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1 UVOD 

Za našo prihodnost so ključne tri besede: mladi, znanost in okolje. Povezava med temi besedami je 

trajnost. Inovativni pristop učenja z raziskovanjem (IBL) s participativnim pristopom pri naravoslovnih 

predmetih je ena najboljših rešitev za vključevanje novih generacij v izziv trajnosti za prihodnost našega 

planeta in za zagotavljanje skladnega razvoja naše družbe.  

Erasmus+ projekt Alps4nats se je osredotočil na štiri področja trajnostni: turizem, kmetijstvo, 

biodiverziteto in podnebne spremembe. Hkrati smo se osredotočili na območje Alp, ki ga pestijo tako 

okoljski izzivi kot gospodarski in socialni problemi, selitve prebivalstva, krčenje trga dela ter nizke 

naložbe v infrastrukturo in storitve. Upadanje zanimanja za naravoslovne predmete in na splošno za 

področje STEM je zaskrbljujoč signal za prihodnje skupnosti, tako zato, ker je z njimi tesno povezan 

prihodnji razvoj družbe, ki temelj na znanju, kot tudi zato, ker se zmanjšuje razvoj kognitivnega 

potenciala mladih. 

Številne študije pripisujejo poučevanju odgovornost za upad zanimanja za naravoslovne predmete, po 

drugi strani pa trdijo, da je metoda IBL veljavna izobraževalna praksa za vključevanje dijakov. Te učne 

študije poudarjajo, da se metoda učinkovito prilega poučevanju naravoslovnih predmetov, saj je po eni 

strani povsem podobna naravi znanstvenega raziskovanja, po drugi strani pa so vsebine precej 

prilagojene njeni uporabi. 

Za metodo IBL je zaslužen predvsem John Dewey (1859-1952). Izhajal je iz ideje, da je resničnost 

interakcija ali prehod med človekom in naravo. Resničnost po njegovem mnenju nima togega namena 

in strukture. Po mnenju tega pedagoga in filozofa je kraj, kjer se srečata človek in narava, izkušnja. V 

njej se logična razsežnost združi s prakso: vedeti je enako kot delovati. 

Človeku lastna želja po raziskovanju izhaja iz poskusa, da bi nedoločeno situacijo spremenil v gotovo in 

določeno. Z drugimi besedami, stanje neravnovesja določa problem in postavlja vprašanje, na katerega 

je treba odgovoriti.  

Cilj raziskovalnih izkušenj je razviti znanje, spretnosti in kompetence.  

1.1 VLOGA IZKUŠENJ PRI UČENJU 

Znanje pridobivamo z razmišljanjem o izkušnjah in iskanjem informacij. Znanje se povezuje z 

odgovarjanjem na vprašanja, pri čemer je izhodišče to, kar je znano, in z mislijo, da mora učenje kot 

metoda usposabljanja ustvariti novo učenje. Premagati je treba pojmovno, poenostavljeno, knjižno in 

"besedno" usposabljanje ter dati prednost neposrednemu in poglobljenemu raziskovanju dogodkov, 

pojavov in predmetov. 

Dewey vztraja, da je treba postavljati produktivna vprašanja, ki zahtevajo jasne odgovore. To pomeni, 

da je treba razumeti, kaj se učimo, in se ne zadovoljiti s tem, da smo sposobni zgolj ponoviti informacije 

in vsebino.  

Učitelj postane motivator, svetovalec in nadzornik, ki daje prednost osebnim opazovanjem dijakov. 

Bistveno je, da poleg tega kar poskušam odkriti, razumem tudi okoliščine.  

Hkrati morate graditi na lastnem znanju in izkušnjah ter biti pripravljeni sodelovati, razpravljati in 

razmišljati z drugimi. 
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Za razumevanje je treba preoblikovati mnenje, da je vzgojna izkušnja izključno odgovornost šole, saj 

ima le ta transverzalni značaj: je posrednik med človekom in okoljem. 

J. Deweyevo aktivno izobraževanje je primerno za ocenjevanje in meri uspešnost. Ta pa se nanaša na 

posebne kompetence, spretnosti in znanja, ki predstavljajo učenje posameznika. 

V tem dokumentu je predstavljenih nekaj tabel, ki prikazujejo pričakovane dosežke za navedene 

kompetence. Za ocenjevanje dosežene stopnje učenja so na voljo celostne matrice s 4 stopnjami za 

vsako kompetenco.  

 

1.2 UČNI REZULTATI 

V svetu dela je poklicni standard opredeljen z nizom elementov določene poklicne dejavnosti. (Kaj se 

morate naučiti in kako se tega naučiti na najboljši način, da dosežete svoj cilj.) 

