN OTROKE 
Uroš Jelen, prof. šp. vzgoje, specialist kinezioterapije 

 
 

GO UČITELJ! 
mag. Natalija Györek 

11:30 – 12:30 Odmor za malico in druženje 

12:30 – 15:30 
Udeleženci se udeležijo obeh delavnic. 

ČUTIM GOZD! 
 

Barbara Škerlec, dipl. vzgojiteljica predšolski otrok in pedagoginja montessori 
Gozdni vrtec Ceršak 

 
Mateja Mušič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok 

Gozdni vrtec Čriček 

V GOZDU VSE GRE! 
 

Klavdija Klinar, prof. razrednega pouka 

Gozdna šola Toneta Čufarja Jesenice 

 
Nataša Šefer, prof. razrednega pouka 

Gozdna šola Simona Jenka Kranj 

15:30 – 16:00 

Evalvacija, podelitev potrdil in zaključek 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

 


