SPOŠTOVANI!
INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO V SODELOVANJU Z GOZDNIM VRTCEM CERŠAK PRI OŠ RUDOLFA MAISTRA
ŠENTILJ, GOZDNIM VRTCEM ČRIČEK PRI OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR IN GOZDNO ŠOLO JANEZA PUHARJA KRANJ

Vabi na seminar

ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE V GOZDU
Pozitivni učinki gozda na otroke, vplivajo na razvoj številnih veščin, od katerih je razvoj socialnih in čustvenih veščin,
ključen za njihov uspeh in trdnost v življenju. Otroci, ki odraščajo v naravi se soočajo z različnimi situacijami, vseskozi
poteka učenje s poskusi in napakami, kjer z majhnimi zmagami doživljajo pogum življenja. Otroci so bolj odgovorni
do sebe in drugih ter bolj pozorni na lastno varnost. Tak način učenja jim ustreza. Sodelovanje, gozdni pogovori,
deljenje, prošnja za pomoč, empatija, spoštovanje do življenja so veščine, ki potekajo v gozdnem okolju spontano,
skozi igro in učenje. Skozi različne situacije razvijajo večjo čustveno zavest in čustvene regulacijske sposobnosti, saj
naravna okolja v vsakem trenutku zagotavljajo točno tisto spodbudo, ki jo otroci potrebujejo. Zmanjša se
problematično vedenje in uravnava vpliv stresnih situacij.
Skozi seminar bomo na praktične načine prikazali, kako lahko s pristopi gozdnega vrtca ali šole še dodatno podpremo
razvoj otrok na socialnem in čustvenem področju.

Seminar bo potekal v gozdu!

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: 28. oktober 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: 30
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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:
- udeleženec spozna kako spodbujati in razvijati otrokove čustvene in socialne kompetence v naravnih okoljih
- 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: ena
Čas in kraj izpeljave: Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik in bližnji gozd.
Termin: sobota, 5. november 2022
Kraj izpeljave: Seminar je terenske narave in bo potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 130,00 EUR z DDV na osebo, v kotizacijo so vključeni topla malica, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže gozdnih
vrtcev in šol je kotizacija 104,00 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 11 - 2022
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
ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE V GOZDU
5. november 2022, Kamnik Mekinje
Naslov predavanja/delavnice

Izvajalec
Pozdravni uvod
To sem JAZ, to si TI in to smo MI VSI!

9:00 – 9:40

Delavnica
mag. Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko
Uroš Jelen, prof. šport, vzgoje, specialist kinezioterapije

9:40 – 10:55

Uravnotežen čustveni in socialni razvoj otroka skozi ovire
sodobne družbe

10:55 – 11:35

Odmor za malico in druženje

Predavanje
Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. defektologije

Kakšne barve je tvoj gozd?
Gozdne delavnice

11:35 – 15:30

Barbara Škerlec, dipl. vzgojiteljica predšolski otrok in pedagoginja montessori
Gozdni vrtec Ceršak
Mateja Mušič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Gozdni vrtec Čriček
Nataša Šefer, prof. razrednega pouka
Gozdna šola J. Puharja Kranj
Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko

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