
                         

                             

 

SPOŠTOVANI! 

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z Vrtcem Tezno Maribor, Gozdarskim inštitutom Slovenije in Vrtcem Antona Medveda Kamnik  

VABI NA SEMINAR 

 

JE UČENJE LAHKO PUSTOLOVŠČINA?! 

(PEDAGOŠKO DELO V GOZDU – IZZIV V RAZVOJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA)  

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

 

Kaj je tisto kar omogoča razvoj kompetenc pedagoškega delavca, otrok in tudi vseh nas? Sigurno nekaj kar nas vabi k 

raziskovanju, na neznana področja in daje občutek resničnosti in neodvisnosti. Tisto kar nas izziva, da začnemo s 

premagovanjem ovir.  

Pedagoško delo v gozdu, gozdna pedagogika, poučevanje izven učilnice so aktivnosti, do katerih imamo načeloma pozitiven 

odnos, vendar se v slovenskih šolah in vrtcih še ne uveljavljajo v večjem obsegu. Vrtci, šole in zavodi  v Mreži gozdnih vrtcev in šol 

Slovenije smo oblikovali različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih bomo z veseljem delili tudi z vami. Seminar bo 

izrazito praktično naravnan s številnimi delavnicami. Ponudili vam ne bomo samo znanstvenih pristopov, učnih metod in delovnih 

listov. Pomagali vam bomo zgraditi zaupanje v učni proces izven igralnice oziroma učilnice.  

 

  In vsekakor bomo učenje spremenili v pustolovščino! 

 

 

  



                         

                             

 

Naslov seminarja: JE UČENJE LAHKO PUSTOLOVŠČINA?! 

PEDAGOŠKO DELO V GOZDU – IZZIV V RAZVOJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

 

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 praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih, 
- 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: 31. marec 2016, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Čas izpeljave: 19. april 2016 

Kraj izpeljave: Dvorana Mestne četrti Tezno (Panonska ulica 12, Maribor) in mariborski mestni gozd Stražun. Seminar bo kombinacija 
predavanj in terenske izvedbe v gozdu (večji del bo potekal v gozdu), zato je potrebna primerna obleka in obutev.  

 
Kotizacija: 100 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki in tiskana strokovna gadiva . 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 04 -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. 

 

mailto:natalija.gyorek@kks-kamnik.si


                         

                             

Seminar: JE UČENJE LAHKO PUSTOLOVŠČINA?! 

Datum izvedbe: 19. april 2016, Maribor, dvorana Mestne četrti Tezno in mestni gozd Stražun 

Ura Naslov predavanja, delavnice Izvajalec 

9:00 – 9:15 UVODNI POZDRAV 

Ga. Vesna Božnik, ravnateljica vrtca Tezno; 

Andreja Senegačnik, Zavod RS za varstvo 

narave, OE Maribor 

9:15 - 10:30 

 

BLIŽNJI GOZD, IZZIV IN PRILOŽNOST ZA 

RAZVOJ KURIKULA: 

Potek projekta od zasnove do končne 

izvedbe – gozdne poti v mestnem gozdu 

Stražun 

Naravoslovje ter miselni in gibalni izzivi na 

gozdni poti 

 

Vrtec Tezno MB 

Maja Veit Berčnik, vzg. pred. otrok 

Tina Zajšek, dipl.vzg. pred. otrok 

Martina Jaunik, prof. šp. vzg. z uspo. za pred. 

vzgojo 

10:30 – 11:00 

Odmor za malico in odhod na teren 

 

 

11:00 – 15:30 

Terensko delo v skupinah 

NETOPIR BOROMIR IN GOZDNA POT 

(Od ideje do izvedbe) 

Vrtec Tezno MB 

Tina Zajšek, dipl. vzg. pred. otrok 

Martina Jaunik, prof. šp. vzg. z uspo. za pred. 

vzgojo 

Maja Veit Berčnik , vzg. pred. otrok 

Jadranka Zajec, dipl. vzg. pred. otrok 

 
  

 

11:00 – 15:30 

Terensko delo v skupinah 

VSI ENAKI, VSI RAZLIČNI (GOZDNA 

GENETIKA ZA OTROKE) 

BOBROVANJE = BOBER IN IGRANJE 

VODNE IGRE 

Gozdarski inštitut Slovenije 

Boris Rantaša 
univ. dipl. inž. gozd. 

 
Saša Vochl 

univ. dipl. inž. gozd. 

mag. Špela Planinšek 

dr. Urša Vilhar 

 
   

11:00 – 15:30 

Terensko delo v skupinah 

 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE 

SODELOVALNO, MEDSEBOJNO UČENJE V 

SKUPINI 3-6 LET STARIH OTROK 

Vrtec A. Medveda Kamnik 

Simona Tonin, dipl. vzg. pred. otrok 

Mirjam Štupar, dipl. vzg. pred. otrok 

15:30 – 16:00 Evalvacija, podelitev potrdil, zaključek 
Inštitut za gozdno pedagogiko 

mag. Natalija Györek 

 


