
Usposabljanje iz gozdne pedagogike  
in interpretacije narave  
 

Z ORLOM BELOREPCEM PO 
KOČEVSKIH GOZDOVIH  
 
Kočevska Reka, 29. in 30. avgust 2017 

Izvajalci: 
dr. Petra Draškovič Pelc,  
mag. Natalija Györek,  
Marko Slapnik 



1. dan  PROGRAM USPOSABLJANJA 

9.00 – 9.15 Uvodni pozdravi 

9.15 – 10.00 Kočevsko – skrivnostni gozdovi, polni življenja - dr. Petra Draškovič Pelc 

10.00 – 10.45 

Belorepec z višave opazuje, srna zvokom prisluškuje,… kaj pa ti čutiš v 

naravi?  - Marko Slapnik 

10.45 – 10.55 Odmor 

10.55 – 11.40 Gozd oblikuje življenje - mag. Natalija Györek 

11.40 – 12.15 Odmor za kosilo 

12.15 – 16.00 

Z globokimi vdihi vstopam v gozd - doživljanje narave v gozdnem 

rezervatu Jezero 

2. dan   

9.00 – 12.30 

Interpretacijski sprehod po Orlovi poti – razvoj ključnih vsebin za 

interpretacijo 

12.30 – 13.00 Odmor za kosilo 

13.00 – 16.00 

Doživljanje narave in izkustveno učenje ob Orlovi poti – praktično delo 

po skupinah 

16.00 – 17.00 Evalvacija in podelitev potrdil o usposabljanju 



 
 
 
 
 
 

G☺ZD OBLIKUJE ŽIVLJENJE 
Seminar v okviru projekta LIFE Kočevsko 

 
 

Natalija Györek 
Inštitut za gozdno pedagogiko 



Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije 
http://www.gozdnivrtec.si 

 

http://www.gozdnivrtec.si/


Facebook 



 

 
Kaj pomeni za otroka izumrtje orla 

belorepca, če nikoli ni spoznal vrabčka? 
 

Foto: LIFE Kočevsko  
 

http://life-kocevsko.eu/ 



Zakaj otrok mora poznati ozonsko luknjo, če 
ne pozna v domačem kraju detle, orla 

belorepca in medveda in gozdov? 
Učni načrti        Realnost domačega kraja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREMO V GOZD ali OSTANEMO V VRTCU, ŠOLI? 

 

 

 



Kaj naj v gozdu počnemo? 



SINNER OR A SAINT? 



 



 



 



Gozdna pedagogika 
 
Gozdna pedagogika je metoda okoljskega 
vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja 
samo spoznavanje gozda oziroma narave 
kot ekosistema, ampak bistveno posega 
tudi v vzgojo in celostni razvoj otrok ter 
odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in 
optimalen razvoj otrok in tudi vseh nas.  



Komu je namenjena? 

 
 
Z gozdno pedagogiko nagovarjamo starše, 
vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje ter 
terapevte in seveda preko njih našo glavno 
ciljno skupino otroke.  
Namenjena in primerna je za vse otroke, tudi 
za otroke s posebnimi potrebami, ne glede na 
njihov značaj, navade, zdravstvene diagnoze 
in težave.  



Kaj je poleg učenja naravoslovja tista 
dodana vrednost, ki jo iščemo?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Kako najpogosteje vidim naravno 
okolje kot učitelj, vzgojitelj? 

- „naravni muzej“ v katerem otroke poučim o varstvu 
narave; 
 

- „tovarna“ za izvedbo aktivnosti, kjer izkoristimo 
naravo za učne dejavnosti; 
 

- prostor, ki ga lahko izboljšamo s sajenjem dreves, 
ekološkimi projekti,… 
 

- ali kaj drugega? 
 

- turistični vodič ali Pedagog? 

 



 
Aktivnosti, ki se navezujejo na druga področja 
kurikula, učnih predmetov – negozdne teme v 
gozdu (POZOR! Ni samo zamenjava prostora). 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

         
Terapevtska vrednost, vpliv na razvoj otroka, 

vpliv na razvoj njegovih vrednot. 
 



 
 
 
 
 

                             UČENJE O NARAVI? 
 

UČENJE V NARAVI?  
 

UČENJE Z NARAVO? 



Pisanje in 
 radiranje. 

 
Klavdija Klinar OŠ 

Toneta Čufarja Jesenice  

 



Oblikovanje množic. 



Zvočila okrog nas: 
- iskanje glasbil  

 - gozdna pravljica v 
izvedbi 1. č  



Vodoravne in navpične  
črte 



Gozdni inštrumenti in  
spremljava za pesmi 



Števila v 1, 2 in 3 v 
naravi.  

