
                             

 

 

SPOŠTOVANI! 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z 

 Outdoor and Woodland Learning Scotland - škotsko organizacijo za učenje na prostem in v gozdu ter 

slovenskimi gozdnimi vrtci in šolami 

VABI NA DVODNEVNI MEDNARODNI SEMINAR 

 

NARAVA IN OTROCI NE POZNAJO MEJA 

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

 

Pedagoško delo v naravi, gozdna pedagogika, gozdni vrtci, izvajanje kurikula v naravnih okoljih so usmeritve, ki v zadnjem času pridobivajo na 

pomenu. V Sloveniji se od leta 2012 slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in 

šol Slovenije, ki jo vodi Inštitut za gozdno pedagogiko. Trenutno je v Mrežo povezanih čez 100 izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. 

Načini vključevanja gozdne pedagogike v programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni, kot primer dobre prakse nas prepoznavajo 

v širšem evropskem prostoru. Tokrat bomo znanje in izkušnje okrepili s škotskima strokovnjakinjama Bonnie Maggio in Sally York. Škotska 

vlada in njihove nacionalne organizacije so v zadnjem desetletju izdelale vizijo, strategije in številne akcijske načrte, ki učiteljem ter otrokom in 

mladostnikom pomagajo pri razvoju poučevanja na prostem, predvsem v naravnih okoljih. Učenje na prostem je postala ključna točka njihovega 

kurikula za odličnost. 

Outdoor and Woodland Learning Scotland - OWL (Učenje na prostem in v gozdu na Škotskem) promovira uporabo naravnih in drugih zunanjih 

okolij Škotske v učne namene in v ta namen razvija tudi ustrezne metode dela. Učenje na prostem, bodisi na igriščih, v vaseh, mestih, parkih ali 

naravnih okoljih spodbuja aktivno udeležbo mladih in učenje poveže s svetom, ki jih obdaja. Organizacija Outdoor and Woodland Learning 

Scotland deluje pod okriljem Škotske gozdarske službe (Forestry Commission Scotland), razvila pa se je iz pobude za izobraževanja o gozdovih 

(Forest Education Initiative – FEI), ki uspešno deluje že več kot 20 let. 

Več o Outdoor and Woodland Learning Scotland: http://www.owlscotland.org/home/ 

Več o Forestry Commission Scotland: http://scotland.forestry.gov.uk/ 

Več informacij o Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Inštitutu za gozdno pedagogiko: 

http://www.gozdnivrtec.si/sl/;  

http://gozdna-pedagogika.si/ 

Seminar bo praktično naravnan s številnimi predstavitvami in delavnicami. 

  

http://www.owlscotland.org/home/
http://scotland.forestry.gov.uk/
http://www.gozdnivrtec.si/sl/
http://gozdna-pedagogika.si/


                             

 

 

PREDSTAVITEV GOSTUJOČIH PREDAVATELJIC: 

SALLY YORK, SVETOVALKA ZA IZOBRAŽEVALNO POLITIKO  

V otroštvu je bilo preživljanje časa na prostem pomemben del njenega življenja. Prvovrstni izleti s terenskim delom so jo navdihnili kot eden 

najboljših načinov učenja, saj so povezali učenje v šoli s tem, kar se je dogajalo v resničnem svetu. Diplomirala je iz humane ekologije, čemur je 

sledila pridobitev podiplomske pedagoške izobrazbe na področju okoljevarstvenih ved (PGCE in Environmental Science). Poučevala je biologijo 

in splošno naravoslovje na srednješolski ravni ter pridobila status profesorice (Qualified Teacher). Prenehala je poučevati v učilnici in začela 

sodelovati pri šolskem programu organizacije prostovoljnih konservatorjev (Conservation Volunteers) na območju mest Bath in Bristol, s čimer je 

pridobila praktične spretnosti, ki dopolnjujejo njene spretnosti poučevanja. Delo je nadaljevala v svetu za terenske študije (Field Studies Council) 

konservatorskega gozdnega centra Epping (Epping Forest Conservation Centre, London) in v naslednjih sedmih letih preživljala čas tudi v dveh 

drugih centrih, v Juniper Hall (North Downs) in Malham Tarn (Yorkshire Dales), kot terenska tutorka za biologijo in geografijo, kjer je na prostem 

poučevala vse starostne skupine, od osemletnikov do osemdesetletnikov. 

