SPOŠTOVANI!
INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO V SODELOVANJU Z GOZDNIM ŠOLAMI: OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE, OŠ
IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA, OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ, OŠ PRESKA IN OŠ SELNICA OB DRAVI – PŠ SV. DUH NA
OSTREM VRHU

organizira seminar
MI SMO GOZDNA ŠOLA!

Kaj boste počeli v naslednjem šolskem letu? Mi bomo šolske dni preživljali tudi v gozdu in prav vsak se nam lahko
pridruži. Seminar je nadgradnja dosedanjih izobraževalnih seminarjev, saj bodo delo predstavile učiteljice, ki uspešno
vključujejo pedagoško delo v gozdu v vsakdanji utrip šol. Skozi gozdni pouk, 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 številne praktične pristope, ki jih boste lahko uporabili pri delu z otroki v naravi,
pri tem pa ne bomo pozabili tudi na razvoj vaših kompetenc.
V gozdno šolo vas vabijo:
Damjana Očko in Viktorija Pupaher sta učiteljici na podružnični šoli Sveti Duh na Ostrem vrhu. Njuna centralna šola je
OŠ Selnica ob Dravi. Že od leta 2017, ko sta se vključili v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije je njun cilj, da v pouk na
prostem sistematično vsako leto vneseta več ciljev iz učnega načrta. Pri tem se vertikalno in medpredmetno
povezujeta.
Janja Bračko Mesec in Maja Trojar Kepic sta učiteljici razrednega pouka na OŠ Ivana Groharja Škofja Loka in že peto
leto redno vključujeta v pouk učenje na prostem, v okviru šolskega projekta Gozdoljub. V naravi dajeta poudarek
gibanju, uporabi čutil in izkustvenemu učenju ter krepitvi medsebojnih odnosov.
Tanja Štrukelj in Mateja Jelen sta učiteljici razrednega pouka na OŠ Preska. Vsakodnevno del pouka izvedeta na
prostem, največkrat v bližnjem gozdu. V naravi, njuni najljubši učilnici, za otroke pripravita zanimive dejavnosti vseh
predmetnih področij, ki pa se običajno prepletajo. Odzivi otrok in staršev so pozitivni, kar ju neprestano žene k iskanju
novih idej. Teh jima zares nikoli ne zmanjka.
Klavdija Klinar in Nina Primožič sta dve Gorenjki, ena iz Jeseniške, druga Kranjske osnovne šole, ki najraje poučujeta v
gozdu. Tam učencem povesta veliko novega o gozdu in tudi o drugih temah. Seveda poskrbita, da se učenci ob vsem
tem dobro razgibajo.

SEMINAR BO V CELOTI POTEKAL V GOZDU!

Inštitut za gozdno pedagogiko ● Vrhpolje 202 ● 1241 Kamnik
DŠ: 30463491 ● MŠ: 3708047000, TRR: SI56 10100-0047877546
Zavod je kot pravna oseba vpisan v poslovni register RS pod matično št. 3708047000 s šifro dejavnosti 85.600.

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: 20. avgust 2022, 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: 25
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 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: 1
Čas in kraj izpeljave: Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik in bližnji gozd.
Termin: torek, 30. avgust 2022
Kraj izpeljave: Seminar je terenske narave in bo v celoti potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 120,00 EUR z DDV na osebo, v kotizacijo so vključeni topla malica, prigrizki, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže
gozdnih vrtcev in šol je kotizacija 94,00 EUR z DDV na osebo.
Fizične osebe poravnajo kotizacijo 7 dni pred izvedbo seminarja
Za javne zavode je veljavna izdana naročilnica in se kotizacija poravna po opravljeni storitvi, oz. 30 dni po izdanem e - računu.
Kotizacijo nakažite na račun: TRR: SI56 0231 0026 4265 161 odprt pri NLB; BIC banke prejemnice LJBASI2X: ; 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.
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Program seminarja

MI SMO GOZDNA ŠOLA!
torek, 30. avgust 2022, Javni zavod Mekinje
Naslov predavanja in izvajalec
UVODNI POZDRAV IN PREDSTAVITEV GRADIV
9:00 – 9:10

Inštitut za gozdno pedagogiko
mag. Natalija Györek

GOZDNA PEDAGOGIKA ZA UČITELJE
Prepoznajmo učenje in znanje, ki nam ga nudi gozd
9:10 – 10:00
GOZDNA DELAVNICA

10:15 – 11:00

mag. Natalija Györek
Inštitut za gozdno pedagogiko

Odmor za malico in druženje

PRAVLJIČNO POTOVANJE
Tanja Štrukelj, prof. razrednega pouka in Mateja Jelen, prof. razrednega
pouka
Gozdna šola Preska

GOZDOLJUBNI POUK
Janja Bračko Mesec, prof. razrednega pouka in Maja Trojar Kepic, prof.
razrednega pouka
Gozdna šola Ivana Groharja Škofja Loka

11:00 – 15:30
GOZDNI POUK

NAŠ GOZD, NAŠ IZZIV!
Damjana Očko, učiteljica razrednega pouka Viktorija Pupaher, učiteljica
razrednega pouka
OŠ Selnica ob Dravi, PŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu

O GOZDU VEDNO V GOZDU!
Klavdija Klinar, prof. razrednega pouka
Gozdna šola Toneta Čufarja Jesenice
Nina Primožič, prof. razrednega pouka
Gozdna šola Janeza Puharja Kranj

Evalvacija, podelitev potrdil in zaključek
15:30 – 16:00
Inštitut za gozdno pedagogiko
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