SPOŠTOVANI!

INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO
vabi na seminar

MI SMO GOZDNI RAZRED
Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije se je formalno oblikovala v letu 2012, danes je vanjo vključenih
150 šol in vrtcev. Naša priporočila so preprosta: gozdni vrtec obišče gozd vsaj enkrat tedensko, gozdna
šola, vsaj enkrat mesečno. Toda, to ne pomeni, da ne smete v gozd večkrat, ali pa da ne smete
dejavnosti prilagoditi učnemu utripu, vremenskim razmeram, nagajivosti otrok, polni luni ali pa slabi
volji kolegic v zbornici.
Poleg tega, da poučevanje izven učilnice prinaša številne prednosti za učence, pedagoški strokovni
kader, vrtce in šole, je obenem tudi odgovor, kako pristopiti k novemu načinu šolanja v sedanjih
razmerah in pri tem ohraniti kakovost dela. Poučevanje v naravi in bližnjem lokalnem okolju odpira
številne nove priložnosti. Ko otrokom omogočimo učenje skozi gibanje, naredimo največ tudi za njihov
um in razvoj, ter jim seveda damo veliko volje do učenja.
Kaj bomo počeli na seminarju? Skozi prikaz praktičnih aktivnosti bomo skupaj načrtovali delo v
naravnih okoljih, ki bo vsebovalo različne možnosti prenosa učnih načrtov v naravo. V gozdu bomo
ustvarili trdne cilje, ki jim boste sledili skozi šolsko leto.
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: 15. september 2020, 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: 20
Ciljna skupina: 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.
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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: 3
Čas izpeljave: 30. september 2020
Kraj izpeljave: Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik in bližnji gozd. Seminar
je terenske narave in bo v celoti potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 120 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni topla malica, napitki in strokovna gradiva. Za
člane Mreže gozdnih vrtcev in šol je kotizacija 95 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 00 200-2020
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.
Program seminarja MI SMO GOZDNI RAZRED
Z vami bova: mag. Natalija Györek in Uroš Jelen, prof. šp. vzgoje, specialist kinezioterapije
9:00 – 9: 15 REGISTRACIJA
9:15 – 9:30 UVOD IN PREDSTAVITEV DELA
9:30 – 10:30 GOZDNE GIBALNICE IN IGRALNICE
10:30 – 11:15 MALICA
11:15 – 15:30 MI SMO GOZDNI RAZRED – terenske delavnice, idejni koncept programa gozdne
šole/vrtca
15:30 – 16:00 EVALVACIJA IN PODELITEV POTRDIL
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