Učni rezultati so tisto, kar dijak ve, razume in je sposoben doseči ob koncu učnega procesa. Rezultati 

so znanje, spretnosti in kompetence. Hkrati ne smemo pozabiti, da lahko UR vključujejo teoretično 

splošno znanje ter kulturne, socialne in etične zmožnosti. Obstajajo tudi "področja zaupanja", ki nimajo 

učnih rezultatov, ki bi jih bilo treba ovrednotiti. 

Pojem kompetence je neposredno povezan z uspešnostjo. Pri izvajanju dijak uporablja svoje znanje, 

spretnosti in kompetence v študijskem ali raziskovalnem kontekstu za osebni razvoj. 

Za opis UR lahko uporabimo formulo: " Dijak je sposoben ...." in dodamo različne glagole (definirati, 

našteti, opisati, razložiti, razpravljati, zapomniti si, oblikovati, preučiti, oceniti, presoditi, zgraditi, 

analizirati, uporabiti, opisati, pridobiti, delati, razviti, opredeliti, oblikovati, načrtovati), o tem, v kaj se 

dijak vključuje in v kakšnem kontekstu uresničuje svojo uspešnost. 

Primer: 

ZNANJE 

A. Dijak bo poznal in razumel problematiko čebel v Alpah. 

B. Dijak bo dobro razumel svetlobno onesnaževanje v gorskih območjih. 

C. Dijak bo poznal nevarne kemikalije za gorsko območje. 

SPRETNOSTI IN ZNANJE. 

A. Dijak bo sposoben analizirati nekatere izzive na področju kmetijstva v alpskih območjih in bo 

sposoben podati nekaj predlogov za trajnostni razvoj človekovih dejavnosti. 

B. Dijak bo znal z napravami in opazovanjem vzorčiti okolje. 

C. Dijak bo lahko uspešno opredelil podatke o vzorčenju in jasno razložil rezultate. 

KOMPETENCE 
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A. Dijak bo razumel povezavo med težavami čebel in onesnaževanjem. 

B. Dijak bo znal uporabiti prave formule za izračun skupnega svetlobnega onesnaženja za majhno 

gorsko območje. 

C. Dijak bo spoznal pomen naravnih parkov in zavarovanih območij za ohranjanje biodiverzitete. 

D. Dijak bo sposoben samostojno delati na analizi okolja. 

E. Dijak bo znal delati v skupini (sodelovanje). 

F. Dijak bo sposoben prevzeti odgovornost za svoje učenje. 

G. Dijak se bo lahko učil iz prejšnjih izkušenj v različnih kontekstih. 

H. Dijak bo razvil stališča o trajnostnem razvoju v Alpah.  

PRIPOROČILO EVROPSKEGA SVETA z dne 20. decembra 2012 (2012/C 398/01) (izvleček)  

"... Potrjevanje učnih rezultatov, in sicer znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in 
priložnostnim učenjem, lahko močno izboljša zaposljivost in mobilnost ter hkrati okrepi motivacijo za 
vseživljenjsko učenje, zlasti tistih, ki so socialno-ekonomsko prikrajšani ali nizko kvalificirani. 

V času, ko se Evropska unija spopada z resno gospodarsko krizo, zaradi katere se je brezposelnost, zlasti med 
mladimi, močno povečala, in glede na to, da se prebivalstvo stara, je vloga potrjevanja ustreznih znanj, 
spretnosti in kompetenc še toliko bolj pomembna za izboljšanje delovanja trga dela, spodbujanje 
mobilnosti ter krepitev konkurenčnosti in gospodarske rasti... 

 
Strategija EU za mlade – vlaganje v mlade in krepitev njihove vloge in položaja: prenovljena odprta metoda 

koordinacije za obravnavo izzivov in priložnosti za mlade iz leta 2009 je pozvala k boljšemu priznavanju 
spretnosti, pridobljenih v okviru neformalnega izobraževanja za mlade, in poudarjeno, da je treba v celoti 
izkoristiti številne instrumente na ravni EU za potrjevanje znanj, spretnosti in kompetenc za priznavanje 
kvalifikacij. Strategija je bila potrjena z Resolucijo Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru 
za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (1).).     

Z Odločbo št. 2241/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru 
Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (5) je bil vzpostavljen Europass, torej 
evropska mapa, ki jo lahko državljani uporabijo za boljše sporočanje, evidentiranje in predstavitev svojih 
kompetenc in kvalifikacij po vsej Evrop... 

S Priporočilom Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 (1) je bil vzpostavljen evropski sistem 
kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki ga je treba uporabljati za 
prenašanje in zbiranje učnih rezultatov posameznikov, doseženih v okviru formalnega ter, kjer je 
primerno, neformalnega in priložnostnega učenj ..." 

Priporočilo Evropskega parlamenta opredeljuje nekatera pomembna načela in značilnosti: 

1. Potrjevanje kot osrednja točka 

2. Potrdi se lahko celotna kvalifikacija ali njen del. 

3. Osrednja vloga posameznika 

4. Javni dokument 

5. Zagotavljanje kakovosti.  
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2 ALPS4NATS KATALOG ZNANJ, SPRETNOSTI IN KOMPETENC 

2.1 IZOBRAŽEVANJE O GORAH (MOE) 

Strokovnjaki priznavajo "motnjo pomanjkanja narave", ki je močno prizadela mlado generacijo v Alpah. 

