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1 OZADJE
Publikacija zagotavlja vpogled v vsebino in sestavo priročnika in spodbuja njegovo uporabo kot
predloga pri načrtovanju in izvedbi učenja v »zunanji učilnici« v zavarovanih območjih (in na drugih
lokacijah). Sestava ustreza priročniku, pri čemer je največ na eni strani na kratko začrtana vsebina
enega poglavja.
Namen priročnika je podpreti učitelje pri načrtovanju in izvedbi učnega procesa v sodelovanju z
zavarovanimi območji, da skupaj z učenci bogatijo in razvijajo metode in vsebine v smeri
učinkovitega učenja.
Priročnik vsebuje poleg informacij, opisov poteka, kontrolnih seznamov tudi organizacijske in
pedagoške namige, ideje in povezave do primerov dobre prakse ...
Priročnik se je razvil kot eden od rezultatov projekta YOUrALPS, v katerem se je razvil model alpske
šole. Priročnik se pri opisu metod in primerov dobrih praks nanaša na model alpske šole. Sestavljen
je iz treh delov:

Splošno
(Poglavje 1 – 5)
Uvodna poglavja
razložijo ozadje učenja v
naravi, ki je nadgrajeno s
predstavitvijo celotnega
procesa in primeri.

Organizacija učenja v
naravi (v zaščitenih
območjih)
(Poglavje 6-10)
Ta del se posveča
procesu priprave,
izvedbe in možne
nadgradnje učenja v
naravi ter vsebuje
namige in napotke, ki
olajšajo delo učiteljem.

Povezave in viri
(Priloga)
V prilogi najdete
različne povezave in
podatke o virih.

V besedilu priročnika uporabljeni simboli (vir: www.thenounproject.com) imajo naslednji pomen:

Pomembno

Reference, ki izhajajo iz
rezultatov projekta YOUrALPS

Ideja, namig

Kontrolni seznam

Primeri

2 UVOD
Projekt „YOUrALPS“ je namenjen krepitvi povezave med mladimi ter alpsko regijo, ki predstavlja
lokalno okolje, v katerem odraščajo. Ne gre le za znanje o alpskem svetu, njegovi kulturni in naravni
dediščini, temveč tudi za izzive in priložnosti, ki jih ponuja. Projekt mlade aktivno osvešča o alpski
identiteti in jih spodbuja, da se zavzamejo in udeležijo aktivnega oblikovanja sedanjosti in
prihodnosti v Alpah.
Uvodno poglavje prikazuje vključenost priročnika v celoten projekt in njegovo povezanost z drugimi
rezultati projekta.
Tematski okvir, prikazan v modelu alpske šole (ASM), poleg ključnih (ne-)trajnostnih problematik
(Sustainable Development Key Issues for Alpine contexts) vsebuje cilje, teme. Tematski okvir je spodaj
prikazan s shemo:

Sl. 1: Tematski okvir akcij alpske šole

Vir: ASM_SDKeyIssues

Po UNESCO-vi predlogi se v modelu alpske šole (ASM) teži k razvoju trajnostnih kompetenc:
kompetenca za sistemsko in v-prihodnost usmerjeno razmišljanje in ravnanje, kompetenca strateškega,
kritičnega in k-rešitvi usmerjenega razmišljanja in ravnanja, normativna kompetenca in kompetenca
sodelovanja.
Da bi podprli doseganje ciljev in proces razvoja trajnostnih kompetenc, je potrebno ustvariti ustrezne
učne podlage in uporabiti inovativne metode poučevanja.
Seznam kriterijev alpske šole učiteljem nudi pomoč in orientacijo pri načrtovanju aktivnosti alpske
šole. Najdete jih v uvodnem poglavju priročnika.

3 Učilnica v naravi
To poglavje se ukvarja z vprašanjem učilnice v naravi, s poudarkom na učenju v alpskem prostoru in
zavarovanih območjih v njem. Specifično učno okolje služi kot gonilna sila za učne procese, ki niso
neposredno vezani na konkretni predmet učenja. Omogoča razvoj različnih kompetenc in
pridobivanje raznolikih izkušenj.
Učenje v naravi alpskega sveta omogoča učiteljem, da načrtujejo učne situacije v naravnem okolju,
kjer biva tudi človek. Posledično se pojavijo priložnosti, ki so trajnostno naravnane. V učnih situacijah
se izpostavi zdrav način življenja: gibanje, krepitev zbranosti in pozornosti ter pozitiven učinek na
duševnost.

