
NABOR OBVEZNIH IN IZBIRNIH AKTIVNOSTI ZA IZDAJO POTRDIL V SKLOPU 

DODATNIH STROKOVNIH DEL ZA ČLANE MREŽE GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL 

SLOVENIJE 

Vsak pedagoški strokovni delavec mora za izdajo potrdil v sklopu šolskega leta izpolniti vse 

obvezne dejavnosti in vsaj eno izbirno dejavnost.   

OBVEZNE DEJAVNOSTI: 

• Redno in kontinuirano izvajanje programa gozdni vrtec/ gozdna šola skozi celotno šolsko leto. 

Za vrtce obisk gozda vsaj enkrat tedensko, za šole izvedba pouka v naravnih okoljih vsaj 

dvakrat mesečno. 

• Vsak pedagoški strokovni delavec, ki sodeluje v mreži, pripravi najmanj dva kvalitetna 

prispevka, ki bosta objavljena na FB profilu Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 

IZBIRNE DEJAVNOSTI: 

• Predavanje ali izvedena gozdna delavnica/ srečanje za starše otrok. 

• Obisk gozdnega vrtca/ gozdne šole v Sloveniji ali tujini. 

• Sodelovanje z lokalno skupnostjo: vzpostavitev gozdne igralnice, obisk gozdarja, biologa, 

naravovarstvenika. 

• Izvedeno predavanje ali delavnica na temo gozdne pedagogike na strokovnem dogodku. 

• Priprava in objava dveh člankov v splošnih lokalnih, regijskih in nacionalnih medijih. 

• Priprava in objava enega članka na temo gozdni vrtec/ gozdna šola v strokovnih medijih.  

• Organizacija interesne dejavnosti na temo gozdne pedagogike. 

• Udeležba na izobraževanju Inštituta za gozdno pedagogiko. 

• Udeležba na enem od natečajev Inštituta za gozdno pedagogiko. 

 

PRAVILA OBJAV NA FB profilu Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

• Prispevki naj bodo inovativni, kvalitetni in vsebinsko naj zajamejo dogajanje, ki ga opazujete 

kot pedagog. Naveden mora biti ime in priimek avtorja in naziv vrtca/ šole.  

• Vsebinsko naj se nanašajo na: 

- razvoj otrok v naravnih okoljih v socialnem, čustvenem in kognitivnem pogledu, njihove 

refleksije in odzive na obiskovanje gozda, 

- na poglede, razmišljanja, občutja in doživljanja gozdnega vzgojitelja/ učitelja,  

- idejo, ki ste jo pripravljeni deliti z drugimi. 

• Prispevke pošljete v inbox Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije ali na e naslov 

natalija.gyorek@kks-kamnik.si 

• Vsebujejo naj od ene do največ pet fotografij. Ni nujno, da so na fotografijah otroci, lahko 

dodate simbolično fotografijo, fotografijo vašega gozda, narave. Za objavo fotografij na 

katerih so otroci, je treba imeti soglasje staršev.  

• Inštitut za gozdno pedagogiko si pridružuje pravico do uredništva glede objave prispevkov.  
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