Spoštovani!
Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z Ars Naturae in zavodom Poseben dan
VABI NA SEMINAR

UČENJE Z NARAVO
Torek, 15. maj 2018, Koče, Kočevska Reka
Gozd nas nenehno vabi k raziskovanju in ima številne ugodne učinke na razvoj otrok. Otroci so že po naravi radovedni, radi raziskujejo in se
igrajo na način, ki jih konkretno uči o socialnem in fizičnem svetu okrog njih. Ob tem spoznavajo tudi sebe in svoje lastne zmožnosti. Pri učenju
in igri imajo radi svobodo in neodvisnost. Vloga gozdnega učitelja(-ice) ali vzgojitelja(-ice) je, da otroku pomaga pri vzpostavljanju pristnega stika
z naravo, da spodbuja njegovo izkustveno učenje in samostojnost. K uspešni uresničitvi gozdnih idej lahko pomagajo skrbno načrtovane poti v
gozd, s katerimi spodbujamo otroke k opazovanju, kreativni igri, razmišljanju ali spoznavanju okolice z vsemi čutili. Skozi seminar Učenje z
naravo bomo vzpostavili temelje za svobodno raziskovalno učenje in pristno doživljanje narave na kočevskem v najbolj ohranjenih gozdovih
Slovenije.
VESELIMO SE, da bomo z vami preživeli dan v gozdu, se učili z naravo, raziskovali, se igrali, spoznavali medvede, ustvarjali, vas
navdušili za naravoslovje ali poezijo in spletli z vami nova prijateljstva.
Skozi seminar bodo z vami strokovnjaki, ki sta jim blizu svoboda učenja in raziskovanja:
Dr. Petra Draškovič Pelc je radovedna raziskovalka narave, fotografinja, popotnica, turistična vodnica in vodnica interpretatorka, ljubiteljica
narave in hkrati doktorica biomedicinskih znanosti. Ukvarja se z vodenji v naravnih okoljih in s projekti interpretacije narave, sodeluje pa tudi v
drugih raziskovalnih in fotografskih projektih. Obožuje tišino, mir in svetlobo divjih in nedotaknjenih, blizu so ji neokrnjeni predeli domače
Kočevske in Slovenije.
Marko Slapnik je po duši ljubitelj in zaščitnik narave, gozdar, ki se že vrsto let aktivno ukvarja z interpretacijo narave in kulturne dediščine, z
gozdno pedagogiko, s trajnostnim turizmom in z razvojem podeželja. S svojim zgledom je spodbujal razvoj trajnostnega turizma v krajinskem
parku Logarska dolina, vodil je Center Rinka – zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega. Zadnja leta se v okviru Zavoda za pristna
doživetja – Poseben Dan in podjetja Natur-Etno Alp posveča načrtovanju in izvajanju interpretacije dediščine ter izzivom trajnostnega razvoja v
varovanih območjih.
Uroš Jelen prof. športne vzg.; sp. kinezioterapije: Gibalne vaje in gibanje v naravi imajo najmočnejši pozitivni vpliv na človeško telo v celoti.
Narava nam ponuja ogromno možnosti za kvalitetno gibanje, zato večino svojega dela opravim na prostem. Na razvojnem oddelku vrtca skupaj
odpeljemo otroke v naravo, kjer jim omogočimo izkušnjo zaznavanja narave preko njihovih čutil in jim pomagamo izvajati naravne oblike
gibanja: jih zagugamo v spalnih vrečah, gibalno sprostimo, zmasiramo, jim omogočimo, da preko čutil spoznavajo naravo in skačejo s pomočjo
pomočnika, jih postavimo na vse štiri na stabilnih in nestabilnih površinah, delamo z njimi preproste ravnotežne vaje, oponašamo živalska
gibanja, itd.
Mag. Natalija Györek je ustanoviteljica Inštituta za gozdno pedagogiko in koordinatorica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Gozdarka, ki ji
je gozd vir ustvarjalnega navdiha in številnih idej, ki so dobro sprejete v številnih slovenskih vrtcih in šolah.

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.
Očarani boste nad mogočnimi drevesi in naravo, kjer se zdi, da se je čas ustavil.

Naslov seminarja: UČENJE Z NARAVO
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, specialni pedagogi, ostali strokovni delavci (psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci), fizične in
pravne osebe, ki se ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za otroke.
Cilji seminarja:
-

predstaviti praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih;
približati naravo kot učni in vzgojni prostor;
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: 27. april 2018, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Čas izpeljave: 15. maj 2018
Kraj izpeljave: Ranč Marina, Koče 2, 1338 Kočevska Reka (https://ranchmarina.com/) Seminar bo večji del potekal v gozdu, zato je
potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 95 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni topla malica, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže gozdnih vrtcev in šol
Slovenije znaša kotizacija 75 EUR na osebo. 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 -2018
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: UČENJE Z NARAVO
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