Sl. 2: Narodni park Berchtesgaden
Zavarovana območja so krajine z bogato naravno in kulturno dediščino, kjer je prisotno
prizadevanje za skrbno ravnanje z naravnimi viri. Da bi ohranili zavarovana območja, le-ta
ponujajo izobraževanja, kjer prevladuje doživljajsko in senzorično učenje. Prek izobraževanj bodo
»učeči se« lažje razumeli preplet naravne in kulturne dediščine okolja.
V priročniku bodo predstavljeni posamezni primeri takšnih izobraževanj, ki se vršijo na zavarovanih
območjih.

4 DEJAVNIKI USPEHA
To so dejavniki, ki imajo pozitiven vpliv na proces učenja, ki poteka v naravi. Sem sodijo:
Šola


Ne-formalni izobraževalec1
pozitiven odnos šolske skupnosti (učitelji,



usposobljeno osebje

starši, učenci, vodstvo šole, šolska
administracija)



ustrezni prostori



dobra oprema



dobro strukturirana učna okolja



strokovno-didaktične kompetence



podpora šolske skupnosti



zavzetost učiteljev



aktivno sodelovanje učencev v vseh fazah
procesa učenja (aktivna participacija)



medpredmetno povezovanje –
sodelovanje med več učitelji



upoštevanje čutnih in čustvenih vidikov pri
oblikovanju učnih situacij



izraženo zanimanje učencev





pred začetkom preverimo predznanje
učencev

strokovne, metodološke in
organizacijske kompetence ter
prilagodljivost



dobra integracija v obstoječe učne načrte



dober material



koncept, ki ga lahko »posvojijo« različni
tipi šol



visoko razvite veščine komunikacije



standardizirani procesi



podpora učiteljev pri načrtovanju,
pripravi in nadgradnji aktivnosti



organizacijske sposobnosti



Pripravljenost za skupen nadaljnji razvoj



metodološko-didaktične kompetence



...



dobro strukturirano učno okolje



dobra predpriprava in nadgradnja



osebni pristop



upoštevanje čutnih in čustvenih vidikov pri
oblikovanju učnih situacij



dolgoletne izkušnje in znanje



dobro evidentiranje, katerega se je
mogoče posluževati kasneje ( v razredu,
diseminacija)



...

Sl. 3: Dejavniki uspešnosti

1

tudi zavarovana območja

Načrtovanje,
priprava
in
kasnejša
nadgradnje učenja v učilnici v naravi (in
zaščitenih območjih) bi moralo biti vključeno v
izobraževanja učiteljev, ki ga je
potrebno dopolniti z visoko-kakovostno

ponudbo nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja za učitelje in
delavnice za pripravo konceptov, ki
bodo podprli šolski razvoj.



Vključevanje
različnih
neformalnih
izobraževalcev
Uporaba v projektu nastalih gradiv.

5 PROJEKTI ALPSKE ŠOLE
Učenje v naravi se lahko izvaja v obliki projektnega dela, katerega trajanje lahko variira - od
enkratnega obiska do rednega poučevanja, torej od nekaj ur pa vse do večdnevnih aktivnosti.
To poglavje se posveča izzivom in prednostim strukturne vključenosti učenja v naravi v izobraževalne
ustanove oz. šole. Skladno s priporočili modela alpske šole se spodbuja koncept načrtovanja in
izvedbe akcije alpske šole, ki je usklajen z učnimi načrti:



načelna zavezanost šole k gorsko usmerjenemu izobraževanju (vključitev v vizijo šole,
šolsko shemo, šolski profil)



načrtovanje in izvedba projektnih dni, projektni športni dnevi (namesto "običajnih"
športnih dni, namenjenih pohodništvu)




Povabila strokovnjakov, da se vključijo v pouk



Nadgrajevanje alpskih tematik skozi izobraževalno vertikalo (vrtec, osnovna šola,
srednja šola …)



Redna organizacija prireditve "alpski teden" (morebiti skupaj z mrežo
neformalnih izobraževalcev, lokalno skupnostjo, posamezniki...)

Alpsko obarvana »rdeča nit« šolskega leta ali vključitev alpskih tematik v obvezni izbirni
predmet, odprti kurikul …

6 "Potovanje" – potek učnega procesa v učilnici v naravi
V poglavju 6 je predstavljen splošen potek učnega procesa, ki ga izvajamo v učilnici v naravi.
Obsega faze načrtovanja, priprave, izvajanja projekta, s poudarkom na izvedbi pouka izven
učilnice. Ne spreglejte podrobnih opisov posameznih faz in napotkov za lažje izvajanje.
pozorno
spremljanje,
razmišljanje

pridobivanje
informacij

odločanje

načrtovanje in
organiziranje

priprava
pri pouku

izvedba
na kraju
samem

nadgradnja

vožnja tja

vožnja domov

Sl. 4: Potek od načrtovanja do nadgradnje pouka v učilnici v naravi.

