
Ciele stretnutia:
Lesná pedagogika v medzinárodnom kontexte, overené príklady 
fungovania lesnej pedagogiky v zahranièí
Aktuality z 11. Európskeho kongresu lesnej pedagogiky v Nórsku
Odborné vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností v oblasti lesnej 
pedagogiky
Nové možnosti využitia lesnej pedagogiky

PROGRAM
Utorok, 15. november 2016

09.30 – 10.00  Príchod úèastníkov a registrácia
10.00   Otvorenie Sympózia lesnej pedagogiky
 Ing. Veronika Jaloviatová
10.30 – 12.00  Aktuality z 11. Európskeho kongresu lesnej pedagogiky  
 v Nórsku 
 Ing. Dana Loyová, Ing. Rudolf Navrátil
12.00 – 13.00  Obed
13.00 – 14.30  Metodika sprevádzania v lesnej pedagogike, odborná  
 prednáška
 Mgr. Marián Bilaèiè
14.30 – 15.00 Prestávka
15.00 – 18.00  Workshopy, práca v 2 skupinách s výmenou
 I. Workshop – Lesníctvo a po¾ovníctvo verzus   
 spoloènosś a deti
 Mgr. Monika Janíková
 II. Workshop – Prvá pomoc v lese
 odborný pracovník 
18.00 Veèera
19.00 – 20.00 Bazár pomôcok a nápadov lesnej pedagogiky,   
 vyhodnotenie „Nápad roka 2016“

Streda, 16. november 2016 
07.00 – 08.30 Raòajky
08.30 – 10.00 Prezentácie skúseností a aktivít úèastníkov stretnutia
10.00 – 10.30 Prestávka
10.30 – 12.00 Spoloèná lesná vychádzka do blízkeho okolia
12.00 – 13.00 Vyhodnotenie NAJ lesného pedagóga, formulácia záverov  
 Sympózia
13.00 Obed, ukonèenie Sympózia lesnej pedagogiky

•

•
•

•

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
 – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Vás pozýva na

SYMPÓZIUM O LESNEJ PEDAGOGIKE
11. Pracovné stretnutie lesných pedagógov na Slovensku

Termín: 15. – 16. november 2016 
Miesto:  Hotel Zerrenpach, Anderlová 224, Osrblie
 www.zerrenpach.sk



BAZÁR LESNEJ PEDAGOGIKY ALEBO „BEZ NÁPADU NEODÍDEŠ“!
Cie¾om bazára je vzájomná výmena skúseností v oblasti prípravy nových 
didaktických pomôcok, aktivít, zdie¾anie odskúšaných nápadov v praxi.
Bazár lesnej pedagogiky vytvárajú samotní úèastníci, 
preto si Vás dovo¾ujeme vyzvaś na aktívne zapojenie sa!

Aj tohto roku hlasujeme za Nápad roka! 

Nápad roka je akáko¾vek v praxi overená pomôcka 
(drevená, látková, papierová, zvuková, pracovný list, 
hraèka, nová hra, atï.) pre aktivity lesnej pedagogiky.
Autor víśaznej pomôcky získa peknú odmenu!

ANKETA O NAJ LESNÉHO PEDAGÓGA
Anketa chce vyzdvihnúś èloveka, ktorý svojou prácou 
propaguje posolstvá lesnej pedagogiky v radoch širokej 
verejnosti a tak prispieva k zdôrazòovaniu významu 
lesa a lesníctva na Slovensku. Lesní pedagógovia sami 
spomedzi seba tajným hlasovaním urèia víśaza, ktorý 
získa diplom a symbolickú odmenu.

Sympózia lesnej pedagogiky 2016 je možné zúèastniś sa po zaslaní záväznej 
prihlášky na nižšie uvedenú adresu najneskôr do 4. novembra 2016.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Úèastnícky poplatok: 35,- Eur bez DPH/osoba 
Úèastnícky poplatok zahàòa organizaèné, technické a materiálne zabezpeèenie, 
pomôcky a odmeny.
Cena ubytovania:  20,00 Eur/noc/osoba 
Cena stravovania: 25,50 Eur/osoba/celý pobyt (1x raòajky, 2x obed, 1x 
veèera)

PLATBA
Úèastnícky poplatok: 

zamestnanci štátneho podniku LESY SR – hradené na základe Zmluvy medzi 
NLC a štátnym podnikom LESY SR 
zamestnanci iných lesníckych inštitúcií – viï údaje o platbe  

Ubytovanie a stravovanie:
všetci úèastníci  – priama platba v hoteli.

1.

2.

Údaje pre platbu za úèastnícky poplatok za úèasś na Sympóziu LP 2016 v termíne 
15. – 16. 11. 2016: 
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, 
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Predmet platby: Sympózium LP 2016 + meno úèastníka
Cena za osobu: 35 EUR bez DPH
Èíslo úètu: IBAN: SK20 8180 0000 0070 0024 1498
Variabilný symbol: 7520 080 
Daòový doklad o zaplatení úèastníckeho poplatku Vám bude zaslaný poštou.

Kontakt a informácie:
Ing. Veronika Jaloviarová    NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 
Tel.: 045/5202 216   E-mail: jaloviarova@nlcsk.org