Pomanjkanje odnosa do okolja povzroča izgubo alpske identitete in znanja ter izkrivljeno dojemanje 

gora. Med alpsko mladino to lahko vodi v izumiranje alpske identitete in z gorami povezanega 

raziskovalnega učenja. V tem kontekstu ima izobraževanje o gorah (MOE) ključno vlogo pri spodbujanju 

občutljivosti in znanja o alpski kulturni in naravni dediščini pri mladih generacijah ter poudarjanju 

priložnosti za njihovo prihodnost. Treba je povečati okoljsko ozaveščenost mladih o tem, kaj jim Alpe 

lahko ponudijo tudi v smislu trajnostnih družbenih in gospodarskih priložnosti. MOE je izziv za Alpe in 

jo je treba bolje vključiti v formalno izobraževanje. 

Za boj s prihajajočo finančno krizo (in množične brezposelnosti, zlasti med mladimi - Evropska komisija 

2012) in podnebnimi spremembami (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 2014) bodo 

morali mladi razviti formalne kompetence, evropske ključne kompetence in kompetence usmerjene v 

trajnostni razvoj. Te kompetence so se razvile na podlagi prepričanja, da lahko vsa delovna mesta 

postanejo "bolj zelena", zato lahko kompetence za trajnostni razvoj, ki vključujejo okoljsko, družbeno 

in gospodarsko odgovornost, vključimo v učne načrte. 

 

Tako se Alps4nats in njegova pedagoško-didaktična 

podlaga osredotočata na krepitev znanj, spretnosti 

in stališč, ki bodo naše dijake (poleg razvijanja 

formalnih kompetenc iz nacionalnih učnih načrtov) 

vodili k doseganju ciljev trajnostnega razvoja 

(Agenda 2030 SDG). Vrednote in kontinuum 

poglobljenega učenja (Moon, 2004) bodo ključnega 

pomena za krepitev pozitivnega premika k 

trajnostnemu vedenju - s transformativnim učenjem. 

Znanje, spretnosti in vedenje, usmerjeno v trajnostni 

razvoj, vsebujejo vnaprejšnje, normativne, strateške 

in sodelovalne kompetence, kompetence 

sistemskega razmišljanja, samozavedanja in 

reševanja problemov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog znanja, spretnosti in kompetenc Alps4nats je bil oblikovan kot rezultat izvajanja MIZŠ v treh 

različnih šolskih sistemih (slovenskem, italijanskem in francoskem), izobraževalnih programih (ravni 
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EOK) in predmetih. Kljub razlikam pa smo upoštevali splošna priporočila za izvajanje MoE v formalnih 

izobraževalnih sistemih. (Fritz et al., 2019): 

a. Od učenja o naravi k učenju v naravi 

MOE je treba vključiti v projekte izobraževalnih ustanov v času rednega pouka in v prostem času. Za to 

je potrebno sodobno usposabljanje, viri in prostori za učitelje (virtualni in fizični), izobraževalne 

ekskurzije in pedagoške dejavnosti v gorskih regijah. 

b. Učni načrti, kjer učitelj preide od posredovalca znanja do usmerjevalca k virom 

Učni načrti ne smejo biti le vhodne smernice za učitelje, temveč morajo biti zasnovani izključno kot 

dokumenti, osredotočeni na dijake, ki namenoma opisujejo učne rezultate in kompetence, ki jih je 

treba razviti. 

c. Od togega in počasnega do prožnega in prilagodljivega 

Predolgo traja, da najnovejše znanstvene razprave, aktualni družbeni izzivi in kritična vprašanja pridejo 

v učbenike... Lokalni izzivi alpskega sveta neposredno vplivajo na življenje mladih, vendar se bodo v 

šolah začeli obravnavati šele čez nekaj desetletij 

d. Od ozelenitve in harmonizacije mladih do krepitve kritičnega mišljenja in delovanja 

Ministrstvo za izobraževanje bi si moralo prizadevati za razvoj evropskih ključnih in v trajnostni razvoj 

usmerjenih kompetenc, kot so kritično in sistemsko razmišljanje, skupno odločanje in prevzemanje 

odgovornosti. Namesto tega je veliko preveč programov namenjenih zgolj vplivanju na mlade, da 

naredijo "pravo stvar". Zato inovativni MOE ne pomeni le ozelenitve mladih, temveč razvijanje kritičnih 

mislecev in izvajalcev, ki dvomijo o statusu quo, razmišljajo kot globalni državljani in posedujejo 

veščine, potrebne za zelena delovna mesta, ki jim omogočajo lokalno delovanje v vsakdanjem življenju.  