Zadnjih 24 let dela za gozdarsko komisijo, kjer je sprva pokrivala Veliko Britanijo na področju izobraževanja, vključno z razvojem pobude za 

gozdna izobraževanja in nudila podporo razvoju gozdne šole. Leta 2003 se je pridružila škotski gozdarski komisiji, kjer razvija gozdno šolo in 

gozdni vrtec, širi delo organizacije Outdoor and Woodland Learning Scotland in skupaj s partnerji ter vlado spodbuja širšo rabo gozdov in 

lokalnih zelenic za učenje in igro. 

Živi v okolici Edinburgha z možem, otrokoma, dvema mačkama in prostorom za majčkenega psa. 

BONNIE MAGGIO, VODJA IZOBRAŽEVANJ V GOZDU 

Njeno celotno delo je povezano z okoljskim izobraževanjem in usposabljanjem ljudi za učenje na prostem. Pri Škotski gozdarski komisiji opravlja 

delo vodje za področje učenja na prostem, znotraj katerega vodi usposabljanja za izvajalce poučevanja na prostem, nudi svetovanje in podporo 

izvajalcem, ter skrbi za širitev ideje in razvoj virov. Prej je več let opravljala naloge državnega svetovalca za okoljsko izobraževanje glede 

Škotske naravne dediščine. 

Živi na Škotskem podeželju, na območju, ki je znano po svojih lepih drevesih in gozdovih. V naravi uživa z različnimi dejavnostmi, vključno s 

hojo, kolesarjenjem, plavanjem in ribolovom. 

  



                             

 

 

Naslov seminarja: NARAVA IN OTROCI NE POZNAJO MEJA 

Koordinator: mag. Natalija Györek; Inštitut za gozdno pedagogiko 
 
Prijave in informacije na: 
 
Telefon: 031 670 034 
E –naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si 

Št. pedagoških ur: 16 

Št. udeležencev: največ 50 

Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji v OŠ, specialni pedagogi, ostali strokovni delavci (psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci), fizične in pravne osebe, ki se 
ukvarjajo z dejavnostmi za otroke v naravi. 

Cilji seminarja: 

- predstavitev slovenskih primerov dobre prakse in njihovih izkušenj, 
- predstavitev Škotskega koncepta učenja v naravnih okoljih, 
- predstavitev domačih in tujih praktičnih pristopov za delo z otroki v naravnih okoljih, 
- narediti učenje enostavno, praktično, čustveno, nepričakovano, resnično, kreativno in inovativno, 
- promocija koncepta gozdnih šol in vrtcev ter širitev koncepta Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 

Predavatelji in teme: program seminarja je naveden v spodnji preglednici. 
                                   Seminar bo prvi dan potekal v slovenskem jeziku, drugi dan v angleškem jeziku, s prevajanjem v slovenski jezik. 

Rok prijave: 10. avgust 2018, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Čas izpeljave: 28. in 29. avgust 2018 

Kraj izpeljave: 

28. avgusta bo seminar potekal v dvorani krajevne skupnosti na Zgornji Beli 67 (občina Preddvor). 
29. avgusta bo seminar v Preddvoru, pri jezeru Črnava (Hotel Alma, bivši Hotel Bor). Kraja seminarja sta medsebojno oddaljena približno 3 km. 

Seminar bo kombinacija predavanj in terenske izvedbe v gozdu (večji del bo potekal v gozdu), zato je potrebna primerna obleka in obutev. Prijava je možna 
samo za oba dneva seminarja, tuji gostji bosta prisotni oba dneva seminarja. 

 

Kotizacija: 230 EUR za celoten seminar. V kotizacijo so vključena strokovna gradiva, topla malica, pijače in prigrizki. Za člane Mreže gozdnih vrtcev 

in šol znaša kotizacija za oba dneva 200 EUR. 

