
 

 

 

Seminar Sharing Nature za ljubitelje in interpretatorje narave, 

pedagoge, gozdarje in vse, ki jih zanima doživljanje narave  
 

Vodi Greg Traymar, direktor Sharing Nature Worldwide 

Vabimo vas na seminar Sharing Nature, ki bo potekal 11. in 12.5.2018 v hotelu Natura na Rogli v organizaciji 

društva Zelena steza, Gozdarskega inštituta Slovenije in Sharing Nature Worldwide.  

Spoznali boste učinkovite pristope za približanje narave vašim učencem ter obiskovalcem narave s pomočjo 

enega svetovno najbolj priljubljenih in razširjenih izobraževalnih programov. Vse od leta 1979 Sharing 

Nature® knjižne uspešnice in seminarji Josepha Cornella navdušujejo posameznike in organizacije, da 

poglobijo svoj odnos do narave in skrb za okolje. 

 

V dvodnevnem seminarju boste pridobili veščine in znanje, s pomočjo katerih bosta okoljska vzgoja in 

izobraževanje postala užitek. Navdihujoče in zabavno doživljajsko učenje bosta pripomogla k temu, da 

ekologija ne ostane samo koncept, ampak postane del življenja in zavedanja. Preizkušene metode 

spodbujajo mišljenje in se dotaknejo srca. Na seminarju boste spoznali: 

- najuspešnejše aktivnosti za doživljanje narave, ki pripomorejo k temu, da koncepti ekologije 

zaživijo v vsakdanjem življenju, 

- Flow Learning™ oziroma tekoče učenje, strategija učenja v naravi, ki na nežen, skoraj čaroben način 

vodi učence k navdihujočemu doživetju narave, 

- principe igre kot del večplastnega, celostnega učenja, 



 

 

- aktivnosti gozdne pedagogike, ki spodbujajo znanstveno in intuitivno razumevanje dreves, 

- “Journey to the Heart of Nature” program, 

- vaje za »wellness« v naravi, ki prispevajo k osebnostni pomladitvi in navdihu. 

Slovenski strokovnjaki bodo predstavili dobre prakse na področju interpretacije narave in gozdne 

pedagogike. Greg Traymar, tesni sodelavec Josepha Cornella in predstavnik Sharing Nature Worldwide, bo 

predstavil principe »Sharing NatureTM«, nato pa v sklopu delavnic tudi praktične pristope za doživljanje 

narave.  

 

Datum: 11. in 12. maj 2018 

Lokacija: Hotel Natura, Rogla, Slovenija 

Število mest: 50 

Kotizacija: 300 EUR na udeleženca s plačilom do vključno 15.3.2018 oziroma 350 EUR na udeleženca s 

plačilom po 16.3.2018 (brez DDV, nismo zavezanci za DDV, ki ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena 

Zakona o davku na dodano vrednost). 

Študenti in upokojenci lahko uveljavljajo 10% popust za kotizacijo na podlagi dokazila. V ceno so všteti 
prigrizki in kosilo za oba dneva seminarja ter večerja prvi dan.  

Udeleženci sami poskrbijo za prevoz na prizorišče, prenočišče in nezgodno zavarovanje.  

PODATKI ZA PLAČILO KOTIZACIJE:  plačilo opravite z nakazilom na tekoči račun Društva Zelena steza, 
najkasneje do četrtka, 26.4.2017. Po prejetem plačilu vam bomo posredovali končno dokazilo o prijavi na 
dogodek, ki ga prinesite s seboj za registracijo. 

TRR: SI56 0451 5000 3039 906, NKBM 
Naslov društva: Društvo za opazovanje narave Zelena steza, Ob železnici 16, 2000 Maribor 
Davčna številka: 41802888 
Kot namen plačila navedite: ROGLA-vaš priimek 
 



 

 

Seminar bo potekal v vsakem vremenu, zato se primerno oblecite in obujte. 
 
Možnost odjave: v primeru, da ste se prijavili, a se seminarja ne morete udeležit i, lahko namesto vas pride 
druga oseba, potrebno je javit i spremembo imena, najkasneje 24 ur pred pričetkom dogodka. V primeru 
odjave udeležbe do 20.4.2018 vračamo kotizacijo, za administrativne stroške zadržimo 25% zneska 
kotizacije. Za kasnejše odjave žal stroškov ne vračamo. 
 
Program* 

Petek, 11.5.2018  

9:30 – 10:00  Prihod v hotel Natura na Rogli, registracija udeležencev 

10:00 – 13:00  Predstavitve dobrih praks domačih strokovnjakov na področju doživljanja narave in gozdne 

pedagogike 

13:00 – 14:00  Odmor za kosilo in druženje 

14:00 – 17:00  Vabljeno predavanje o Sharing NatureTM principih, Greg Traymar 

19:00 – 20:00  Večerja in druženje 

Sobota, 12.5.2018 

9:00 – 13:00   Sharing Nature praktične delavnice na prostem, Greg Traymar 

13:00 – 14:00  Odmor za kosilo in druženje 

14:00 – 16:30  Sharing Nature praktične delavnice na prostem, Greg Traymar 

16:30 – 17:00  Ovrednotenje delavnice in načrti za razvoj uporabe Sharing nature principov v Sloveniji 

17:00 – 17:15  Zaključek in podelitev potrdil o udeležbi 

 

Vljudno vabljeni! 

*Organizatorji si pridržujejo pravice spremembe programa 

 