 

2.2 ALPSKA ŠOLA 

Alps4nats je nadaljevanje projekta Interreg - Izobraževanje mladih za Alpe: (ponovno) povezovanje 

mladih in gorske dediščine za svetlo prihodnost v Alpah. Kot glavni rezultat projekta je bila zasnovana 

Alpska šola - inovativno pedagoško-didaktično orodje, kjer se MOE izvaja v sedmih korakih. Tem 

sedmim korakom so sledile tudi iniciative dijakov Alps4nats: 
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Pedagoške metode, uporabljene pri učnem procesu 

Alps4nats iniciativ, še vedno temeljijo na učencu. Pri 

tem pa se je izpostavila metoda, ki temelji na 

raziskovanju, z elementi participFativnega pristopa, 

kjer so dijaki odgovorni za svoje učenje. 
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2.3 UČENJE, KI TEMELJI NA RAZISKOVANJU, Z ELEMENTI PARTICIPATIVNEGA PRISTOPA. 

Pedagoški pristop Alps4nats temelji na učenju z raziskovanjem, kjer je pomembno izmenjavanje 

praktične – izkušenjske faze, ki ji sledi refleksija. Torej morajo biti prisotne tako praktične (Hands-on) 

kot miselne (Minds-on) dejavnosti. 

Pri pouku, ki temelji na raziskovalnem učenju, pa so vpleteni še elementi participatornega pristopa, ki 

spodbujajo samoiniciativnost dijakov pri načrtovanju in izvajanju učnega procesa. Postanejo odgovorni 

za svoj učni proces.  
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2.4 ELEMENTI POUČEVANJA, KI V PROJEKTU ALPS4NATS ZAVZEMAJO POMEMBNO MESTO 

UPORABA RAZTLIČNIH ČUTIL 

MEDVRSTNIŠKO UČENJE 

 

 

kjwaHQWKLAHAQ 

 

3 UČNI PROCES ALPS4NATS INICIATIV - EQF, PREDHODNO ZNANJE, 

TRAJANJE UKREPOV, TOČKE ECVET 

V projektu Alps4nats so sodelovali: 

- BC Naklo: dijaki v programu naravovarstvenega tehnika (strokovni moduli Varstvo naravnih 

vrednot, Ekološke analize in monitoring) ter strokovne gimnazije (strokovni modul kmetijstvo) 

- EQF: 4 

- Liceo Calini: EQF 4 

- MFR: dijaki Bac – pro, EQF: 4 

Da bi se lahko lotili projekta na področju trajnostnega razvoja, moramo imeti nekaj predhodnega 

znanja na različnih področjih.  

Evropske ključne kompetence, ki naj bi se razvijale v okviru projekta, pa morajo biti do določene mere 

že razvite in jih morajo dijaki že nekoliko poznati. Pri tem mislimo zlasti na komunikacijske spretnosti, 

na spretnosti, ki se nanašajo na metode dela v obliki sodelovanja, uporabo IT orodij, sposobnost 

reševanja problemov ter socialne in kulturne spretnosti. 

Po drugi strani pa je treba posebno pozornost nameniti znanstvenim, matematičnim in tehničnim 

področjem. Kot smo že omenili, bodo morali dijaki obravnavati izzive trajnosti v alpskem okolju in jih 

razčleniti v 4 skupine: kmetijstvo, turizem, biodiverziteta in podnebne spremembe. Ta področja se 

križajo z disciplinami ne le na tehnično-znanstvenem področju, temveč tudi na ekonomsko-finančnem 

in družbeno-okoljskem. Osnovno znanje o teh tematikah je torej pogoj, ki spodbuja razvoj projekta, 

vendar se morajo tehnično-znanstveni vidiki do neke mere prekrivati z ekonomsko-socialnimi.  

Znanost temelji na treh stebrih, kemiji, fiziki in biologiji, ki jih nujno spremljajo discipline, ki so 

neposredno povezane z naravoslovjem. Med temi, ki so delno neposredno povezane z biologijo, lahko 

omenimo botaniko in zoologijo, dodati pa je treba še tiste, ki se nanašajo na vede o zemlji, kot sta 

geologija in klimatologija. Osnovno poznavanje teh disciplin je nujno za učinkovitejše obravnavanje 

trajnostnih izzivov. Ni nujno, da je to znanje pridobljeno v šoli, lahko je tudi rezultat neformalnega ali 

priložnostnega učenja. 
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Učitelji bodo odgovorni za preventivno izobraževanje, podali bodo primerne in specifične primere ter 

zagotovili elemente, ki so potrebni za obravnavo izzivov, s katerimi se bodo ukvarjali, in sicer: poseben 

jezik, osnovni pojmi in podrobne informacije o alpskem okolju. 

