SPOŠTOVANI,
vrtci, šole, pedagoške strokovne delavke in delavci, ravnatelji in ravnateljice!

Inštitut za gozdno pedagogiko in Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

v šolskem letu 2014/15 najavljata razpis:

GOZD OBLIKUJE ŽIVLJENJE
Izziv razpisa
Gozd s svojim dinamičnim utripom predstavlja bogato in neponovljivo vzgojno-učno okolje. Otroci
ga občutijo z vsemi čuti, ga preoblikujejo po lastnih zamislih in gozd preoblikuje njih. Ponuja jim
ustvarjalno okolje, ki porodi v njih iskrive zamisli, pozitivna čustva, jih umiri in objame z močjo
pradavnine, ki nam je zelo blizu, a hkrati v današnjem času včasih zelo daleč.
S tem ko z otroci gremo v gozd vplivamo na njihovo in naše zdravje, ter dobro počutje. Gozd kot
prostor je prav tako primerno učno in igralno okolje za otroke s posebnimi potrebami.
Gozd nas je oblikoval skozi dolgo preteklost. Ali nas in naše otroke lahko oblikuje tudi danes, na
nevsiljiv, prijazen način? Mogoče opazite vpliv gozda na občutja, dejanja, razmišljanja? Je lahko
vir ustvarjalnega navdiha, mogoče krepi našo življenjsko energijo in vzbuja pozitivne misli? Ali
lahko (pre)oblikuje otrokove navade in vpliva na njegov celostni razvoj?
Skozi razpis bomo zbirali vaše gozdne trenutke, utrinke, misli, dejanja, aktivnosti,..Zanima
nas kaj počnete z otroci v naravi: ustvarjate, razmišljate, se igrate, učite ali preprosto
uživate.

Namen razpisa:
-

Nuditi podporo tistim, ki želijo izvajati vzgojno-izobraževalne aktivnosti v naravi.

-

Ponuditi otrokom učno okolje, ki omogoča izzive, spodbuja ustvarjalnost in pozitivno vpliva
na razvoj otrok.

-

Vzpodbuditi razvoj idej za delo v naravnih učnih okoljih.

-

Okrepiti in povezati Mrežo gozdnih šol in vrtcev Slovenije.

Teme, ki jih lahko obravnavate so raznovrstne. Naštejmo jih le nekaj:
Gozd naše igrišče. Pouk v gozdu, zakaj pa ne? Vzgajajmo čustveno odporne otroke. Zakaj se v
gozdu počutimo dobro? VEJE IN KAMNI: matematika na prostem. Igra vlog in tradicionalne
pravljice na prostem. Slikajmo v naravi in z naravo. Telovadimo v gozdu. Gozdne živali. Zakaj
imamo radi drevesa?
Seveda pa temo lahko izberete sami, le da se navezuje na gozd in aktivnosti v njem.
Na razpis se lahko prijavijo vrtci, šole, posamezne vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in
učitelji, ter drugi pedagoški strokovni delavci. Zbirali bomo vaše ideje za delo v gozdu,
fotografije, anekdote, refleksije vseh udeleženih (tako odraslih kot otrok), zapise aktivnosti,…
Vse prispevke bo pregledala tričlanska strokovna komisija in prvi trije najboljši prispevki (ne
glede na zvrst) bodo nagrajeni, prav vsi pa bodo zbrani v zborniku, ki bo oblikovan in objavljen
konec šolskega leta in dostopen vsem šolam in vrtcem pri njihovem nadaljnjem delu.
Rok oddaje prispevkov je 6. april 2015.
Nagrade bodo podeljene na srečanju Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki bo naslednje leto
v mesecu maju ali juniju. Vse organizacijske informacije in program srečanja bo objavljen na
spletnih straneh Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Inštituta za gozdno pedagogiko, v
začetku marca.
Vabimo Vas, da se nam pridružite!

Kamnik, 24.08.2014

mag. Natalija Györek
Inštitut za gozdno pedagogiko

Prijavnica za sodelovanje:

GOZD OBLIKUJE ŽIVLJENJE
Naziv in naslov šole/vrtca:
Ime in priimek kontaktne osebe:
Kontaktni podatki (e-naslov, telefon):
Ali se boste udeležili srečanja Mreže gozdnih vrtcev in šol?

Dovoljujemo objavo prispevkov, fotografij v zborniku. DA

DA

NE

NE

Žig in podpis odgovorne osebe (ravnatelja – ice):

Prosimo vas, da skenirano prijavo pošljete na e-naslov info@gozdnivrtec.si . Seznam vseh
prijavljenih in sodelujočih vrtcev in šol bo objavljen na spletni strani Mreže gozdnih
vrtcev in šol Slovenije.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski št. 031-670 034.

