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Lesná pedagogika 
ako súčasť 
environmentálnej 
výchovy je 
  
učenie  
o lesnom ekosystéme 
a výchove človeka  
 
k trvalo udržateľnému 
spôsobu života na 
príklade lesa.  
 

„UČENIE O LESE V LESE“ 



Piliere lesnej pedagogiky 

Ciele, 
princípy,  
metodika 

Lesný 
pedagóg 
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Princípy 

 je kvalifikované environmentálne vzdelávanie zamerané na 
LES 

 sa zameriava na všetky stránky udržateľnosti – sociálnu, 
environmentálnu a ekonomickú 

 podporuje porozumenie, interakcie a súvislosti vzťahov ľudí 
k životnému prostrediu  

 je založená na vedomostiach o lesných ekosystémoch 
a skúsenostiach v udržateľnom lesnom hospodárstve 

 podporuje porozumenie, využitie a aplikáciu konceptu 
udržateľného rozvoja  

 vyžaduje holistický prístup a berie do úvahy celosvetové 
súvislosti 

 spolupracuje s ostatnými partnermi zapojenými 
v environmentálnom vzdelávaní  

 vyžaduje aktívne vzdelávacie metódy a prístupy 
založené na spolupráci 

 si ctí lesy, propaguje a predstavuje 
ich ako vynikajúce a zdravé miesta 
(„učebne“) pre vzdelávanie v 
exteriéri 

 

Ciele 

 Výchovno –vzdelávacie ciele 

 Sociálne, ekonomické ciele a ciele 
pre TUR 

 Environmentálne ciele 

 Špecifické ciele v rámci Slovenska 

Interpretácia tém ako sú: 

 Poznanie významu lesa a les. 
hospodárstva, práca lesníka 

 Budovanie dôveryhodnosti les. 
profesie 

 Objasňovanie princípov poľovníctva 

 LP ako komunikačný nástroj 
smerom k verejnosti  

 



Metodika  

cieľ učenia  

priestor na učenie predmet učenia 

didaktický nástroj 

učenia 

Lesná pedagogika sa zameriava na celostný rozvoj osobnosti.  

„HLAVA -  RUKY -  SRDCE“ 



Lesný pedagóg / Lesná 
pedagogička 

 je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá 
vykonávať činnosti lesnej pedagogiky, 
s predpokladom  nielen odbornej spôsobilosti, 
ale aj ďalších pedagogicko – sociálnych 
kompetencií. 

 Odborná spôsobilosť (lesnícke vzdelanie) 

 Absolvovanie vzdelávacie programu Lesná pedagogika  

 Morálna bezúhonnosť a hmotná zodpovednosť 

 

 



 Medzinárodné projekty  

 Národné projekty 

 Lesnícke dni 

 Detská lesnícka univerzita 

 Putovná sova 

 Čo šepká les 

 Kremnický zelený poklad 

 a množstvo iných... 

Osvedčené príklady 



Krátka štatistika (1.1.-31.8.2019, 7 realizátorov) 
 
počet podujatí: 936 
 
počet účastníkov cca: 100 000 (všetky cieľové skupiny) 
 
najfrekventovanejší mesiac:  apríl mesiac lesov 
 
počet lesných pedagógov: 384  
 
podporili sme: 
 iniciatívu FAO 21.3. Medzinárodný deň lesov, 
 Európsky týždeň lesov 
 Európsky kongres lesnej pedagogiky  
 „ Designing bridges between Forest and schools“ 
 
 



Poznanie 

Vzdelávanie 

Rôzne cieľové skupiny 

Osobné zanietenie lesných pedagógov! 



• ...Mosty smerom k ľuďom, najmä deťom a mladým, ktorí sú budúcnosť 
•  ...Mosty k formovaniu ich vzťahu k lesom, k porozumeniu princípom  

      udržateľného hospodárenia 
•   ...Mosty k rozvoju environmentálneho vzdelávania, spolupráca so  

        školským systémom 
• ...Mosty medzi virtuálnou realitou a živým svetom 

•     ...Mosty k dialógu rôznych názorových skupín 
•      ...Mosty k vytváraniu zelených profesií (Green jobs) 
•       ...Mosty k lepšej budúcnosti v   

            symbióze s prírodou 



Úlohou lesnej pedagogiky je 
zabezpečiť podmienky pre rozvoj informovanosti o význame 

a funkciách lesov,  
prispieť k budovaniu hodnotovej orientácie cieľových skupín 

zlučiteľnej s konceptom udržateľnosti života,  
posilniť emocionálny vzťah, formovať pozitívne postoje 

verejnosti k lesom a podnietiť spoločnosť k zodpovednému  
 a šetrnému konaniu v každodenných situáciách. 

 

Zhrnutie... 



Ďakujem za 
pozornosť 

 