 

 

 

 

 

 

 

V času trajanja projekta Alps4nats se je učni proces Alps4nats iniciativ porazporedil skozi celotno šolsko 

leto. Akcije posameznih iniciativ so trajale različno dolgo, pri čemer je potrebno povedati, da so bile 

nekatere iniciative aktivne na vseh 4 trajnostnih področij, druge pa le na enem. 

- BC Naklo: 50 – 80 hours (2 – 3 ECVET points) 

- Liceo Calini: 50 (2 ECVET points) 

- MFR: 30 – 60 hours (1 – 2 ECVET points) 

Učni proces Alps4nats iniciativ je zasnovan z namenom, da se dijaki navdušijo za pro-aktivno 

reševanje izzivov trajnostnega razvoja in se na ta način vzročno-posledično učijo o naravni in 

kulturni dediščini okolja, v katerem živijo. Torej se lahko učna metoda raziskovanja z elementi 

participativnega pristopa uporablja skozi celotni vertikalni šolski sistem. Pri tem se seveda učni cilji 

prilagodiijo njihovi starosti, programu in predznanju. 

Ta metoda učenja vključuje tudi sodelovanje (medvrstniško učenje), pri katerem je zelo pomembno, 

da svoje znanje delite znotraj skupine. "Skupaj znamo in zmoremo več". 

 

Časovno trajanje učnega procesa se lahko prilagodi možnostim, ki jih ima učitelj na voljo – torej 

le nekaj šolskih ur ali več mesecev. Pomembno pa je, da se zvrstijo vse faze učnega procesa. 
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4 UČNI REZULTATI, KI SO JIH DIJAKI RAZVIJALI V UČNEM PROCESU 

ALPS4NATS INICIATIV 

4.1 ZNANJE, SPRETNOSTI IN KOMPETENCE. 

Pomembno se nam zdi, da izpostavimo usvajanje znanj, veščin in kompetenc v povezavi z učnimi izzidi, 

saj se procesi učenja (ali le posredovanja znanja) lahko razlikujejo. Razvoj ustreznih znanj, spretnosti in 

kompetenc je pomemben za spodbujanje mobilnosti delovne sile na tri načine: s poklicnim 

napredovanjem, z mobilnostjo med sektorji in s subvencijami za mobilnost znotraj Evropske unije. 

Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja ustvarja pogoje za doseganje evropskega cilja 

vseživljenjskega učenja ter spodbuja dostop do učenja in razvoja za ljudi z manj priložnostmi.  

Bjornavold in Tissot (2000) razlikujeta med formalnim učenjem (v organiziranem in strukturiranem 

kontekstu), neformalnim učenjem (načrtovane dejavnosti, ki niso izrecno označene kot učenje) in 

priložnostnim učenjem (temelji na izkušnjah iz vsakdanjega življenja). Eraut (2000) trdi, da oznaka 

"priložnostno učenje" ni uporabna, če se strinjamo, da večina človeškega učenja ne poteka v 

formalnem kontekstu. 

Poleg vrste učenja je pomembno upoštevati tudi okolje. Garvin (1993) razlikuje med kognitivnim 

učenjem, ki je povezano z razumevanjem in uporabo novih konceptov, in vedenjskim učenjem, ki je 

povezano s fizično sposobnostjo delovanja. 

Intelektualne spretnosti so enako pomembne kot učni procesi za razvoj znanja, spretnosti in 

kompetenc posameznikov. Intelektualne sposobnosti so pogoj za pridobivanje znanja, spretnosti in 

kompetenc, vendar inteligence ni mogoče neposredno povezati z učnimi sposobnostmi.  

Posameznikova sposobnost prilagajanja, za katero je značilno zaporedje razvojnih stopenj, prožno 

oblikuje učenje znanja, spretnosti in kompetenc. V literaturi si mnenja o tem, katera oblika inteligence 

je najbolj odločilna za učenje, nasprotujejo. Nekateri dajejo prednost "praktični inteligenci", drugi 

"socialni inteligenci", tretji "čustveni inteligenci".  V vsakem primeru pa skupno in ne vedno 

enakopravno delovanje vseh treh oblik inteligence zagotavlja izobraževalni uspeh v različnih 

okoliščinah. 

Znanje je rezultat interakcije med sposobnostjo in zmožnostjo učenja. Znanje vključuje temeljno 

teorijo in koncepte ter tiho znanje, pridobljeno na podlagi izkušenj pri opravljanju določenih nalog. Po 

drugi strani pa je razumevanje treba obravnavati kot zmožnost, da znamo razložiti vzrok nekega pojava 

in nekaj ugotoviti. Sposobnost reproduciranja informacij ne predpostavlja nujno razumevanja 

informacij. 

Spretnost je zmožnost opravljanja določene vrste dejavnosti zaradi niza duševnih in telesnih lastnosti. 

