Delavnica »Kako otrokom predstaviti pragozd?« za skavtske voditeljice in
voditelje, pedagoge, gozdarje in vse, ki jih tovrstna tematika zanima
Spoštovani,
Vabimo vas na delavnico Gozdarskega inštituta Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,
Zavoda za gozdove Slovenije ter Inštituta za gozdno pedagogiko, ki bo potekala v od petka, 12.5.2017 do
nedelje,14.5.2017 na Žagi Rog v Kočevskem Rogu.
Na delavnici bomo spoznavali in tudi praktično izvajali aktivnosti gozdne pedagogike s poudarkom na
pragozdovih. Zaznali smo namreč potrebo po več vedenja o pragozdovih v Sloveniji, saj otroci ne vedo zanje.
Kako torej otrokom prikazati pragozd v živo, na terenu? Katere metode gozdne pedagogike lahko uporabimo
za prikaz, razlago in doživljanje pragozda za otroke različne starosti? Katere značilnosti pragozda so
pomembne, da jih izpostavimo? Ali je potrebno postavljati posebne učne poti, kako zagotoviti njihovo
vzdrževanje?
Predstavili bomo tudi delo in rezultate, ki nastajajo v okviru evropskega projekta LIFE LIFEGENMON za razvoj
sistema genetskega monitoringa gozdov in ohranjanja biotske pestrosti.
Vljudno vabljeni!
-

Gozdarski inštitut Slovenije (dr. Urša Vilhar, Domen Finžgar)

-

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (Tone Lesnik)

-

Zavod za gozdove Slovenije (Tomaž Hartman, mag. Andrej Breznikar)

-

Pedagoška fakulteta UL (prof. Gregor Torkar)

-

Inštitut za gozdno pedagogiko (mag. Natalija Györek)

Dnevni red:
Petek, 12.5.2017
Moderator Tone Lesnik

17:30 Prihod na Žago Rog, Skavtski okoljski center
18:00 – 20:00 Večerja in druženje ob tabornem oglnju
Sobota, 13.5.2017
Moderator Andrej Breznikar

9:00 – 9:30 Tone Lesnik: Predstavitev Skavtskega okoljskega centra in aktivnosti Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov
9:30 – 12:30 Tomaž Hartman: Gozdni pohod do jelke Kraljice Roga ter po Roški pešpoti mimo pragozdnega
rezervata Rajhenavski Rog s predstavitvijo pragozdov na Kočevskem
12:30 – 14:00 Odmor za kosilo in druženje

Moderator Tone Lesnik

14:00 – 15:00 Gregor Torkar: Predstavitev različnih pedagoških pristopov in metod za izkustveno učenje v
naravi, primernih za različno starost otrok
15:00 – 15:30 Domen Finžgar: Predstavitev Life projekta LIFEGENMON ter pomena ohranjanja genetske
pestrosti dreves kot temelj biotske pestrosti gozdov
15:30 – 16:00 Urša Vilhar: Predstavitev Priročnika za učenje in igro v gozdu ter predloga za nastanek novega
priročnika »Z otroki v pragozd«
16:00 – 16:30 Zaključki prvega dne delavnice
18:00 – 20:00 Večerja in druženje

Nedelja, 14.5.2017
Moderator Tone Lesnik

9:00 – 9:30 Natalija Györek: Predstavitev aktivnosti Inštituta za gozdno pedagogiko ter Mreže gozdnih vrtcev
in šol
9:30 – 11:00 Delo v skupinah – izbor tem in pedagoških prostopov za posamezno starostno skupino otrok na
temo pragozdov
11:00 – 12:30 Delo v skupinah – priprava in testiranje aktivnosti za posamezno starostno skupino otrok na
temo pragozdov
12:30 – 13:30 Odmor za kosilo
Moderator Andrej Breznikar

13:30 – 14:30 Delo v skupinah – priprava in testiranje aktivnosti za posamezno starostno skupino otrok na
temo pragozdov
14:30 – 15:00 Zaključki delavnice in načrti za prihodnje sodelovanje

Dodatne informacije:
-

Delavnica je brezplačna, udeleženci samo poskrbijo za prevoz na prizorišče in nezgodno zavarovanje.
Na voljo je 15 mest. Rezervacijo sporočite na naslov anton_lesnik@t-2.net. Prijave sprejemamo do
zapolnitve mest oziroma najkasneje do torka, 9.5.2017 do 12h.
Delavnica bo potekala v vsakem vremenu, zato se primerno oblecite in obujte.
Kosilo je predvideno ob 12:30, na voljo bo tudi malica in pijača.

Kontaktna oseba:
Tone Lesnik| anton_lesnik@t-2.net| 041 598 545
Urša Vilhar | ursa.vilhar@gozdis.si| 031 261 524

