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MODEL ALPSKE ŠOLE BO RAZVIT V OKTOBRU 

2019 – Lombardy Foundation for Environment

 Model Alpske šole bo temeljil na primerih dobrih praks gorskega 

izobraževanja in pilotnih akcijah, ki jih izvajajo na 14 pilotnih 

mestih.

FORMALNO

IZOBRAŽEVANJE

NEFORMALNO 

IZOBRAŽEVANJE

PILOTNO MESTO

- OŠ, SŠ

- zeleni poklici

- ZAVAROVANO OBMOČJE

- muzeji, podjetja, 

društva, NGO …

+

SLOVENSKO PILOTNO MESTO



PILOTNA AKCIJA

1. IZVAJANJE: SEPTEMBER 2017 – DECEMBER 2018

2. KRITERIJI:

• VSEBINA: problematike alpskega prostora, ki temeljijo na ne - trajnostni rabi 

prostora

• Razvoj TRAJNOSTNIH KOMPETENC (kompetence sistemskega, kritičnega in 

strateškega mišljenja, sposobnost celovitega reševanja problemov, sposobnost 

pametnega predvidevanja prihodnosti – anticipatorni pristop, normativna 

kompetenca)

• Uporaba pedagoško – didaktičnih metod, ki v središče aktivnosti postavljajo 

učenca

• Spodbujanje medpredmetnega povezovanja

• Odzivanje v vlogi aktivnih državljanov - participativni pristop

• Geografska oz. vsebinska prenosljivost



BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO – BC NAKLO

- 892 dijakov

- poklicno in strokovno izobraževanje na 

področju kmetijstva, naravovarstva, živilstva 

in hortikulture, strokovna gimnazija in nižje 

poklicno izobraževanje

VEČINA DIJAKOV PRIHAJA IZ ALPSKEGA SVETA

POVEZANOST Z ALPSKIM SVETOM

RDEČA NIT ŠOLSKEGA LETA 2017/2018



VKLJUČEVANJE POUČEVANJA O ALPSKEM 

SVETU NA BC NAKLO

BC NAKLO

V OKVIRU REDNEGA POUKA

- STROKOVNI MODULI

V OKVIRU PROJEKTNIH DNI IN KASNEJE

NADGRAJENO V OKVIRU REDNEGA POUKA
PROJEKTNE NALOGE OB 

ZAKLJUČKU ŠOLANJA 

(poudarek: izdelek ali storitev)

TABORI, ŠPORTNE 

AKTIVNOSTI …

POSEBNI DOGODKI:

KULTURNI VEČER, 

TEKMOVANJE EKOKVIZ,

MOBILNOSTI, DOGODKI V 

LOKALNEM OKOLJU



Naravovarstveni tehnik, strokovni modul

Varovanje naravnih vrednot in biotske 

raznovrstnosti

KATALOG ZNANJA Dejavnosti

• zbira podatke o rastlinskih in 

živalskih vrstah, njihovih 

življenjskih prostorih in 

ekosistemih

• zbira in vodi fotodokumentacijo o 

prostoživečih živalih, habitatih in 

avtohtonih rastlinah

• Spoznava ekosisteme TNP

• Spoznava rastlinske vrste, značilne 

za alpski svet in njihove 

prilagoditve

• IZDELA HERBARIJ in FOTOLOV

• IZDELA KREMO NA OSNOVI ALPSKIH 

ZELIŠČ

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PODJETNIŠTVO in TRŽENJE

BIOLOGIJA





Kmetijsko – podjetniški tehnik: 

Kulturna dediščina in kmetijstvo

• sirarstvo v dolini in na planini - podobnosti in 

razlike, organiziranost, problem lastništva, ukrepi 

skupne kmetijske politike, soodvisnost kmetij v 

dolini in poletne planinske paše … 

Aktivnost na terenu: izdelava intervjujev z 

lokalnimi prebivalci, pridobivanje 

materiala za izdelavo poročila … 

Aktivnost doma in v razredu: Primerjava 

kmetij/kmetijstva nekoč in danes –

izdelava seminarskih nalog s predstavitvijo

zgodovina, 

slovenščina,

trajnostni 

razvoj



DOBRODELNI KULTURNI VEČER BC NAKLO

Vabimo vas na 9. dobrodelni večer z naslovom

Po stopinjah tradicije skupaj do vrha,

ki bo v petek, 1. decembra 2017, ob 18. uri v športni dvorani BC 

Naklo.

Nastopili bodo dijaki z zunanjimi gosti.

Vstopnina na dan prireditve je 10 €.

Cena vstopnic v predprodaji je 8 €.

(Nakup je možen v šolski trgovini Pod kozolcem.)

Zbrana sredstva bodo namenjena Šolskemu skladu.

Z vašo pomočjo nam bo uspelo!

Dijaki z mentorji

izdelava scene, vabila in vsebine 



Skozi fotografijo se predstavi naravna in 

kulturna dediščina alpskega sveta …





Alpske rastline kot del naše kulturne 

dediščine



Alpske rastline kot del naše kulturne 

dediščine



Vodniki bomo, učimo se iz izkušenj… 

naravovarstveni tehnik, strokovni modul 

Vodenje v naravi
 V okviru projektne naloge ob zaključku šolanja so 3 dijaki organizirali vodenje 

po učni poti v dolini Radovne:

- organizacija kolesarske ture

- vsebinsko vodenje …



Vodniki bomo, učimo se iz izkušenj… 

naravovarstveni tehnik, strokovni modul 

Vodenje v naravi
 V okviru strokovnega modula

se učimo tudi prve pomoči, pri tem pa nam pomaga GRS:



Vodniki bomo, učimo se iz izkušenj… in jih 

naprej delimo

naravovarstveni tehnik, strokovna modula 

Vodenje v naravi + Trajnostni razvoj

 Svoje izkušnje želimo tudi deliti:

https://www.youtube.com/watch?v=FlExpPAC_bI



ALPSKO OBARVANI SO TUDI TABORI, 

IZLETI

 Celoten razred v 2. letniku – BOHINJ, CŠOD

 Športni tabor (3. ura športne vzgoje)

 Vsakoletni vzpon na Triglav

 1x letno se glede na svoje interese in zmožnosti

dijaki podajo v hribe/gore



TODA NAJBOLJ POMEMBNO JE:

Imeti se fajn ;)