Običajno se izraz spretnost uporablja za raven uspešnosti v smislu natančnosti in hitrosti pri izvajanju 

določenih nalog. Medtem ko se znanje nanaša na entitete, ki jih je mogoče shraniti in priklicati, so 

kognitivne spretnosti ali sposobnosti povezane z miselnimi procesi, ki jih upravljajo. Spretnosti so 

pogosto povezane s kognitivnimi dejavnostmi na visoki ravni, kot so reševanje problemov, sklepanje, 

razmišljanje, sposobnost sklepanja, in vključujejo spretnosti analize, sinteze in vrednotenja (Bloom 

1984), katerih cilj je reprodukcija ali razširitev obstoječih kognitivnih struktur. 
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Kompetenca je sposobnost, da zaradi kulture ali izkušenj govorimo, razpravljamo ali presojamo o neki 

temi, ali celo sposobnost, da nekaj naredimo, opravimo neko dejavnost. Kompetenca presega raven 

znanja in spretnosti ter kaže, kako jih je mogoče ustrezno uporabiti v resničnih okoliščinah. 

Kompetence so neposredno povezane tudi z vseživljenjskim učenjem. Kompetence razumemo kot 

skupek kognitivnih struktur, ki lahko olajšajo prevzemanje določenih vedenj; hkrati lahko rečemo, da 

so kompetence kompleks veščin in vedenj na visoki ravni, ki omogočajo soočanje s kompleksnimi in 

nepredvidljivimi situacijami. Sem spadajo znanje, spretnosti, stališča, metakognicija in strateško 

razmišljanje, pa tudi sposobnost zavestnega in namernega odločanja. Kadar so kompetence izbrane 

kot končni cilj izobraževanja, jih je treba opisati z jasnim vedenjem v enako opredeljenih situacijah. 

Razvoj kompetenc je povezan tudi s sposobnostjo spoprijemanja s spremembami. Soočanje s 

socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi spremembami ni pogojeno z usvojitvijo le posamične 

kompetence ali skupine kompetenc. Ker se svet okoli nas nenehno spreminja, nobena kompetenca ne 

bo imela jutri eanko vrednost kot jo ima danes, zato ne vemo katere kompetence je potrebno usvojiti. 

Poleg tega so zmogljivosti vsakega človeka podvržene propadanju zaradi zastarelosti znanja, izgube 

možganskih funkcij zaradi staranja in težav pri ustreznem prenosu znanja v različnih kontekstih. 

4.2 KOMPETENCE, KI SO JIH DIJAKI RAZVIJALI V ALPS4NATS INICIATIVAH 

Vrsta usposobljenosti KOMPETENCA 

Evropske ključne 
kompetence 

Komunikacijske kompetence 

Kompetence naravoslovja (STEM) 

Digitalne kompetence in kompetence obdelave in interpretacije informacij 

Učenje učenja 

Socialne in državljanske kompetence 

Samoiniciativnost in podjetnost 

Kulturna zavest in izražanje 

Trdna znanja in 
spretnosti Kompetence 
SD 

Sposobnost raziskovanja, blaženja, napovedovanja, reševanja in sporočanja 
znanstvenega pojava v sodelovanju z drugimi. 

 

Zgoraj našteta znanja in spretnosti je delovna skupina opredelila kot ključna in posebna znanja in 

spretnosti, povezane s področjem okoljske trajnosti. 

4.2.1 Podrobnosti ... 
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Spodaj lahko najdete dodatno opredelitev kompetenc (na primeru SD kompetenc). Opredelimo jih 

lahko na 2 načina, ki nam lahko pomagata v procesu evalvacije: 

- mreža z analiznim pristopom k usvojenim kompetencam - v njej je posamezna veščina, ki jo 

dijak razvija, opisana prek kazalnikov uspešnosti. Učitelj za vrednotenje usvojene kompetence 

uporabi podana evalvacijska orodja.  

- mreže s celostnim pristopom k usvojenim kompetencam - v njej je obvladovanje posamezne 

kompetence dijaka razdeljeno v nivoje. Učitelj v tem primeru za vrednotenje posameznega 

nivoja usvojene kompetence uporabi podana evalvacijska orodja.  

Obe vrsti mrež pristopov k obravnavi kompetenc sta sestavljeni iz različne komponent: situacijske, 

kognitivne, metakognitivne in družbene, ki pa se med seboj prepletajo.  

1. kognitivne komponente, ki se navezujejo na procese pridobivanja znanja 

2. družbene komponente, ki se navezujejo na družbene in interaktivne odnose, komunikacijo, 

čustva, občutja ter vedenja, ki temeljijo na njih 

3. metakognitivne komponente, ki se navezujejo na dijakovo videnje svojega dela, uporabo 

strategij učenje učenja, učno okolje ter zmožnost prevzema odgovornosti za svoj učni proces, 

ki vsebuje tudi samoevalvacijo procesa. 

