
Gozdna šola z Jo Sayers / Forest School 
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Kdaj: torek, 20. marec 2018 

Kje: Gozd eksperimentov (Gozdarski inštitut Slovenije), 

Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

 

Seminar je namenjen vsem, ki vas zanima gozdna pedagogika ali poučevanje v naravi. Gozdna šola izhaja iz 

Skandinavije in temelji na konceptu uporabe naravnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok. Gre za učni 

pristop, ki se izvaja v gozdu in se lahko prilagaja različnim starostnim skupinam otrok. Gozdna šola nudi 

svobodno okolje za igro, raziskovanje narave, sodelovalno učenje in krepitev spretnosti. Več o tem, kako deluje 

gozdna šola pri Mersey Forest v Angliji, si lahko preberete tukaj. 

 

Na seminarju boste spoznali bistvo gozdne šole (njen izvor, načela in koristi), učne pristope in praktično preizkusili 

aktivnosti, ki jih izvajajo v programu gozdne šole v Angliji. Poleg tega boste spoznali kako različne gozdne 

aktivnosti prilagoditi otrokom s posebnimi potrebami. 

Seminar bosta vodili Jo Sayers in Lynne Ledgard. 

 
Jo Sayers je kvalificirana gozdna pedagoginja pri Mersey Forest iz Anglije. Jo izvaja praktične delavnice z otroki in učitelji 

že od leta 2009 ter je članica Nacionalne zveze gozdnih šol. Ima večletne izkušnje na področju ustanavljanja, vodenja 

in upravljanja gozdne šole ter oblikovanja gozdnega učnega prostora.  

Lynee Ledgard je kvalificirana gozdna pedagoginja pri Green Lane School iz Anglije od leta 2017. Je strokovnjakinja 

na področju specialne pedagogike in izvaja gozdne aktivnosti namenjene otrokom s posebnimi potrebami. 

 
Čas trajanja: En dan, od 9.00 – 16.00 ure 

Število pedagoških ur: 8 

Število udeležencev: 25 

Prijava  in     cena: Cena seminarja je 80 EUR (DDV je vključen v ceno). Prijave zbiramo do 

13.3.2018. Plačilo se poravna na račun: SI56 01100-6030347734 (Banka 

Slovenije); BIC: BSLJSI2X; koda namena: GDSV; sklic: 00 105019. Za javne zavode je 

veljavna tudi izdana naročilnica. Ob koncu seminarja udeleženci prejmejo 

potrdilo o udeležbi. V primeru, da se seminarja ne boste mogli udeležiti, nam 

to sporočite vsaj tri dni pred seminarjem. Pri odpovedi udeležbe manj kot 24 

ur pred začetkom seminarja bo obračunana polna cena seminarja.  

 Prijava na seminar 

Pomembno: Seminar bo potekal v angleščini. Zaradi delavnic na prostem udeležence 

prosimo, da poskrbijo za primerna topla oblačila in obutev. 

Za dodatne informacije pišite na: gozd.eksperimentov@gozdis.si 

http://www.merseyforest.org.uk/our-work/forest-school/
https://docs.google.com/forms/d/17AqjoLJdZgjo02QbcdnnyKWuiqjjImGDxigYbMlAerc/edit
mailto:gozd.eksperimentov@gozdis.si


 
 

8:45 Prihod udeležencev 
 

9:00 Predstavitev Gozdarskega inštituta Slovenije, Inštituta za gozdno pedagogiko in Mreže gozdnih 

vrtcev in šol 

9:15 Predstavitev Mersey Forest, Green Lane School in gozdnih šol v Veliki Britaniji  

9:30  Gozdna šola (ustanovitev in vodenje gozdne šole, gozd kot učni prostor, koristi) 

9:45 Odmor za kavo in čaj 
 

10:00 Praktična delavnica na prostem 1 (uvod, varnost v gozdu, omejitve gozdne 

šole, ognjišče, gozdne aktivnosti) 
 

12:00 Kosilo na prostem (vključuje peko kruha nad ognjem) 
 

12:30 Praktična delavnica na prostem 2 (rezljanje, vozlanje, postavljanje bivaka, gozdne spretnosti in veščine, 

skupinsko delo) 

15:00 Evalvacija in podelitev potrdil 

16:00 Zaključek seminarja 

 
 
 
 
 

Gozdna šola z Jo Sayers, Marec 2017 

Potek seminarja: 


