NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM ÚSTAV LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA ZVOLEN
Vás pozýva na workshop

LESNÍCKY ZAMERANÁ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA OVERENÉ PRÍKLADY LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU
Dátum: 10. – 11. november 2009
Miesto konania: Hotel ATRIUM, Nový Smokovec, www.atriumhotel.sk
Workshop sa koná v rámci projektu
“Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo
udržateľnom lesnom hospodárstve” a je financovaný Európskou Úniou.
Ciele workshopu:







prezentácia overených príkladov a úspešných projektov v lesnej pedagogike,
výmena informácií, poznatkov, nápadov, aktivít, nových prístupov a metód v lesnej pedagogike,
prezentácia materiálov a didaktických nástrojov používaných aktívnymi lesníkmi v lesnej
pedagogike,
diskusia o možnostiach zvýšenia efektívnosti a ďalšieho rozvoja lesnej pedagogiky,
rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti lesnícky zameranej environmentálnej výchove.

Bazár nápadov:
Počas workshopu sa za účelom výmeny skúseností, nových informácií, aktivít a didaktických pomôcok
predpokladá aktívna účasť lesných pedagógov. Vítanou je prezentácia projektov, posterov, plagátov,
tlačených materiálov, nových didaktických pomôcok alebo demonštračných ukážok lesnej pedagogiky.
Bazár nápadov a prezentácie účastníkov sú zaradené do programu 11. novembra. Prosíme účastníkov, aby
si vybrali a v záväznej prihláške označili formu vlastnej prezentácie na workshope.

Program:
10. november 2009
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15

10:15 – 11:00
11:00 – 12.00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:45

13:45 – 14:15
14:15 – 15:15

15:15 – 15:45
15:45 – 16:45

16:45 – 17:15
17:15 – 18:00

18:00 – 19:00
19:00 – 21: 00

Registrácia účastníkov
Otvorenie
Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Liška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu
Thomas Baschny, Federálne ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva,
životného prostredia a vodného hospodárstva, Viedeň, Rakúsko
Petra Marina Zitterer, lesná pedagogička, Natur Werkstatt, Rakúsko
Obed
Aktuálna situácia v oblasti lesnej pedagogiky na Slovensku (miesto lesnej
pedagogiky v lesníckej politike, koncepcia lesnej pedagogiky na Slovensku,
medzinárodné projekty, aktuálne problémy a potreby)
Ing. Ľudmila Marušáková, Národné lesnícke centrum
Portál o lesnej pedagogike www.lesnapedagogika.sk
Ing. Veronika Jaloviarová, Národné lesnícke centrum
Environmentálna výchova a vzdelávanie v Poľsku – hlavní aktéri, politické
dokumenty, hlavné aktivity, didaktické materiály, praktické príklady
Ing. Wiktor Naturski – Lasy Panstwove, Katovice, Poľsko
Prestávka
Lesná pedagogika v Českej republike
Ing. Alice Palacká – Stredná lesnícka škola Hranice, Združenie lesných
pedagógov
Diskusia
Prezentácia skúseností zo študijnej cesty lesných pedagógov v rámci
projektu: „Seminár a informačná návšteva lesníckych subjektov –
prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ“
Ing. Andrea Melcerová, Národné lesnícke centrum
Večera
Diskusia, spoločenský večer

11. november 2009
07:00 – 08:00
Raňajky
08:00 – 09:30
Skúsenosti a aktivity lesnej pedagogiky v Štátnych lesoch TANAPu
Ing. Igor Stavný, ŠL TANAPu
09:30 – 10:15
Lesná pedagogika v štátnom podniku LESY SR
Mgr. Peter Gogola, Mgr. Ľubica Miľanová, Ing. Ľubica Richterová, LESY SR,
š.p.
10:15 – 10:45
Prestávka
10:45 – 11:30
Environmentálna výchova v Slovenskej agentúre životného prostredia
Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP
11:30 – 12:15
Možnosti implementácie lesnej pedagogiky v kurikulu základných škôl –
prípadová štúdia, diplomová práca Lesníckej fakulty TUZVO
Ing. Zuzana Vyskoková
12:15 – 13:00
Obed
13.00 – 14.30
Špecifické témy lesnej pedagogiky – diskusné skupiny a hranie rolí
14.30 – 15.30
Bazár nápadov
15.30 – 16:00
Diskusia
16:00
Záver stretnutia

Rokovacím jazykom je slovenský jazyk, pričom bude zabezpečený preklad prezentácií
zahraničných účastníkov.
Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013.
Pre účastníkov workshopu je ubytovanie, strava a účasť na programe bezplatná.
Účasť na stretnutí lesných pedagógov sa nahlasuje zaslaním záväznej prihlášky na nižšie uvedenú
adresu najneskôr do 4.11.2009
Kontakt a informácie:
Ing. Ľudmila Marušáková
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Tel: +421 45 5202244, +421 902 923 094
E-mail: marusakova@nlcsk.org
Tešíme sa na Vašu účasť !!!