4.  Situacijske komponente, ki dijaku omogočajo prenos usvojenih kompetenc (znanj, veščin ter 

ravnanj) v nove učne situacije oz. okolja. Mreže pristopov k obravnavi kompetenc so orodja, ki 

lahko služijo za ocenjevanje (tudi samoocenjevanje) kakovosti izdelka oz. izvedbe posamezne 

veščine ter na ta način izpolnijo učni cilj. Uspešnost učnega procesa dijaka se izrazi skozi 

indikatorje kazalnikov uspešnosti, ki se nanašajo na razvoj kompetence, natančneje skozi čim 

bolj samostojno obvladovanje procesa izdelave izdelka oz. izvedbe storitve. Opis kompetence 

in njenih nivojev je pogosto opredeljen preko različnih taksonomskih ravni učnih ciljev 

(Bloomova lestvica). 

Ravni lahko izrazimo s pridevniki, številkami in opisi meril. Izraz "raven" je običajno povezan s 

predhodno opredelitvijo standarda (praga), glede na katerega se meri določeno učenje. Dejansko so 

za vsako izvedbo opredeljene štiri ravni, pričakovana izvedba pa je podrobno opredeljena za vsako 

raven. Ravni predstavljajo temeljni cilj, ki je povezan s predhodno opredelitvijo standarda. Ravni lahko 

poimenujemo tudi z naslednjimi pridevniki: vadbena, standardna, ustrezna in odlična raven. 

Matrike že po svoji naravi spodbujajo refleksivno prakso dijakov in učiteljev. Že sama priprava matrike, 

ne glede na to, ali se pozneje uporablja, spodbuja učitelje k razmisleku o pričakovanjih glede učenja 

dijakov. Po drugi strani pa dijakom matrike omogočajo primerjavo med vrstniki in lahko spodbudijo 

razvoj njihove sposobnosti samoocenjevanja. 
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Kompetence SD - celostna matrika 

Vrsta 
usposobljenosti 

KOMPETENCA Podrobnosti 
Raven PERFORMANCE° 

1 
Raven PERFORMANCE° 

2 
Raven PERFORMANCE° 

3 
PERFORMANCE4°  

Raven 
Vrsta vrednotenja in 

način podajanja 

Trdna znanja in  
spretnosti 

Sposobnost raziskovanja 
in blaženja, 
napovedovanja, 
reševanja, sporočanja 
znanstvenega pojava s 
sodelovanjem z drugimi. 

veščine kritičnega 
opazovanja 
(postavljanje 
problemov). 

Nizka sposobnost 
raziskovanja pojava in 
njegove razlage z 
radovednostjo, 
odgovornostjo in 
spoštovanjem. Nizka 
sposobnost preučevanja 
problemov. 

Ustrezna sposobnost 
raziskovanja pojava in 
njegove razlage z 
radovednostjo, 
odgovornostjo in 
spoštovanjem. Ustrezna 
sposobnost preučevanja 
problemov in 
raziskovanja odnosov 
med spremenljivkami in 
sistemi. 

Dobra sposobnost 
raziskovanja pojava in 
njegove razlage z 
radovednostjo, 
odgovornostjo in 
spoštovanjem. Dobra 
sposobnost proučevanja 
problemov z več viri ter 
raziskovanja odnosov in 
vplivov med 
spremenljivkami in 
sistemi. 
 

Popolna sposobnost 
raziskovanja pojava in 
njegove razlage z 
radovednostjo, 
odgovornostjo in 
spoštovanjem. Popolna 
zmožnost preučevanja 
problemov z več viri ter 
raziskovanja odnosov in 
vplivov med 
spremenljivkami in 
sistemi. 

Testi opazovanja in 
interpretacije.  
Opazovanje dijakov med 
delom z uporabo 
opazovalne mreže. 
Analiza končnih izdelkov 
za posredovanje 
zaključkov in rezultatov. 
Ocenjevanje govora. 
Analiza načrta. Razprava 
in njena analiza s 
pomočjo mreže. 

Nizka sposobnost 
prepoznavanja temeljnih 
elementov in 
upoštevanja več vidikov. 
Nizka sposobnost 
dokumentiranja pojavov 
in zbiranja podatkov. 
 

Ustrezna sposobnost 
prepoznavanja temeljnih 
elementov in 
upoštevanja več vidikov. 
Ustrezna sposobnost 
dokumentiranja pojavov 
in zbiranja podatkov. 

Dobra sposobnost 
prepoznavanja temeljnih 
elementov in 
upoštevanja več vidikov. 
Dobra sposobnost 
dokumentiranja pojavov 
in zbiranja podatkov. 

Široka sposobnost 
prepoznavanja temeljnih 
elementov in 
upoštevanja več vidikov. 
Široka sposobnost 
dokumentiranja pojavov 
in zbiranja podatkov. 

Omejena sposobnost 
argumentiranja in 
utemeljevanja 
rezultatov in zaključkov 
preiskav. 