 



Zakaj gozd, morje, narava? 

Človek se je celotno evolucijsko zgodovino 
razvijal, preizkušal in učil v naravnih okoljih! 
 
V zadnjih letih smo iz otrokovega razvoja 
popolnoma črtali naravna okolja: 
 
- Odraščajo v lupinicah in vozičkih; 
- Statični položaji v vrtcih in šolah; 
- Strukturirane in vodene dejavnosti; 
- Ne omogočamo jim spontanega gibanja. 
 



Razvojni status današnjih otrok 
 

 

 

 nezrelost ob vstopu v šolo, 

 šibkejše govorno jezikovne zmožnosti, 

 slabša groba in fina motorika, 

 slabša sposobnost usmerjene pozornosti in 
samokontrole, 

 več strahov in negotovosti, 

 slabše socialne veščine, 

 vključevanje v realen socialni  

    kontekst (zahajanje v „svoj svet“,  

       komunikacija na podlagi lastnega miselnega toka). 

 



…,disfunkcionalne družine, slabo otroško zdravje, 
depresivni otroci, ritalin, otrok do 18. leta vidi 
360.000 oglasov in 200.000 nasilnih prizorov, 1000 
raziskav dokazalo povezavo med nasilnimi 
medijskimi vsebinami in nasilnim vedenjem, poznajo 
1000 logotipov, vendar samo nekaj rastlin in živali, 
10.000 novih reklam/leto, ki reklamirajo slabo 
hrano, internet nekaj ur na teden povzroča 
poslabšanje socialnega in psihološkega stanja, šolske 
teste smo zamenjali z resnično inteligenco, v letu 
2002 v vrtcih samo še 9% proste igre,…. 
 



Izzivi na področju razvojnih, učnih in 
pedopsihiatričnih specifik 

Rezultat tega pa je abnormen porast otrok 
s govorno jezikovnimi motnjami, motnjami 
avtističnega spektra, motnjo pozornosti in 
koncentracije, bralnimi, pisnimi težavami,… 
 

 



Vzgojiteljice pripovedujejo - 
praksa: 

 

DANAŠNJI OTROCI SO: 

nemirni, ne zmorejo pozornosti, se 
spotikajo čez lastne noge, so agresivni, 
hodijo po prstih, se z vso močjo 
zaletavajo v predmete, so „razvlečeni kot 
mehko kuhani špageti“, ne znajo hoditi po 
gozdu, padajo s stolov, pri uporabi 
predmetov uporabljajo nepotrebno silo 
(moč), egocentrični, neempatični,… 



• Želja po izboljšanju in spreminjanju lastne 
pedagoške prakse. Moje raziskovanje na tem 
področju temelji na opazovanju počutja otrok in 
mladostnikov, ki  zaradi sedečega sloga 
poučevanja, predvsem v višjih razredih osnovne 
šole, počasi, a vztrajno šolo odklanjajo. V tem 
obdobju potrebujejo pristnejše odnose, bolj 
spodbudno učno okolje in več gibanja. Vse to 
odprto učno okolje ponuja.  

 

• Pri učencih iz leta v leto opažam slabšanje ročnih 
in drugih spretnosti,  slabšanje zdravja in s tem 
povezano slabše znanje.  

 
Renata Filipič OŠ Valentina Vodnika – vodja projekta SOS School OutSide 

 

 



»Že vrtec je naravnan preveč storilnostno, saj so se vanj prenesle 
vsebine iz šole, premalo je svobode v otroški igri. Prvi in drugi 
razred pa naj bi vsebovala elemente vrtca in igre, a ni povsod tako. 
Nekateri že uporabljajo tablice, otroke pogosto umirjajo z 
multimedijskimi tehnikalijami, oni pa od teh dražljajev zelo hitro 
postanejo odvisni, hkrati pa se močno zmanjšuje njihova 
kreativnost. Pokazalo se je namreč, da otroci, ki jih pred sedmim 
letom prikrajšamo za prosto igro – tukaj se kreativnost najbolj 
razvija –, le še sledijo navodilom in jim nasploh zmanjka idej za 
preživljanje prostega časa.« 

 

Otroke je, kot pravi, potrebno nenehno "zaposlovati", se z njimi 
"ukvarjati" in otroci se odzivajo kot avtomati. "Ko zmanjka njihovih 
vzpodbujevalcev, zmanjka tudi njihove motivacije, da bi sami kaj 
počeli, si izmislili, ustvarjali," poudarja. "Želim povedati, da je bil 
njihov naravni mehanizem domišljije in ustvarjalnosti umetno 
presekan in sedaj čakajo samo na navodila.„ 

 

Zdenka Zalokar Divjak, psihologinja in logoterapevtka 

 



STANJE DUHA V ŠOLAH pred 100 
leti? 

