Izobraževanje s področja gozdne pedagogike
„Zgodbe iz Notranjskih gozdov“
Termin izvedbe: 5. maj 2022
Trajanje: od 15h do 19h
Lokacija: Gozdovi v okolici Cerkniškega jezera
Zborno mesto: Jezerski Hram, Dolenje jezero 1e, 1380 Cerknica
Št. udeležencev: 10
Izvajalec: Gozdarski inštitut Slovenije
Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi in se uvršča na 3. mesto - gozdovi
pokrivajo skoraj 60 % države. Naši gozdovi tako predstavljajo edinstveno naravno dediščino,
poleg tega pa imajo tudi pomembno ekološko, proizvodno in socialno vlogo. V okviru projekta
»PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE« bi vam radi predstavili Notranjske
gozdove preko osnove gozdne pedagogike.
Gozdna pedagogika združuje izobraževanje in vzgojo posameznika skozi vse njegovo življenje
in 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.

Program
15:00 Prihod udeležencev
15:00 – 15:30
Kratka predstavitev Gozdarskega inštituta in našega dela na področju gozdne pedagogike
(Katarina Flajšman) ter predstavitev tekočega učenja kot orodja za doživljanje narave (Erika
Kozamernik).
15:30 – 15:50 Odhod v gozd
16:00 – 18:30 Spoznajmo Notranjske gozdove preko štirih stopenj metode Tekočega
učenja (po 30 min):
1. Vzbuditev navdušenja (Katarina Flajšman)
- Kaj vse je gozd?
- Vsako dejanje ima posledice – tudi v naravi!
2. Usmeritev pozornosti (Erika Kozamernik)
- Zemljevid glasov
- Kakšno je na otip drevo?
3. Neposredna izkušnja (Katarina Flajšman)
- Iz malega zraste veliko (počasno življenje drevesa)
- Raziskovalna ekspedicija
4. Delitev navdušenja (Erika Kozamernik)
- Umetniško ustvarjanje: Coprnica velikanka (iz naravnih materialov)
- Oda jezeru.
16:50 – 17:00 Odmor
18:30 Ovrednotenje izobraževanja, zaključna aktivnost in podelitev potrdil o udeležbi
Ne pozabite na 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.

