SPOŠTOVANI!

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z OŠ Valentina Vodnika, OŠ Šmartno v Tuhinju, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom
RS za šolstvo in Vrtcem Antona Medveda Kamnik

VABI NA SEMINAR

»IN MOTU VITA«, V GIBANJU JE ŽIVLJENJE
(PEDAGOŠKO DELO V GOZDU – IZZIV V RAZVOJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA)

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije
Ali je učenje sploh lahko gibanje? Telovadba je v šolah telovadba, naravoslovje naj bo naravoslovje in zgodovina samo zgodovina.
Ampak učenje je gibanje vedno in povsod. Ni samo gibanje, ki ga ponazarjamo s fizično aktivnostjo ali ciljem priti od točke A do
točke B. Učenje je lahko gibanje v osebnem razvoju otroka, seveda skladno z njegovimi potrebami in starostjo. In seveda velja tudi
obratno. Vsak, ki se giblje (beri dela, ustvarja) se tudi uči, na lastnih izkušnjah, na napakah, uspehih, skozi življenje. Vsak dan
pouka, ki sledi gibanju vnaša v učenje izzive, raziskovanje, presenečenja, reševanje problemov, občutek resničnosti, sproščenost
in energijo.
In če pouk izvajamo v naravi, bomo cilj lažje dosegli.
Cilj: celosten razvoj otroka, ki se bo v življenju samostojno in samoiniciativno gibal.

Pedagoško delo v gozdu, gozdna pedagogika, poučevanje izven učilnice so aktivnosti, do katerih imamo načeloma pozitiven
odnos, vendar se v slovenskih šolah in vrtcih še ne uveljavljajo v večjem obsegu. Vrtci, šole in zavodi v Mreži gozdnih vrtcev in šol
Slovenije smo oblikovali različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih bomo z veseljem delili tudi z vami. Seminar bo
izrazito praktično naravnan s številnimi delavnicami. Ne bomo vam ponudili samo znanstvenih pristopov, učnih metod in delovnih
listov. Pomagali vam bomo zgraditi zaupanje v učni proces izven igralnice oziroma učilnice.

Naslov seminarja: »IN MOTU VITA«, V GIBANJU JE ŽIVLJENJE
Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek
Prijave in informacije na:
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 praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih,
narediti učenje enostavno, praktično, čustveno, nepričakovano, resnično, kreativno in inovativno,
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: 29. april 2016, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Čas izpeljave: 19. maj 2016
Kraj izpeljave: Hotel Bor in Grad Hrib v Preddvoru, ter bližnji gozd. Seminar bo kombinacija predavanj in terenske izvedbe v gozdu (večji
del bo potekal v gozdu), zato je potrebna primerna obleka in obutev.

Kotizacija: 100 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki in tiskana strokovna gradiva .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 05 -2016
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.

Seminar: »IN MOTU VITA«, V GIBANJU JE ŽIVLJENJE
Datum izvedbe: 19. maj 2016, Preddvor z okolico
Ura

Naslov predavanja, delavnice

9:00 – 9:10

Uvodni pozdrav

Izvajalec
Inštitut za gozdno pedagogiko
mag. Natalija Györek

9:10 - 10:40

Narava učenja v naravnem učnem
okolju
(predavanje+teren)

dr. Natalija Komljanc,
Zavod RS za šolstvo

Odmor za malico in odhod na teren
10:40 – 11:15
Gozdarski inštitut Slovenije
Računam, učim se in rastem z drevesi
11:15 – 15:30
Terensko delo v skupinah

Nekaj majhnega, vendar pomembnega –
gozdna genetika za otroke
Vodni detektivi

Boris Rantaša
univ. dipl. inž. gozd.
Saša Vochl
univ. dipl. inž. gozd.
mag. Špela Planinšek

11:15 – 15:30
Gozdna umetnost
Terensko delo v skupinah

OŠ Šmartno pri Tuhinju
dr. Urša Vilhar
Lučka Drganc, učiteljica razrednega pouka
in univ. dipl. soc. ped.
OŠ Valentina Vodnika

11:15 – 15:30
Terensko delo v skupinah

Uvajanje pouka na prostem z uporabo
aktivnih metod in medpredmetnim
načrtovanjem

Renata Filipič, učiteljica naravoslovja in
kemije
Vodja projekta SOS (SchoolOutSide)
Vrtec A. Medveda Kamnik

11:15 – 15:30
Terensko delo v skupinah

Gibanje v naravnem učnem okolju
vpliva tudi na razvoj govora

Irena Žibert, dipl. vzg. pred. otrok,
Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. def.
Inštitut za gozdno pedagogiko

15:30 – 16:00

Evalvacija, podelitev potrdil, zaključek
mag. Natalija Györek

