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SPOŠTOVANI! 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

 

VABI NA JESENSKI SEMINAR 

GREMO MI V GOZD - OD GOZDNIH ZAMISLI V GOZDNA DEJANJA 

Imate gozdno zamisel, ki jo želite uresničiti, vendar ne najdete opornih točk na poti do cilja? Bi radi svojo ustvarjalnost in znanje 

vtkali v zgodbo gozda, ki se jo bodo otroci spominjali še dolga po tem, ko vas bodo že »prerasli«? Ne veste s kakšnim znanjem in 

kompetencami prepričati sodelavce, da se vam pridružijo v zgodbi gozdnega vrtca ali šole. Kako pristopiti k vodstvu, staršem in 

lokalni skupnosti, da vas pri gozdni zamisli/zgodbi podprejo? 

Kje so v teh zgodbah otroci, kako se dotaknejo gozda in kako se gozd dotakne njih? Kako jim lahko skozi bivanje v gozdu, najbolj 

pomagate pri njihovem razvoju. 

Za uresničitev gozdne zamisli, gozdnega vrtca ali šole ne potrebujete ogromno materialnih stvari, ampak vlaganje naporov v 

izkušnje in doživljanja. Tu Gozd nastopi z vso nenaporno, pristno, naravno, nevsiljivo podobo, ki pozitivno spodbuja številne 

razvojne lastnosti otrok in z ustvarjalnostjo pedagoškega delavca bogati vse. Vse to znanje, izkušnje, želje so že vtkane v Micino 

igralnico v gozdu, ki je postala del otroštva v Vrtcu Čriček na Gorenjskem. Spoznati in prepoznati delo dveh vzgojiteljic, je 

enostavno navdihujoče in polno optimizma ter energije. 

Vabimo Vas, da se nam pridružite! 
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Naslov seminarja: GREMO MI V GOZD -  OD GOZDNIH ZAMISLI V GOZDNA DEJANJA 

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 inovativne pristope za optimalen in naraven razvoj otrok, 
- spoznati osnove vzpostavljanja odnosov in kako uspešno uresničevati zastavljene »gozdne« in življenjske cilje,  
- na kakšen način uspešno preiti od ciljev in gozdnih zamisli v gozdna dejanja, 
- 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: 3. oktober 2016, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Čas izpeljave: 18. oktober 2016 

Kraj izpeljave: Dvorana krajevne skupnosti - Vrtec Čriček na Zgornji Beli 67, ter Micina igralnica v gozdu. Seminar bo kombinacija 
predavanj in terenske izvedbe v gozdu, zato je potrebna primerna obleka in obutev.  

 
Kotizacija: 110 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki in nov gozdni priročnik/planer Gremo mi v gozd, ki izide konec 

avgusta. 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. 
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Seminar: OD GOZDNIH ZAMISLI V GOZDNA DEJANJA, 18. oktober 2016, Zgornja Bela 

Ura Naslov predavanja, delavnice Izvajalec 

9:00 – 9:15 Uvodni pozdrav 

 

mag. Tea Dolinar 

ravnateljica 

OŠ Matije Valjavca Preddvor 

 

9:15 – 10:45 

 

Razvijajmo otrokove možganske 

funkcije skozi gozd 

(Razvijanje pozornosti, govora, 

finomotorike, grafomotorike, 

fonološkega zavedanja, sposobnosti 

branja, adaptacije na socialno okolje,… 

v gozdnem okolju) 

Tatjana Jakovljević 

univ. dipl. prof. def. 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 

10:45 – 11:15 Odmor za malico  

11:15 – 12:45 

 

Izzivi načrtovanja gozdnih 

dejavnosti in izvajanje komunikacije 

za gradnjo odnosov 

(Uresničevanje zastavljenih ciljev, 

podpora sodelavcev in vodstva; 

sodelovanja staršev; podpora lokalne 

skupnosti in potencialnih financerjev.) 

 

Tina Drolc 

univ. dipl. kom. 

PUBLICA Komercialne 

storitve/Commercial services 

12:45 – 13:00 Odmor in odhod na teren  

13:00 – 15:15 

 

Enostavno - Micina igralnica 

(Nekaj kar morate videti, začutiti in 

doživeti) 

 

Mateja Mušič 

dipl. vzgojiteljica. pred. otrok 

OŠ Matije Valjavca Preddvor, Vrtec 

Čriček 

 15:30 – 16:00 

 

Evalvacija, podelitev potrdil, 

zaključek 

 

mag. Natalija Györek 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

 
 