Gustav Igler (1842-1908), Left to their own devices - 1881 



Kaj je boljše za razvoj otroka? 



MOŽGANSKA KNJIŽNICA 
 

Gozd in 
gozdna 

pedagogika 



 
 
 
 
STIMULACIJA 
SENZORNIH 
SISTEMOV:  
 
VESTIBULARNI SISTEM 
PROPRIOCEPCIJA 
TAKTILNI SISTEM 
 

KAKO RAZVIJATI „UČLJIVOST“ DANAŠNJIH 
MOŽGANOV in kako „učiti“ današnje možgane? 
• Študija 80 nevroznanstvenih raziskav o možganih izkazuje, da je gibanje 
bistvenega pomena za razvoj možganov in kognicije v otroštvu... 
                          Dr. G. Lawrence Rarick, 2014 

 



Zakaj gibanje na neravnem (slovenskem gozdu!) terenu 
pomagajo? 

Razvijajo vestibularni sistem – vpliv na možgansko 
skorjo – višje funkcije. 



Na Danskem skorajda ne poznajo ADD, 
ADHD, otrok z učnimi težavami, 

avtizmom.  

Zakaj?  

 

Ker več kot polovica otrok obiskuje 
gozdne vrtce, kjer plezajo, se gibljejo na 
neravnem terenu, skačejo,....Posledica - 
dobro razvit vestibularni (ravnotežni 
sistem), ki je nepravilno razvit odgovoren 
prav za te motnje.  



Za posamezne skupine otrok s posebnimi 
potrebami lahko uporabimo gozd kot terapijo? 

 

 

• Ritalin 

 

 

 

 

• Gozd  

 



Vpliv narave na posamezna področja otrokovega razvoja 

Kognitivno 
 

opazovanje, pozornost, koncentracija, zapomnitev, 
predstave, spomin, mišljenje, učenje, znanje, 

dojemanje, reševanje problemov 
 

Motorično 
 

razvoj motoričnih sposobnosti 

Senzorično 
 

uporaba vseh čutil, občutenje, zaznavanje 

Čutno-gibalno zaznava in občutenje ter prenos v gibalno dejanje 

Psiho-socialno 
 

učenje socialnih veščin in spretnosti 

Emocionalno 
 

motivacija, pozitivna in negativna čustva 

Komunikacijsko 
 

razvoj govora, sporočanje, navezovanje stikov z drugimi 

Spoznavno in osebnostno 
pozitivna samopodoba, občutek pripadnosti skupini, 

pozitivna samopodoba, samozavest 

 



Otroci, ki se igrajo v naravi so manj bolni in imajo boljše razvite 
motorične veščine (koordinacija, ravnotežje, gibljivost) (Grahn in 

sod. 1997, Fjortoft in Sageie 2001). 
 

Če se otroci igrajo v naravi je njihova igra bolj domišljijska in 
raznovrstna ter podpira razvoj jezika in socialnih veščin (Moore 

in Wong 1997, Taylor in sod. 1998, Fjortoft 2000). 
 

Bivanje (preživljanje časa) v naravnem okolju podpira otrokov 
kognitivni razvoj s tem da se izboljšuje zavedanje, razmišljanje 

in opazovalne sposobnosti (Pyle 2002). 
 

Naklonjenost do narave, pozitiven odnos do okoljske etike je 
tesno povezan z otrokovimi rednimi kontaktom z naravo in igro v 
naravi (Chawla 1998, Sobel 1996, 2002, 2004, Wilson 1997, 

Kals in sod. 1999, 2003) 
 



Otroci, ki se igrajo v naravi imajo bolj pozitivne 
medsebojne odnose (Moore 1986). 

 
Narava je za vsakodnevni stres „blažilna zona“, „mehka 

krpica, medvedek“ in otrokom pomaga pri blaženju 
čustvenih pretresov. Več so v naravi večja je korist (Wells 

in Evans 2003). 
 

Več so v naravi, manj je kratkovidnosti (Nowak 2004). 
 

Zmanjša se anti-socilano vedenje, nasilje, vanadlizem, 
izsiljevanje (Coffey 2001, Malone in Tranter 2003, Moore 

in Cosco 2000). 
 
 



Zgodnje izkušnje v naravi in z naravo pozitivno 
vplivajo na razvoj domišljije in čudenje (Cobb 1977, 

Louv 1991). 
 
 

Čudenje je pomemben motivator za vseživljenjsko 
učenje (Wilson 1997). 

 
 

Naravno okolje stimulira socialne povezave med otroci 
(Moore 1986, Bixler in sod. 2002). 



