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Okvirni pOdatki

PriPoročilo

GOzd
naša učilnica

Štiri občine v slovenskih AlPAh - kamnik, 
kranjska Gora, Bohinj in Bovec – se so v okviru 
projekta » povabilo v gozd « posvetile seznanjanju 
udeležencev, še posebno otrok z naravo. 

Z učenjem v gozdu se otroci različnih starosti na ino-
vativni, igrivi način učijo o naravi, okolju, o podnebnih 
spremembah in njihovih posledicah ter razvijajo svoje 
zmožnosti. Projekt, sofinanciran od programa dynalp-cli-
mate Omrežja » povezanost v alpah «, je preko številnih 
delavnic v šolah in vrtcih močno vplival na udeležence 
in njihov odnos do narave. Otroci, deležni gozdnih pro-
gramov in pedagogike ter akcij kot so delavnice na ze-
liščnih vrtičkih ali izvajanje »gozdnega ponedeljka«*, pa 
bolje spoznavajo sebe in svojo okolje ter se že zgodaj in 
v igri seznanjajo z izzivi, ki jih in nas čakajo v bodočnosti. 
Nad občinska raven in ekskurzije npr. v Center gozdne 
pedagogike v Nemčijo ali na Kongres gozdne pedagogi-
ke na Škotskem pa so širile horizont in izkušnje sodelu-
jočih strokovnih sodelavcev tudi v mednarodnem smis-
lu. Po dveh uspešnih letih, se je iz projekta Povabilo v 
gozd s podporo občin in projekta Odprto učno okolje ter 
pod okriljem Zavoda RS za šolstvo razvila prva Mreža 
gozdnih vrtcev in šol v Sloveniji. Ta združuje in povezuje 
čedalje več vrtcev in šol v celotni Sloveniji. Dosedanje 
dejavnosti in ideje, razvite v projektu, se tudi naprej ohra-
njajo in širijo v Sloveniji in drugih državah. 

* » Gozdni ponedeljek « pomeni prebiti vsak šolski ponedeljek
 ne glede na vremenske razmere v gozdu.

Gozd kot Prostor učenjA
« Skozi projekt Povabilo v gozd smo spoznavali, da nam naravno 
okolje ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj, materialov in 
objektov. Vseskozi spoznavamo, da so v naravnem okolju otroci 
učitelji, mi odrasli, pa smo njihovi učenci. Odrasli gozd čutimo kot 
prostor, kjer se naužijemo svežega zraka, miru in se sprostimo. 
Otroci pa vstopajo v naravo na aktivnejši način. Želijo raziskova-
ti, tipati, poizkušati, vonjati in občutiti. Opazijo detajle, ki jih odra-
sli spregledamo. Seveda pa za to potrebujejo veliko priložnosti. 
Priložnosti za igro, ki jo ustvarjajo in vodijo sami, brez navodil in 
usmerjanja odraslih. » 

Simona Šarec
vzgojiteljica v enoti Kekec

nosilec ProjektA 
Občine Bovec, Bohinj, Kranjska gora, Kamnik

deležniki
Projekt izvajamo občine Bovec (koordinatorka Patricija 
Muršič), Bohinj (ko.- Milena Košnik), Kranjska gora  
(ko.- Vida Černe) in Kamnik (ko.- Barbara Strajnar).
Pri projektu sodelujejo poleg občin še : Zavod za gozdo-
ve, taborniki, MCK Kamnik, Turizem Bohinj, strokovnjaki 
s področja gozdne pedagogike, (mag. Natalija Gyorek, 
Jaka Šubic, Manica Irt,…) osnovne šole in vrtci v sode-
lujočih občinah,  Zavod RS za šolstvo, prostovoljci.

kontAktnA osebA 
Občina Kamnik, Barbara Strajnar
Glavni trg 24, SI- 1240, Kamnik
Telefon : +386 183 181 23
E-pošta : barbara.strajnar@kamnik.si
Spletni naslov : http://www.kamnik.si


