Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in
varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega
planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša
življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih
procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na
kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd
nam daje plodove in je prostor za sproščanje.
Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto
načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto
odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi
spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih
izkušenj.

LEAF… ZNANJE O GOZDOVIH
Program LEAF (LEarning About Forests) je
mednaroden program organizacije FEE v katerega
je vključenih preko 700.000 učencev iz 28 držav.
Namenjen je vsem starostnim skupinam otrok in
mladostnikov.
Več informacij na info@ekosola.si
Najdete nas tudi na

Znanje o gozdovih

znanje o gozdovih
NAMEN programa ZNANJE O GOZDOVIH:
- izobražuje in ozavešča o gozdovih in njihovi vlogi na
našem planetu;
- spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno
dediščino;
- spodbuja k uporabi gozda in naravnih materialov;
- navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in
njihovega trajnostnega upravljanja;
- spodbuja dejavnosti, ki bodo učencem pomagale
doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti.

Predlagane dejavnosti:

OBVEZNOSTI VKLJUČENE USTANOVE
Vključena ustanova dela po sledečih korakih – izvede
t.i. gozdni cikel:
1. Ustanovitev skupine za gozdove ali 'kdo bo kaj delal'
– določimo učitelje in učence/vzgojitelje in otroke, ki
bodo izvajali dejavnosti. Projekt je prilagojen vsem stopnjam
izobraževanja.

2. Plan dela in raziskovanje: izberemo teme, ki jih
bomo obravnavali v šolskem letu. Preverimo
predznanje – anketa idr.

3. AKCIJA! Izvajanje izbranih dejavnosti iz nabora
ali po lastni zamisli.
4. Preverjanje in poročanje: preverimo pridobljeno
znanje, pripravimo poročilo…
5. Obveščanje in vključevanje: na oglasni deski, šolski
spletni strani, morda v šolskem glasu, po šolskem radiu, na
družabnih omrežjih, lokalnem glasilu itd. obveščate o dejavnostih in
ključnih informacijah o projektu. V končnem poročilu nas

.

obvestite o objavah. V objavah mora biti zabeleženo,
da je dejavnost potekala v okviru projekta Znanje o
godovih. Prosimo tudi za primere dobrih praks.
6. Gozdna listina: podelitev priznanj učencem in plaket
šolam. Vsako leto šola prejme nov list.
Projekt traja eno leto.

Pretežno zunanje dejavnosti:
- obisk gozda: aktivnosti v gozdu, obisk gozdne
učne poti, gozdarja, …
- obisk žage ali drugega obrata, lovca, izdelovalca
domače obrti, mizarske delavnice;
- obisk muzeja lesarstva, arboretuma, botaničnega
vrta ali druge primerljive ustanove;
- pogozdovanje: vključevanje učencev v
obnavljanje gozdov (zaželena aktivnost).
Delavnice in druge dejavnosti o gozdu:
- delavnice/učne ure o gozdu iz nabora ali svoje;
- izdelki iz gozda – ustvarjanje z materiali iz gozda;
- gozd v sliki in besedi: ustvarjanje na temo gozda;
- miti in legende o gozdu, pesmi, pravljice o gozdu;
- gozd skozi objektiv: izdelava videoposnetka ali
razstava fotografij o gozdu;
- nenavadna drevesa v naši okolici;
- gozd v tujih jezikih (izdelava slovarčka);
- izdelava knjige o gozdu, drevesih;
- izdelava herbarija, zbirke gozdnih plodov, storžev
in drugega zanimivega materiala;
- orientacija v gozdu;
- vzgoja drevesnih sadik iz semena;
- gozdni pridelki: nabiranje kostanja, vršičkov…
Aktivnosti po lastni izbiri (svoje dejavnosti).
Podrobnejša navodila in nasveti so na naši spletni
strani.
Vključena ustanova izvede vsaj 3 različne
aktivnosti.
Vsi v projekt vključeni otroci/učenci z namenom
projekta gozd obiščejo vsaj 2x letno.

