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História lesnej pedagogiky

• Zakladateľ lesnej pedagogiky Američan Joseph Cornell z
Kalifornie.

• Na Slovensku boli organizované prírodovedne zamerané
krúžkové činnosti.

• R. 1946 bola založená kampaň „Apríl mesiac lesov“.
• Vzniká potreba systematickej a cieľavedomej komunikácie zo

strany lesníkov k verejnosti a potreba vzdelávania najmä
mládeže a detí.

• R. 2001 prví vyškolení lesní pedagógovia na Slovensku.



Národné lesnícke centrum 
- Ústav lesníckeho 

poradenstva a vzdelávania Zvolen 

KOORDINÁTOR A ODBORNÝ GARANT AKTIVÍT LP NA SLOVENSKU

• vypracovávanie koncepčných a strategických materiálov v LP
• propagácia LP, komunikácia s verejnosťou
• odborná príprava a vzdelávanie lesných pedagógov
• príprava metodických materiálov a pomôcok
• koordinácia celoslovenských aktivít a projektov
• členstvo v Európskej sieti lesných pedagógov
– „European Forest Pedagogics Network“
www.forestpedagogics.eu
• účasť na medzinárodných kongresoch a seminároch

http://www.forestpedagogics.eu/


Strategické dokumenty 
súvisiace s lesnou pedagogikou

• Cieľ: prispieť ku kvalite života prostredníctvom ochrany a zlepšenia sociálnych a kultúrnych 
funkcií lesa.

Akčný plán lesného hospodárstva EÚ

• Cieľ : Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.

Národný lesnícky program SR

• schválená vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.2824/2011-710.

Koncepcia lesnej pedagogiky ako súčasti 
environmentálnej výchovy



Čo je to lesná pedagogika?

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

alebo

„Učenie o lese v lese“
Lesná pedagogika:
• je realizovaná certifikovanými lesnými pedagógmi, ktorí absolvovali Kurz
lesnej pedagogiky akreditovaný MŠVVaŠ SR,
• využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového
vyučovania.



Učenie „o lese v lese“ = lesná pedagogika

cieľ
učenia

LES

priestor na učenie predmet učenia

didaktický nástroj 
učenia



Priebeh učenia v lesnej pedagogike

HLAVA - poznatky

RUKY - zručnosti SRDCE - postoje

Odovzdávanie 
informácii

Tréning           Diskusia

Spätná väzba

Reflexia

Zažitie skúsenosti        Prijatie vzorov



Realizátori lesnej pedagogiky 
Sieť lesných pedagógov

Štátny sektor 

•LESY SR, š.p.

•ŠL TANAPu

•VLM SR -
š.p.

•NLC

Neštátny 
sektor

•Subjekty 
obhospoda-
rujúce 
mestské, 
obecné a 
cirkevné lesy
•Súkromní 
vlastníci lesov

Stavovské 
organizácie

•Slovenská 
lesnícka komora

•Slovenská 
poľovnícka 
komora

•Združenie 
zamestnávateľov 
v LH

•Rada združení 
vlastníkov 
neštátnych lesov 
Slovenska

Vzdelávacie 
inštitúcie

•TU Zvolen

•SOŠ lesnícke 

Ostatné

•Alea –
Agentúra na 
podporu 
lesnej 
pedagogiky a 
ekoturistiky

•SZČO



www.lesnapedagogika.sk

http://www.lesnapedagogika.sk/


LESNÉ 
VYCHÁDZKY

LP V DOMOVCH 
SOC. SLUŽIEB

HROMADNÉ 
PODUJATIA  

(Deň detí, Deň 
stromu, Les. dni)

ENVIROUČEBNE
VEDOMOSTNÉ 

SÚŤAŽE

CELOSLOVENSKÉ 
PROJEKTY

LP  V 
ŠPECIÁLNYCH 

ŠLOLÁCH

Aktivity lesnej pedagogiky



Najvýznamnejšie  podujatia a projekty lesnej pedagogiky

Lesnícke 
dni

Detská 
lesnícka 

univerzita

Les ukrytý 
v knihe

Krok za 
krokom 

smerom k 
lesu

Lesné 
vychádzky



Čo nás spája?

budovanie 
vzťahu 

ČLOVEK - LES

EKOTURIZMUS
- zodpovedné 
cestovanie

LESOTURISTIKA
- forma vidieckeho 
cestovného ruchu

LESNÁ PEDAGOGIKA
- zážitkové a zmyslové 

poznávanie lesa



Záver
Lesná pedagogika funguje na Slovensku približne od roku 2001,  pričom 
zaznamenáva neustály rast – v počte jej realizátorov (lesných pedagógov),  
zapojených subjektov i počte účastníkov jednotlivých podujatí a projektov. 

Čo je však dôležitejšie, lesná pedagogika nadobúda význam nielen v 
lesníckom sektore ako účinný nástroj komunikácie, ale aj v systéme škôl a 

školských zariadení a má predpoklady byť úspešnou aj v oblasti 
lesoturistiky. Lesná pedagogika má potenciál prispievať k osobnostnému 

rozvoju, zdravému životnému štýlu, zlepšovaniu kvality života a zvyšovaniu 
environmentálneho povedomia a to bez ohľadu na vek, postavenie, 

zdravotný stav človeka.
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