7 ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA
V tem poglavju bodo prikazane vse aktivnosti, ki so dejansko povezane z učenjem v zunanji učilnici
– torej učenje na lokacijah izven šole in v zavarovanih območjih.
Spodnji diagram učenja v zavarovanih območjih vključuje pomembne korake:

Da

Ne
Del
izobraževalnega
programa
(koncept)?

Izvedba kot v

Vas zanima?
Da

Ne

Refleksija in ocena
6.3

Raziskava

Potrebna
prilagoditev?

Ne
Odločitev

6.4
Da
Prilagoditev
koncepta

Brez izvedbe

Ne

Brez aktivnosti
Da
Predelava vloge
Vloga

6+7
8

Izvedba na lokaciji
sami

Nadaljnji koraki načrtovanja
________________

Nadgradnja
aktivnosti

Refleksija in ocena
9

Da

Ne

Dovoljenje

Organizacijska in vsebinska
priprava

9

Je mogoč
popravek?

Organizacijska
nadgradnja

Potrditev rezultata

Ali lahko v
prihodnosti aktivnost
vključimo v
izobraževalni program
– izdelava koncepta …

Ne

Brez aktivnosti

Da
Priprava koncepta (od
projekta do strukture)
4

Sl. 5: Diagram poteka učenja v učilnici v naravi
Pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti naj se izpostavi aktivno udeleževanje učencev v vseh fazah, pri
čemer je pomembno tudi, da prevzamejo naloge oz. odgovornosti, ki so primerne za njihovo
starost.

8 Priprava pri pouku
Poglavje 8 je posvečeno pripravi učencev na učilnico v naravi in tako obravnava:







načrtovanje učnih situacij, ki se bodo izvedle na terenu
vsebinska priprava (povezava z učnimi načrti)
vključevanje neformalnih izobraževalcev
ocena varnosti in tveganj
oprema
načrtovanje prihoda in odhoda (prilagoditi se je potrebno vremenskim razmeram, klimi).

Učitelj se mora navezovati na učne načrte in zakone, pravilnike na področju šolstva (normativi …).

9 Izvedba učenja v zunanji učilnici
Oblikovanje te faze je odvisno od načina izvedbe, obsega in intenzivnosti aktivnosti. Poglavje
obravnava vprašanje primernega učnega okolja, ki lahko odpre učne potenciale šolark in šolarjev
in dvigne učinkovitost učnih procesov.
Učna okolja naj ponujajo čim bolj raznolike učne situacije, ki spodbujajo k aktivnosti in zavzetosti
učencev, pri čemer je potrebno izhajati iz njihovega vsakdana. V učne situacije naj se vključuje
različne metode, izkustvene možnosti ter medije (fotografije, aplikacije, video …). Didaktično naj
bodo načrtovane tako, da omogočajo "učenje z vsemi čuti", samostojno odkrivanje in pridobivanje
spoznanj. Pri načrtovanju nam koristijo vprašanja:



Ali lokacija zagotavlja različne oblike učenja kot npr. delavnice, vodenja,
predstave, predavanja, razstave, tematske poti?



Kateri mediji se uporabljajo za podporo metod? Primeri: film, video, modeli,
multimedijske predstavitve, aplikacije, fotografije, stripi, igre (učenje skozi igro)



Ali so možne spremembe programa - npr. ob neprimernem vremenu?

Sl. 6: Primer učnega okolja

Nadaljnji vidik se nanaša na učne vsebine, ki se obravnavajo v učilnici v naravi. Priročnik vsebuje
kontrolni seznam vprašanj, na podlagi katerega je mogoče preveriti, ali ustrezajo konceptu
izobraževanja:



Ali obstaja povezava med učnim načrtom in modelom alpske
šole?





Ali je mogoča izvesti pripravo na aktivnost ?
Ali imajo učenci na tem področju že kaj predznanja?
Ali jo učna vsebina predstavljena starosti učencev ? V kolikor
govorimo o dijakih – se bo prilagodila njihovi poklicni usmeritvi
…

Centre for School and Outdoor Education, Slovenia
CSOE izvaja naslednje aktivnosti za otroke v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih
šolah:
- aktivnosti za en dan: znanstveni in tehnični dnevi, terenski izleti
- enotedenske aktivnosti:
 Šole na prostem z obilo atletskih dejavnosti (smučanje, splavarjenje, kolesarjenje,
pohodništvo, planinarjenje)
 Projektne aktivnosti, spoznavanje zdravega načina življenja, raznovrstnost,
ekosistemi, naravna in kulturna dediščina, vodni ciklus, orientacija...
 Počitniške aktivnosti učencev in študentov
Njihova največja prednost je ta, da ponujajo izobraževalne programe, ki so združljivi
z učnim načrtom. Vključujejo namestitev, obroke, opremo in usposobljene učitelje, ki
vključujejo svoje lastne programe.

