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Spoštovani! 
 
 
Biotehniški center Naklo, Filozofska fakulteta in Javni zavod Triglavski narodni park vas vljudno 
vabimo na strokovno konferenco, na kateri želimo predstaviti pristop Alpske šole, ki je bil razvit 
v okviru projekta YOUrALPS in se ukvarja z izobraževanjem mladih o in z Alpami.  
 
Verjamemo, da je alpski prostor, trajnostni razvoj in druga dogajanja v lokalnem okolju gonilo 
marsikatere akcije in projekta na vaši šoli in so učne vsebine že prežete z vzgojo in izobraževanjem 
o in z gorami. S pomočjo aktivnosti »Alpske šole« želimo učiteljem osnovnih šol zagotoviti 
podporo strokovnjakov, ter h krati učitelje povezati z zavarovanim območjem ter ostalimi 
lokalnimi deležniki.  
 
Želimo, da učenci s pomočjo orodij Alpske šole čimbolj samostojno in aktivno rešujejo lokalne 
trajnostne problematike, pri tem dosegajo kurikularne učne cilje ter razvijajo ključne 
kompetence vseživljenjskega učenja in k trajnosti usmerjene kompetence. Medpredmetno 
poučevanje, aktivni pedagoški pristopi ter participativno poučevanje postavljajo učenca v 
središče učnega procesa, ki dolgoročno vodi k spremembi vedenja in jih opolnomoči za soočanje 
z izzivi prihodnosti.  
 
Na konferenci vam bomo predstavili: 

 7 korakov načrtovanja in izvedbe aktivnosti »Alpske šole« 
 primer dobre prakse Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ki je prva 

tovrstna povezava osnovnih šol in upravljalca zavarovanega območja 
 izkušnje, ki jih je pridobilo 14 šol in zavarovanih območij po celotnem alpskem 

območju, ki so pilotno testirala izvajali aktivnosti »Alpske šole«;  
 učna gradiva in druga orodja 

 

 
Vljudno vabljeni,  
 
 
 

dr. Matej Ogrin dr. Marijan Pogačnik mag. Janez Rakar 
koordinator projekta YA  
na Filozofski fakulteti, UL 

direktor BC Naklo  direktor JZ TNP 
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Strokovna konferenca:  ALPSKA ŠOLA 
 
 
Si želite za vaše učence, da … 

 bi bili tesno povezani z alpsko kulturno in naravno dediščino? 
 bi imeli okrepljeno alpsko identiteto? 
 bi v lokalnem okolju opažali trajnostne problematike in prevzemali iniciative za njihovo 

reševanje? 

Vabljeni na strokovno konferenco 
 
kdaj:      22. oktober 2019,  

od 8.30 do 16. ure 
               

kje:       Infocenter Triglavska roža Bled 
      Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 
 
kaj:         Kako v 7. korakih načrtovati projekte Alpske šole? 
 
za koga:     za učitelje 2. in 3. triade 
   
prijave:      do 17. oktobra 2019 na povezavi:  https://www.1ka.si/a/233445 
 

Udeležba na konferenci je brezplačna. 
 

Potrdilo za udeležbo na izobraževanju – 0.5T 
 

 
Strokovna konferenca je namenjena vsem, …  

 ki vas trajnostne problematike v lokalnem okolju nagovorijo; 
 ki želite močneje povezati cilje učnega načrta z vsebinami, ki vam jih ponuja Skupnost 

šol biosfernega območja Julijske Alpe; 
 ki si želite medpredmetnih povezav in povezav z lokalnim okoljem 
 ki želijo okrepiti sodelovanje z narodnim parkom in nadgraditi dosedanje aktivnosti 
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Program konference: 
 

8.30 - 9.00  Registracija ob kavi 

9.00 - 9.10  Pozdravni nagovor ( Majda Odar, vodja Informacijsko izobraževalne službe JZ 

TNP, Andreja Ahčin, ravnateljica Srednje šole BC Naklo) 

9.10 - 9.30  Vzgoja in izobraževanje o in z gorami - izzivi sedanjosti in prihodnosti (dr. Matej 

Ogrin, Filozofska fakulteta, UL) 

9.30 - 10.15 Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe in načrti za šolsko leto 2019/20 

(Mojca Pintar, JZ TNP)  

10.15 - 10.25 Alpska šola - priložnost za povezovanje in obogatitev vsebin učnega načrta 

(Urška Kleč, Biotehniški center Naklo)  

10.25 - 10.45 Odmor: priložnost za druženje ob kavi in prigrizkih 

10.45 - 11.30 Kako v 7 korakih zasnovati aktivnosti Alpske šole? (dr. Tatjana Resnik Planinc, 

dr. Mojca Ilc Klun, Filozofska fakulteta, UL) 

11.30 - 12.00 Aktivnosti Alpske šole na Biotehniškem centru Naklo (Urška Kleč, Biotehniški 

center Naklo) 

12.00 - 13.45 Kosilo  

13.45 - 14.30 Predstavitev rezultatov projekta YOUrALPS, ki lahko obogatijo vaše poučevanje 

(ekipa projekta YOUrALPS): 

 mednarodna mreža OurAlps, ki povezuje učitelje in neformalne 

izobraževalce; 

 priročnik Zunanja učilnica - Kako pripraviti učence na terensko delo? 

14.30 - 14.45 Odmor: priložnost za druženje ob kavi in prigrizkih 

14.45 - 16.00 Praktične delavnice na temo »biodiverziteta in vode« – konkretni primeri 

projekta Alpske šole (Urška Kleč, Biotehniški center Naklo in strokovna služba JZ 

TNP) 

 
Več o projektu YOUrALPS na spletni strani projekta oz. facebook strani: @YOUrALPS 


