Izobraževanje s področja gozdne pedagogike
„Kako šumijo, kako dišijo Notranjski gozdovi?“

TERMIN IZVEDBE: 5. april 2022

Lokacija: gozd v okolici Cerknice
Zborno mesto: Jezerski Hram, Dolenje jezero 1e
Trajanje: od 15h do 19h
Št. udeležencev: 20
Izvajalec: Gozdarski inštitut Slovenije
Gozdna pedagogika združuje izobraževanje in vzgojo posameznika skozi vse njegovo življenje.
Posameznik prek aktivnosti gozdne pedagogike krepi veščine doživljanja, opazovanja in
razumevanja gozda ter slednje prenaša na doživljanje, opazovanje in razumevanje sebe in
družbe. Gozdna pedagogika zajema širok nabor dejavnosti, katerih cilj je doseči stalno
povezanost ljudi z naravnim lokalnim okoljem. Aktivnosti gozdne pedagogike potrebujejo zelo
malo ali nič pripomočkov oziroma le tiste, ki jih najdemo v gozdu.
Pozitivne vplive gozda na razvoj mladostnikov in kulture obiskovalcev lahko opazujemo skozi
različne vidike, ki jih želimo predstaviti tudi vam, pedagoškim delavcem. V okviru projekta »PO
ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE« bi radi pedagogom z Notranjske
predstavili osnove gozdne pedagogike. Poleg tega smo pripravili tudi aktivnosti na temo
notranjskih gozdov, lokalnih lesenih izdelkov in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

Okvirni program
15:00 Prihod udeležencev
15:00 – 15:30
Predstavitev gozdne pedagogike kot temelja izobraževanja in vzgoje za trajnostni razvoj
družbe (Katarina Flajšman) ter predstavitev tekočega učenja kot orodja za doživljanje narave
(Urša Vilhar).
15:30 – 15:50 Odhod v gozd
16:00 – 18:30 Spoznajmo 4 stopnje metode Tekočega učenja (po 30 min, zvezno):
1. Vzbuditev navdušenja
- Zgodba o naši poti v gozd (Katarina Flajšman)
- Polhi na begu (Katarina Flajšman)
2. Usmeritev pozornosti
- Gozdna vrečka presenečenja (Urša Vilhar)
- Kuhalnica ali kako diši gozd (Erika Kozamernik)
3. Neposredna izkušnja
- Domine (Erika Kozamernik)
- RTV Gozdek: Polhi na Notranjskem (Urša Vilhar)
4. Delitev navdušenja
- Zakladi narave (Ajša Alagić)
- Kaj mi je prišepnil gozd? (Ajša Alagić)
16:50 – 17:00 Odmor
18:30 Ovrednotenje izobraževanja, zaključna aktivnost in podelitev potrdil o udeležbi
Prosimo, poskrbite za terensko obleko in obutev, da bo izobraževanje lahko potekalo brez
težav!
Fotografije z dogodka bomo uporabljali v namene promocije projekta.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Gozdarski inštitut Slovenije, nacionalna
strokovna institucija s področja gozdarstva.