Fizične osebe poravnajo kotizacijo 14 dni pred izvedbo seminarja, za javne zavode je veljavna tudi izdana naročilnica, račun jim bo poslan po opravljenem 

seminarju. 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 08 -2018 

 

Udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila. 
 
Splošni pogoji: Odpoved udeležbe je možna najkasneje 14 dni pred izvedbo seminarja. Če se udeležba ne odpove pravočasno ali se seminarja kljub 
prijavi ne udeležite, se plača 30 odstotkov kotizacije. 
  



                             

 

 

Seminar 1. dan: NARAVA IN OTROCI NE POZNAJO MEJA 

Datum in kraj izvedbe: 28. avgust 2018; Zgornja Bela 

Ura Naslov predavanja, delavnice Izvajalec 

9:00 – 9:20 
UVODNI POZDRAV in PREDSTAVITEV 

GOSTIJ 

Mag. Natalija Gyӧrek 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

Sally York in Bonnie Maggio 

Forestry Commission Scotland 

 

9:20 – 10:00 

 

UČENJE Z NARAVO 

Mag. Natalija Gyӧrek 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

 

10:00 – 10:40 Odmor za malico in odhod na teren  

10:40 – 14:45 

 

GOZDNE IGRARIJE 

praktično delo v skupinah 

Mateja Mušič 

dipl. vzg. pred. otrok 

Vrtec Čriček pri OŠ Matije Valjavca Preddvor 

 
10:40 – 14:45 

 

ŠOLSKE GOZDNE DOGODIVŠČINE 

praktično delo v skupinah 

Lučka Drganc 

učiteljica razrednega pouka in univ. dipl. soc. 

ped. v OŠ Šmartno v Tuhinju 

10:40 – 14:45 

 

UMETNOST MATEMATIKE V NARAVI 

praktično delo v skupinah 

Klavdija Klinar; prof. razrednega pouka 

Tonja Pongrac; dipl. vzgojiteljica 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

 

 10:40 – 14:45 

 

GOZDNI DETEKTIVI 

praktično delo v skupinah 

Nataša Šefer 

prof. razrednega pouka 

OŠ Simona Jenka Kranj 

10:40 – 14:45 

 

ZAČUTIMO GOZD Z VSEMI ČUTILI 

praktično delo v skupinah 

Nina Primožič 

prof. razrednega pouka 

OŠ Simona Jenka Kranj 

14:45 – 15:30 ZAKLJUČEK PRVEGA DNE IN DRUŽENJE 

mag. Natalija Györek 

 Inštitut za gozdno pedagogiko 

 

  



                             

 

 

Seminar 2. dan: NARAVA IN OTROCI NE POZNAJO MEJA 

Datum in kraj izvedbe: 29. avgust 2018; Preddvor 

Ura Naslov predavanja, delavnice Izvajalec 

9:00 – 9:30 
Predstavitev Forestry Commission Scotland 

in Outdoor and Woodland Learning Scotland 

Sally York in Bonnie Maggio 

Forestry Commission Scotland 

 

9:30 – 10:00 Pregled virov za učenje na prostem 

Sally York in Bonnie Maggio 

Forestry Commission Scotland 

 

10:00 – 10:45 Odmor za malico in odhod na teren  

10:45 – 12:30 

Izbirno predavanje 

Vrtnarjenje v zgodnjih letih 

Gardening for Biodiversity for Early Years 

Bonnie Maggio 

Forestry Commission Scotland 

 

10:45 – 12:30 

Izbirno predavanje 

Računanje v gozdarstvu 

Numeracy in Forestry 

Sally York 

Forestry Commission Scotland 

 

12:30 – 13:15 Odmor in mreženje  

13:15 – 14:45 

Izbirno predavanje 

Tla 

Soils 

Sally York 

Forestry Commission Scotland 

 

13:15–14:45 

Izbirno predavanje 

Arheologija 

Archaeology 

Bonnie Maggio 

Forestry Commission Scotland 

 

15:00 – 15:30 Evalvacija in podelitev potrdil 

mag. Natalija Györek 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

 

 


