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SPOŠTOVANI! 

INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO 

vabi na sklop izobraževanj 

MAJSKA GOZDNA ŠOLA 

Gozd imamo vsi radi in učenje v naravi vedno daje dobre rezultate. Z vsakim sprehodom v gozd se 

nam odpirajo nova znanja, ter razkrivajo majhni in veliki čudeži. Od nas je odvisno ali jih prepoznamo 

in imamo sposobnost sprejemanja informacij ter prilagajanja idej, da bodo ustrezale otrokovim 

potrebam. Poznavanje osnovnih zakonitosti in delovanja gozda naj bo enako pomembno, kot znati 

abecedo ali računati. Pozitivno doživljanje narave pa naj postane stalen del življenja otrok. Skozi 

izobraževanja boste spoznali zanimiva dejstva in zgodbe, vključili bomo čim več praktičnih pristopov 

in poskušali prikazati gozd, kot enega najbolj zanimivih učnih poligonov. Vsak pedagoški strokovni 

delavec bo v izobraževanjih našel ključna znanja, ki jih bo lahko predal otrokom pri vsakdanjem delu. 

Narava je bila že v preteklosti za marsikoga inspiracija – zakaj ne bi bila tudi za vas? 

 

PROGRAM SKLOPA IZOBRAŽEVANJ 

 

I. GOZDNA PEDAGOGIKA; 4. maj 2021 od 17:30 - 19:30 

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj spoznavamo, da 

učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak 

tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Skozi predavanje bomo spoznali temelje 

gozdne pedagogike, kako vpliva gozd na otrokov razvoj in zakaj je pomembno, da jo vključujete v 

vsakodnevno delo z otroki. 

II. GOZD IN DREVESA OD A DO Ž; 11.maj 2021 od 17:30 – 19:45 

Skozi izobraževanje bomo podali zanimiva dejstva o gozdu, drevesih, cvetenju, razmnoževanju in 

delovanju gozdnega ekosistema, z vključenimi idejami za delo. 

III. GOZDNA TLA IN GLIVE; 18. maj od 17:30 – 19:30 

Obstajajo svetovi, ki bi jih moral obiskati vsak otrok in to je vsekakor svet gozdnih tal in gliv. Svet, ki je 

pogosto preveč zlahka zavržen kot "umazanija" ali trdno zaprt v meje znanosti. Čas je, da preklopite 

na zemeljski gozdni internet, kjer življenjskih povezav nikoli ne zmanjka.  

Podali bomo zanimiva dejstva, aktivnosti in ideje za delo, ki odkrivajo najbolj temen del gozda. 

 

Z vami bom: mag. Natalija Györek 
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Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek 

Prijave in informacije na: telefon: 031-670 034 ali E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si 

Rok prijave: 26. april 2021 ali do zapolnitve mest 

Pri prijavi navedite: 

- za fizične osebe: Ime in priimek, naslov in kraj bivanja 

- za pravne osebe: Ime in priimek, ime in naslov zavoda, oziroma ustanove iz katere prihajate  

Št. pedagoških ur: 8; udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila. 

Št. udeležencev na eno strokovno izobraževanje: 25 

Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji razredne stopnje, 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 

- razvijanje kompetenc za delo v odprtih učnih okoljih 

- predstaviti gozd in gozdno pedagogiko kot vir idej z namenom obogatitve učnega načrta 

- krepitev ustvarjalnega potenciala pedagoških strokovnih delavcev 

- oblikovanje pristnega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave kot posebne vrednote 

- promocija koncepta gozdnih šol in vrtcev ter širitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 

Št. izpeljav: 1 

Čas izpeljave: maj 2021 

Kraj izpeljave: aplikacija ZOOM 

Organizacija: Tisti, ki se boste udeležili vseh treh izobraževanj prejmete potrdilo, ki ga lahko 

uporabite za napredovanje v nazive. Celoten sklop predavanj traja 8 pedagoških ur. V vsa predavanja 

so vključena gradiva. 

Kotizacija: za celoten sklop izobraževanj znaša 60,00 EUR. V kotizacijo so vključena strokovna gradiva. 

Fizične osebe poravnajo kotizacijo pred začetkom izvedbe izobraževanj, za javne zavode je veljavna 

izdana naročilnica. 

Podatki za kotizacijo: Inštitut za gozdno pedagogiko, Vrhpolje pri Kamniku 202, 1241 Kamnik TRR: SI56 

10100-0047877546 odprt pri Banki Koper; BIC banke prejemnika: BAKO SI 2X; Koda namena: GDSV; 

sklic 00 05 – 2021 
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