Sl. 7: Primer učnega aranžmaja: Slovenija

www.csod.si/galerij

Alpski šolski model priporoča povezovanje učenja v učilnica na aktiven način z učenjem v učilnici v
naravi, ki pa je metodološko in didaktično podprto.

Sl. 8: Primer pilotne akcije v Franciji.

Sl. 9: Dodatni primeri metodološko-didaktično podprtih akcij, ki izvirajo iz
projekta k.i.d.Z.21- kompetentni za izzive prihodnosti (Avstrija).
Projekt k.i.d.Z.21 si prizadeva za opolnomočenje mladih za njihove naloge
v prihodnosti in jih tako podpira pri njihovem konstruktivnem boju z
lokalnimi in globalnimi izzivi podnebnih sprememb. Medpredmetno
zasnovane akcije didaktično in metodološko temeljijo na zmernem
konstruktivizmu v povezavi s teorijo konceptualne spremembe. Slednja
upošteva predhodno nastale ideje in koncepte, ki so jih razvili mladostniki,
in tako vidi učenje kot individualen, konstruktiven, socialni, v mladostnikausmerjen ter situacijski proces.
Uvodni delavnici in predhodnim pripravam v učilnici sledi večdnevno
raziskovalno bivanje v visokogorskih območjih. (vir: www.kidz.ccca.ac.at)
Vidiku prostori je v tem poglavju prav tako posvečen en odstavek, saj ravno prostorske danosti same
po sebi že dajejo specifične medsebojne vplive poučevanja in spodbujajo ali ovirajo določene
možnosti ravnanja in izkušenj, kakor tudi oblikovanje določenega učnega aranžmaja.
Učilnice v naravi ponujajo specifične priložnosti za učenje in nabiranje ustreznih izkušenj. Učilnice/
notranji prostori se lahko uporabljajo za delavnice, sestanke, faze refleksij, kot kraj umika v (daljših)
obdobjih slabega vremena in so opremljeni v skladu s potrebami učencev in učitelja. Ko se načrtuje
učenje v naravi, je potrebno upoštevati:



ali so aktivnosti učenja v naravi prilagojene posebnostim ekosistmov
in habitatov?



ste upoštevali pri načrtovanju aktivnosti sezonske omejitve, ki izvirajo iz
naslova varovanja posameznih vrst (npr. obdobja parjenja, razmnoževanje
ptic itd.)




ali ste učence opozorili na primernost oblačil in obutev
ste premislili o tveganjih, nevarnostih, ki bi jim bili udeleženci akcije
izpostavljeni ter posledično sprejeli ustrezne ukrepe
"Hiša gora", narodni park Berchtesgaden
»Naravo videti, slišati, občutiti, okusiti in oprijeti.« - to je moto v Centru narodnega parka
Berchtesgaden. Center narodnega parka "Hiša gora" združuje informacijski in izobraževalni
center in zunanje površine v harmonično usklajenost za vse ljubitelje narave z raziskovalnim
duhom.
Sodobna stavba s svojo energetsko učinkovito arhitekturo, štirimi različnimi učnimi prostori in
inovativno notranjo opremo zagotavlja optimalne pogoje in vremensko in sezonsko neodvisno
okolje za sodobno izobraževanje na področju trajnostnega razvoja, pri katerem je v središču
učenje z lastnim odkrivanjem (vir: www.haus-der-berge.bayern.de).

Sl. 10: Primer prostorov: Hiša gora @ Narodni park Berchtesgaden

V priročniku boste našli nekaj napotkov za lažje načrtovanje in izvedbo, ki vsebuje tudi varnosti oz.
oceni tveganja in nevarnosti. Vsebuje tudi kontrolni seznam z varnostnimi ukrepi in napotki za
pravilno ravnanje v primeru tveganj (Priloge priročnika).

10 Nadgradnja aktivnosti in evalvacija
V središču te faze je:



refleksija naučenega in prenos pridobljenega znanja in pridobljenih izkušenj v življenjski svet
učečega in druge učne situacije




refleksija in ovrednotenje celotnega procesa in posameznih faz
zaključne organizacijske naloge, katere je treba opraviti.

