SPOŠTOVANI!
Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Vrtcem Antona Medveda Kamnik in OŠ Šmartno v Tuhinju

VABI NA SEMINAR

KONCEPT GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL PRI PRAKTIČNEM DELU Z OTROKI

Naša potovanja v gozd so se začela pred tremi leti, ko je majhna skupina šestih vrtcev, Inštituta za gozdno pedagogiko in Zavoda RS za šolstvo ustanovila
iniciativno Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije (http://www.gozdnivrtec.si/sl/). Mreža in njen koncept sta se danes med slovenskimi šolami in vrtci že dobro
uveljavila. Prav tako se je ustvarila močna ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki nudi podporo šolam in vrtcem pri njihovem učenju in igri v naravi.
Potovanje zdaj nadaljujemo v Prekmurju, kar je še toliko bolj pomembno, saj je gozda in ohranjenih naravnih okolij v tej pokrajini ob Muri zelo malo.
Vloga pedagoga je izven učilnice težja, saj ni samo učitelj v ožjem pomenu besede, ampak je tudi oblikovalec idej, spodbujevalec domišljije, pridobivanja novih
izkušenj, uporabe novih materialov, raziskovalec, soigralec, dober zgled, poslušalec,… Čeprav je narava bogato okolje, žal tega starši, vzgojitelji, učitelji nekako
ne prepoznamo in za proces učenja premalo izkoriščamo. V sklopu seminarja boste izvedeli zakaj je pomembno, da učenje in igra potekata tudi v naravnih
okoljih, kako v praktičnem pomenu prenesti del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v naravo, primere dobrih praks in dosedanjih izkušenj ter spoznali številne
izvedbe in možne načine dela z otroki v gozdnem okolju.

VREDNOTE IN ZNANJA, KI JIH PREDSTAVLJAMO V MREŽI GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL SLOVENIJE

Naslov seminarja: KONCEPT GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL PRI PRAKTIČNEM DELU Z OTROKI

Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek
Telefon: 031-670 034
E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si; info@gozdnivrtec.si
Št. pedagoških ur: 8
Št. udeležencev: 40
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji v OŠ, ostali strokovni delavci (psihologi, specialni pedagogi, socialni pedagogi,…), fizične in pravne osebe, ki
se ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za otroke.
Cilji seminarja:
-

Predstaviti temelje za delo z otroki v naravnih okoljih,
predstaviti praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih,
zgraditi zaupanje v vzgojno – izobraževalni proces v naravnih okoljih,
spodbujati kreativnost in inovativnost v vzgojno – izobraževalnem procesu,
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
Rok prijave: 28.09.2015
Čas izpeljave: 15. oktober 2015
Kraj izpeljave: Dvorana gasilskega doma v Dolnji Bistrici. Seminar bo kombinacija predavanj in terenske izvedbe v gozdu, zato je potrebna
primerna obleka in obutev.

Kotizacija: 60 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni tudi malica in napitki. Fizične osebe poravnajo kotizacijo 7 dni pred izvedbo
seminarja, za javne zavode je veljavna tudi izdana naročilnica. 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 10 -2015
Udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila.
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.

KONCEPT GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL PRI PRAKTIČNEM DELU Z OTROKI – program seminarja

15. oktober – Dolnja Bistrica, Dvorana gasilskega doma in gozd v neposredni bližini
Ura

Naslov predavanja

Izvajalec

9:00 - 9:45

Koncept gozdnih vrtcev in šol pri
praktičnem delu z otroki

mag. Natalija Györek,
Inštitut za gozdno pedagogiko

9:45 – 10:30

GOZD, učilnica življenja

Lučka Drganc,
učiteljica razrednega pouka in univ. dipl.
soc. ped. na OŠ Šmartno v Tuhinju

10:30 – 11:00

Malica

11:00 – 12:00

Otroci potrebujemo gozd

12:00 – 12:15

Odmor

12:15– 13:00

Možni pedagoški pristopi k
raziskovalnemu delu v gozdu predstavitev Life+ projektov
LIFEGENMON in ManFor C.BD
Okoljska vzgoja otrok na primeru
projekta GoforMura

13:00-13:15

Praktični primeri za pedagoško delo v
gozdu z otroki,
Biotska pestrost,
Gozd in voda,
Kako predstaviti živali v gozdu – primer
projekta GoForMura

15:30-16:00

Boris Rantaša
univ. dipl. inž. gozd.,
dr. Urša Vilhar,
mag. Špela Planinšek,
Gozdarski inštitut Slovenije

Odmor in odhod v gozd
Terenske premišljevalnice in izzivi:

13:15-15:30

Brigita Urbanija,
vzg. pred. otrok, pedagoška vodja Vrtca A.
Medveda Kamnik
Simona Šarec,
dipl. vzg. pred. otrok
Vrtec Antona Medveda Kamnik

Evalvacija in potrdila

mag. Natalija Györek,
Lučka Drganc
učiteljica raz. pouka in univ. dipl. soc. ped.
OŠ Šmartno v Tuhinju,
Boris Rantaša
univ. dipl. inž. gozd.,
dr. Urša Vilhar,
Saša Vochl
univ. dipl. inž. gozd.,
Gozdarski inštitut Slovenije

Vsi organizatorji

