SPOŠTOVANI!
INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO VAS V SODELOVANJU Z GOZDNO ŠOLO OŠ SELNICA
OB DRAVI,
PŠ SV. DUH NA OSTREM VRHU
Vabi na seminar

GOZDNA ŠOLA – INOVATIVNA ŠOLA
OŠ Selnica ob Dravi, PŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu je v letošnjem letu prejela priznanje Štajerske gospodarske zbornice
za družbeno inovacijo Gozdna šola in vrtec. Učiteljici razrednega pouka Damjana Očko in Viktorija Pupaher že od
začetka delovanja Mreže gozdnih vrtcev in šol razvojno vpeljujeta gozdno pedagogiko v vse učne predmete in delita
znanje ter izkušnje s strokovno in širšo javnostjo. Ideje, ki jih promovirata so preproste in inovativne, pri tem izhajata
iz narave in gozda ter upoštevata prednosti, ki jih nudi domače, lokalno okolje.
Gozdna šola je šola po meri otrok. Je šola, ki poleg učenja klasičnih učnih predmetov vključuje v razvoj otrok veliko
gibanja in učenja za življenje. V gozdni šoli učilnico velikokrat zamenja gozd ali druga naravna okolja in svinčnike ter
delovne zvezke gozdna tla in naravni materiali. Učni gozdni projekti so lahko različni: lahko razvijate nove metode
dela na posameznih učnih področjih, lahko se odločite, da bo vaše leto bolj zdravo, z več gibanja, ali da bodo otroci
za učenje bolj motivirani in notranje zadovoljni.
Skozi seminar bomo skušali odgovoriti na vprašanja:
-

Kako preoblikovati učne načrte v inovativne sledilce znanja in izkušenj?
Kako na praktičen način izpeljati pouk v gozdu?
Kako izkoristiti tudi mrzle jesensko zimske dneve za delo na prostem?

Prepričani smo, da bo vsak pedagoški strokovni delavec na našem gozdnem seminarju za sebe in svoje učence našel
nekaj koristnega in navdušujočega.

Seminar bo večji del potekal v gozdu!

Inštitut za gozdno pedagogiko ● Vrhpolje 202 ● 1241 Kamnik
DŠ: 30463491 ● MŠ: 3708047000, TRR: SI56 10100-0047877546
Zavod je kot pravna oseba vpisan v poslovni register RS pod matično št. 3708047000 s šifro dejavnosti 85.600.

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: 22. november 2021, oziroma do zasedbe prostih mest
Pri prijavi navedite:
- za fizične osebe: Ime in priimek, točen naslov in kraj bivanja
- za pravne osebe: Ime in priimek, ime in naslov zavoda, oziroma ustanove iz katere prihajate, za potrditev udeležbe je
izdaja naročilnice obvezna!
Št. pedagoških ur: 8 ur; udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila.
Št. udeležencev: 25
Ciljna skupina: ravnatelji, vodstveni delavci v vzgoji in izobraževanju, 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:
- predstavitev OŠ Selnica ob Dravi, kot inovativne gozdne šole
- predstavitev praktičnih pristopov in izkušenj za delo z otroki v naravnih okoljih
- razvijanje kompetenc za delo v gozdu
- krepitev ustvarjalnega potenciala pedagoških strokovnih delavcev
- predstaviti gozd in gozdno pedagogiko kot vir idej za obogatitev učnega načrta
- promocija koncepta gozdnih šol in vrtcev ter širitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije
Predavatelji in teme: program seminarja najdete na zadnji strani vabila.
Št. izpeljav: 1
Čas in kraj izpeljave: sobota 27. november 2021, Zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10, Mekinje, 1241 Kamnik. Seminar je
terenske narave in bo v večji del potekal v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.
Kotizacija: 124 EUR z DDV na osebo, v kotizacijo so vključeni topla malica, napitki in strokovna gradiva. Za člane Mreže gozdnih
vrtcev in šol je kotizacija 110 EUR z DDV na osebo. Fizične osebe poravnajo kotizacijo 5 dni pred izvedbo seminarja, za javne zavode
je veljavna izdana naročilnica.
Kotizacijo nakažite na račun: TRR: SI56 10100-0047877546 odprt pri Banki Koper; BIC banke prejemnika: BAKO SI 2X; Koda
namena: GDSV; sklic 00 11 - 2021
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.
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Program seminarja
GOZDNA ŠOLA – INOVATIVNA ŠOLA
27. november, 2021, Samostan Mekinje Kamnik
Ura

Naslov predavanja
Izvajalec

Gozdni pozdrav
9:00 – 9:30

Inštitut za gozdno pedagogiko

Kako postati inovativna gozdna šola?
9:30 – 10:00

Damjana Očko, učiteljica razrednega pouka
Viktorija Pupaher, učiteljica razrednega pouka
OŠ Selnica ob Dravi, PŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Gozdne ideje izpod zimske odeje
10:00 -11:15

11:30 – 12:30

Natalija Györek
Inštitut za gozdno pedagogiko

Malica in druženje

Dobrodošli v gozdni šoli!
(dve delavnici izmenično za vse udeležence)
12:30 – 15:00

Damjana Očko, učiteljica razrednega pouka
Viktorija Pupaher, učiteljica razrednega pouka
OŠ Selnica ob Dravi, PŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Gozdna evalvacija, podelitev potrdil in zaključek
15:00 – 16:00
Inštitut za gozdno pedagogiko
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