Priročnik uporablja tako refleksijo kakor tudi ocenjevanje in ponuja poleg kratkega teoretičnega
uvoda vzorčna vprašanja, s katerimi naj izvedemo refleksijo ter namige za vsako fazo reflektivnega
cikla:

Posledica
Kaj bi storil drugače?

Opis
Kaj se je
zgodilo?

Sklepna ugotovitev
Kaj bi lahko storil drugače?

Občutki
Kaj si mislil? Kaj si čutil?

Ocena
Oceni, kaj je bilo dobro in
kaj slabo?

Analiza
Kaj pomeni to?
Ali v tem vidiš smisel?
Sl. 11: Cikel refleksije

Metoda refleksije
Avtobiografsko pisanje
Novinarsko pisanje

Pojasnilo / opomba
Opis lastne življenjske zgodovine oz. enega ali več
življenjskih obdobij iz retrospektive.
Priprava vsebin za novinarske vrste besedil, kot na primer
poročila, reportaža, komentar, portret, kritika, spletni
dnevnik ...

Diskusija se lahko izvaja v skupini (skupinska diskusija) ali v
paru (razgovor para).
Sl. 12: Metode refleksije (izvleček)
Diskusija / pogovor

Metoda ocenjevanja
Vprašalnik (na spletu
ali na papirju)

Anketa oz. intervju
(posamezno ali v
skupinah)
Povratna informacija
semaforja
Bliskavica

3x3
Barometer vzdušja
Kaj mi je pomembno?
Tabla za povratne
informacije
Linija mnenj
Izražanje s
fotografijami

Opis
S pomočjo vprašalnika lahko pridobimo povratne informacije, ki se pri
skupnih pogovorih refleksije ali pri pridobivanju povratnih informacij z
drugimi metodami "raje ne bi" sporočile. Možno je obsežnejše zbiranje
podatkov in ob uporabi elektronskih orodij preprosta ocena. Vsebinsko
oblikovanje ima lahko velik vpliv na kakovost podatkov, predhodni test
je zaradi tega priporočljiv.
Anketa ponuja možnost zbiranja obsežnih informacij.
Voditelj postavlja različna vprašanja oz. izrazi določene izjave,
udeleženci jih ocenijo po sistemu semaforja tako, da v zrak pomolijo
ustrezen listič: rdeče - se ne strinjam I rumeno - se delno strinjam I zeleno
- se strinjam.
V zaključnem krogu komentirajo udeleženci vidike prireditve, ki ga
predstavi učitelj. Vsaka oseba na kratko premisli o povratni informaciji,
si po potrebi to zabeleži na kartico za vodenje in v hitrem krogu to tudi
izrazi. Namig: priprava na pravila komunikacije (npr. JAZ-izjava, brez
diskusije, brez ocenjevanja).
Udeleženci navedejo (ustno) ali zabeležijo (na lepilni listek ali podobno)
tri pozitivne stvari, tri ovire in tri predloge za izboljšave.
Na plakat se nariše barometer. Udeleženci lahko s črtico / lepljenjem
določene točke oddajo svojo oceno.
Udeleženci zabeležijo (ali izrazijo), kaj so s prireditvijo pridobili.
Udeleženci lahko na (pripravljeni) tabli (listna tabla, bela tabla, tabla
za pripenjanje ali podobno) predstavijo tekočo povratno informacijo.
Učitelj/voditelj prireditve podaja različne izjave, o katerih udeleženci
zavzamejo stališče glede na soglašanje z njimi.
Položene bodo različne slikovne karte. Udeleženci izberejo simbolično
sliko, ki ustreza povratni informaciji, katero želijo izraziti in govoriti.

Alternativa: udeleženci si poiščejo predmet v naravi, ki ustreza njihovi
povratni informaciji in govorijo o tem.
Poizvedba točk
Vprašanje oz. vprašanja se natančno oblikuje in vizualizira. Udeleženci
lahko izrazijo svojo sodbo v obliki lestvice ali v koordinatnem polju z
lepljenjem točke.
Sl. 13: Metode ocenjevanja (izvleček)
V priročniku boste našli še napotke za podajanje ocene uspešnosti ter organizacijskem vidiku
nadgradnje aktivnosti oz. evalvacije.

11 Priloga
V prilogi najdete tudi:








kontaktne podatke in
kontrolne sezname k posameznim fazam učilnice v naravi
napotke, kako izvesti analizo okolja
napotke, kako narediti oceno varnosti in tveganj
seznam povezav in
navedbo virov.

Sl. 14: YOUrALPS

