
                                           

                 

 

SPOŠTOVANI! 

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z OŠ Valentina Vodnika in Vrtcem Antona Medveda Kamnik  

 

VABI NA SEMINAR 

POUK IZVEN UČILNICE - SOS – School Outside 

(Praktična predstavitev primera dobre prakse OŠ Valentina Vodnika Ljubljana) 

 

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

Pri pouku izven učilnice mi je vse všeč. Všeč mi je to, da se ne učimo, ampak stvari poskušamo v praksi. Da sem na  soncu. Da smo na svežem 

zraku. Da smo zunaj!!! Da je pouk bolj zanimiv. Tudi bolje poslušam. Da ne sedimo v učilnici in da se lahko med seboj pogovar jamo. Različne 

naloge, ki nas nekatere povežejo, da sodelujemo, pri drugih pa tekmujemo. Da se lahko pogovarjamo z učiteljico. Da raziskujemo. Da veliko 

ustvarjamo.            

Učenci OŠ Valentina Vodnika Ljubljana 

Ali si želimo takšno šolo? Nedvomno. Aktivne metode učenja, kot so raziskovalno-eksperimentalni pristop, metoda dela z modeli, mentorski 

učenci zahtevajo premik pedagoškega dela izven učilnic v širše okolje: bližnji gozd, park, muzej, inštitut, tovarno. To je način učenja, ki smo ga 

ljudje navajeni že od nekdaj. V današnjem svetu ekranov, čedalje bolj pasivnih otrok in odtujenosti od narave s tovrstnim delom na OŠ 

Valentina Vodnika, vnašajo pozitivne spremembe v vzgojno izobraževalni proces, življenja otrok, zaposlenih in lokalne skupnosti.  

Tatjana Jakovljević, specialna pedagoginja v Vrtcu A. Medveda Kamnik:«Vzgoja in izobraževanje v današnjem času v vse komponente 

učenja otrok vse bolj vključuje odrasle osebe, učitelje, starše, inštruktorje in to prav zaradi čedalje večje nezmožnosti učencev, da bi samostojno 

vstopali v proces učenja - od motivacije, pomnjenja, razumevanja, sledenja snovi, učnega napredka, upoštevanja pravil v razredu, vstopanja v 

socialne stike z odraslimi in vrstniki. S tem ustvarjamo odvisniško strukturo - učenci so vse bolj nesamostojni, nimajo želje po znanju, 

raziskovanju, vse večja je potreba po nadzoru, zunanji regulaciji s strani odraslih oseb ter zunanjem vodenju v procesu učenja. 

Skozi seminar boste izvedeli kako na OŠ Valentina Vodnika premagujejo ovire, kako se soočajo z izzivi poučevanja na prostem, 

kakšni so rezultati in kaj nam sporočajo specialni pedagogi o vplivu aktivnega pouka in gibanja na prostem?  
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Naslov seminarja: POUK IZVEN UČILNICE – SOS – School Outside 
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 izvedbo pouk izven šolske zgradbe, 
- predstavitev primera dobre prakse – OŠ Valentina Vodnika, 
- predstavitev rezultatov pouka na prostem v okviru OŠ Valentina Vodnika, 
- 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, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Čas izpeljave: 19. april 2017 

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

 
Kotizacija: 78 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica, napitki. 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: POUK IZVEN UČILNICE - SOS – School Outside 

Datum izvedbe: 19. april 2017, na Zgornji Beli 

URA NASLOV PREDAVANJA, DELAVNICE IZVAJALEC 

9:00 – 9:05 Uvodni pozdrav 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

mag. Natalija Györek 

9:05 - 10:20 

 

Zakaj je aktivno učenje najboljša pot do 

sposobnega učenca 

 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 

Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. def. 

 
10:20 – 10:50 Odmor za malico  

 

 

10:50 – 11:35 

 

 

Projekt SOS (SchoolOutSide) 

Pouk izven učilnice na OŠ Valentina 

Vodnika od začetka do danes  

Akcijsko raziskovanje  

 

OŠ Valentina Vodnika 

Renata Filipič, učiteljica kemije in 

gospodinjstva 

Aida Zorc, prof. angleškega in španskega 

jezika 

11:35 – 11:50 Odmor in odhod na teren  

11:50 – 15:30 

Terenske delavnice z vmesnimi odmori 

Vključevanje aktivnih metod poučevanja 

v pouk izven učilnice na razredni stopnji 

OŠ Valentina Vodnika 

Tina Karničar, prof. razrednega pouka 

 
Učenje naravoslovja za življenje  - 

učenje izven učilnice 

OŠ Valentina Vodnika 

Renata Filipič, učiteljica kemije in 

gospodinjstva 

Petra Rotar, prof. mat. in fizike 

 

 

 

Raba tujega jezika v nejezikovnih 

predmetih 

OŠ Valentina Vodnika 

Aida Zorc, prof. angleškega in španskega 

jezika 

Aleksander Božinovič, mentorski učenec 

15:30 – 16:00 Evalvacija, podelitev potrdil, zaključek 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

mag. Natalija Györek 

 