 





 



Kaj otroci cenijo v gozdu? 
 Omogoča nove priložnosti, svoboda, svež 

zrak, direktne izkušnje vremenskih pojavov, 
pristne in realne izkušnje, raziskovanje, 
tveganje, kreativno mišljenje, zaradi 
opravljenih izzivov so dobrovoljni, pozitivna 
samopodoba, primerno za vsakega otroka, 
kompleksna igra, zabavno, se ne kregamo,… 

 

PROCES UČENJA TEČE SAM OD SEBE 

 BREZ USMERJENIH AKTIVNOSTI! 

 



Dejavnosti 
• PREPROSTE, manj je več, večina 

aktivnosti se navezuje na material, ki ga 
najdemo in situ, 

• NEPRIČAKOVANA PRESENEČENJA, 
vitalni del učenja,  

• PROSTA IGRA, 

• ČUSTVA!  

• ZGODBE kot odskočna deska. 

 



GOZD –učilnica na prostem 
• Pouk v gozdu nudi neposredno učenje z opazovanjem in 

preizkušanjem.  
 

• Izkustvena metoda vključuje tako izkušnje kot čustva, spodbuja 
osebnostni, socialni in moralni razvoj. Razvija različne načine 
mišljenja.  
 

• Otroci so fizično aktivni, preverjajo lastne moči in zmožnosti, 
razvijajo sposobnost komunikacije ter sodelovanja. 
 

• Skozi igro se naučijo obvladovati samega sebe in hkrati 
pridobivajo in razvijajo socialne spretnosti. 

 
• Otroke želja po raziskovanju neznanega motivira in spodbuja k 

sodelovanju, samozavedanju in spoznavanju, prepoznavanju 
lastnih zmožnosti in odgovornosti, kar pa vključuje samostojno 
razmišljanje in presojanje.  
 



V gozdni učilnici učenci: 
 • spoznavajo živa bitja in okolja v 

katerih živijo, 
• spoznavajo, da so živa bitja 

povezana med seboj in z okoljem, 
• razvijajo gibalne in funkcionalne 

sposobnosti,  
• privzgajajo si potrebo po gibanju, 
• razvijajo vzdržljivost in 

vztrajnost, 
• pridobivajo sposobnost 

orientacije v prostoru, 
• pridobivajo izkušnje, 
• prevzemajo odgovornost zase in 

za druge, 
• krepijo si samozaupanje, 
• razvijajo pripravljenost na 

sodelovanje,  
• odkrivajo samega sebe, 
• razvijajo solidarnost, 

• se učijo poslušati, 
• odkrivajo konflikte in jih 

rešujejo, 
• razvijajo tovarištvo, strpnost in 

prijateljstvo, 
• spodbujajo kreativnosti in 

sposobnost improviziranja, 
• razvijajo komunikacijske 

spretnosti, 
• pojejo, ustvarjajo in si izmišljajo 

vzorce spremljav ter zvočnih 
vsebin,  

• govorno nastopajo, se igrajo igro 
vlog, 

• razvijajo odnos do narave in 
naravnih lepot; 
 



Gremo mi v gozd... 
 

• Predpriprava in načrtovanje 
 

• Jasna pravila in dogovori (zagotavljajo varnost, uspeh in dobro 
počutje) 
 

• Namen dejavnosti in oblikovanje ciljev (pomnjenje, razumevanje, 
uporaba, analiza, vrednotenje in sinteza ) 
 

• Oprema udeležencev 
 

• Pripomočki 
 

• Spremstvo 
 

• Drugo 
 



Ali  poznate te besede? 

….,»imate 5 minut časa, da pripravite 
stvari, 10 minut časa za opazovanje 
življenja v gozdu, petnajst minut 
bomo porabili za predstavitve, nato 
pa moramo nazaj v šolo na kosilo, na 
katerega že tako ali tako 
zamujamo«,...,»no, zdaj pa le pohitite, 
čaka vas še ogromno dela«,… 



Ali lahko dosežemo enak učinek v 
igralnici ali na igrišču? 

 



Vloga pedagoga 

100 preoblek, 100 klobukov 

 



 

Otroci, ki živijo v stiku z naravo in 
pridobivajo direktne izkušnje skozi in z 
naravo so bolj srečni, bolj intelektualno 
sposobni, čustveno stabilni in imajo 
boljše razvit sistem vrednot (Kellert 
2002). 



HVALA za vašo pozornost in 
ustvarjalno sodelovanje. 
 

GREMO V 
GOZD! 
 
dr. Petra Draškovič Pelc, info@petradraskovic.com  

mag. Natalija Györek, natalija.gyorek@kks-kamnik.si  

Marko Slapnik, marko.slapnik@posebendan.si  

 

 