Ustrezna sposobnost 
argumentiranja in 
utemeljevanja 
rezultatov in zaključkov 
preiskav. 

Dobra sposobnost 
argumentiranja in 
utemeljevanja 
rezultatov in zaključkov 
preiskav. 

široka sposobnost 
argumentiranja in 
utemeljevanja 
rezultatov in zaključkov 
preiskav. 
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Sposobnost 
obvladovanja težav 
tudi glede na druge 
(reševanje 
problemov) 

Nizka sposobnost 
izvajanja rešitev za 
težave. Nizka 
sposobnost sprejemanja 
odločitev.  

Ustrezna sposobnost 
izvajanja rešitev težav. 
Ustrezna sposobnost 
sprejemanja odločitev z 
utemeljevanjem.  

Dobra sposobnost 
izvajanja rešitev za 
težave. Dobra 
sposobnost sprejemanja 
odločitev z 
utemeljevanjem in 
upoštevanjem 
prispevkov drugih.  

široka sposobnost 
izvajanja rešitev za 
težave. Široka 
sposobnost sprejemanja 
odločitev z 
utemeljevanjem in 
upoštevanjem 
prispevkov drugih.  

nizka družbena 
ozaveščenost in 
odgovornost za skupne 
prispevke. Nepopolna 
izmenjava mnenj in idej, 
hkrati pa omejena 
sposobnost poslušanja 
mnenj drugih. Nizka 
sposobnost razvijanja 
argumentov. 

ustrezna družbena 
ozaveščenost in 
odgovornost za skupne 
prispevke. Delna 
izmenjava mnenj in idej 
ter delno poslušanje 
mnenj drugih. Ustrezna 
sposobnost razvijanja 
argumentov in 
ustreznega oblikovanja 
zagovarjanih sklepov. 

dobra družbena 
ozaveščenost in 
odgovornost za skupne 
prispevke. Ustrezna 
izmenjava mnenj in 
zamisli, hkrati pa 
poslušanje mnenj 
drugih. Dobra 
sposobnost razvijanja 
argumentov in 
oblikovanja 
zagovarjajočih sklepov. 

široka družbena 
ozaveščenost in 
odgovornost za skupne 
prispevke. Izmenjava 
mnenj in idej ter hkrati 
poslušanje mnenj 
drugih. Široka 
sposobnost razvijanja 
argumentov in 
oblikovanja 
zagovarjajočih sklepov. 

Delna socialna 
vključenost. Ne deluje 
vedno pozitivno pri 
oblikovanju načrtov za 
organizacijo ukrepov in 
dejavnosti zase. Nizka 
sposobnost iskanja 
strategij za 
posredovanje sporočil. 

Zelo delni način, kako 
motivirati. Ne vedno 
pozitivno ukrepajo pri 
oblikovanju načrtov za 
organizacijo ukrepov in 
dejavnosti partnerjev. 
Ustrezna sposobnost 
iskanja strategij za 
posredovanje sporočil. 

Delno poznavanje 
načina motiviranja. 
Pozitivno ukrepanje pri 
oblikovanju načrtov za 
organizacijo ukrepov in 
dejavnosti partnerjev. 
Dobra sposobnost 
iskanja strategij za 
posredovanje sporočil. 

znati motivirati. Zelo 
pozitivno deluje pri 
oblikovanju načrtov za 
organizacijo ukrepov in 
dejavnosti partnerjev. 
Široka sposobnost 
iskanja najboljših 
strategij za 
posredovanje sporočil. 
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Kompetence SD - analitična matrika 

Vrsta 
usposobljenosti 

KOMPETENCA Podrobnosti DELOVANJE  Kazalniki uspešnosti 
Vrsta vrednotenja in način 

podajanja 

Trdna znanja in  
spretnosti 

Sposobnost raziskovanja 
in blaženja, 
napovedovanja, 
reševanja, sporočanja 
znanstvenega pojava s 
sodelovanjem z drugimi. 

veščine kritičnega 
opazovanja 
(postavljanje 
problemov). 

Nizka sposobnost raziskovanja 
pojava in njegove razlage z 
radovednostjo, odgovornostjo in 
spoštovanjem. Nizka sposobnost 
preučevanja problemov. 

Sposobnost raziskovanja pojava in njegove razlage z radovednostjo, 
odgovornostjo in spoštovanjem.  
Sposobnost proučevanja problemov iz več virov ter raziskovanja 
odnosov in vplivov med spremenljivkami in sistemi. 

Testi opazovanja in interpretacije.  
Opazovanje dijakov med delom z 
uporabo opazovalne mreže. Analiza 
končnih izdelkov za posredovanje 
zaključkov in rezultatov. Ocenjevanje 
govora. Analiza načrta. Razprava in 
njena analiza s pomočjo mreže. Nizka sposobnost prepoznavanja 

temeljnih elementov in 
upoštevanja več vidikov. Nizka 
sposobnost dokumentiranja 
pojava in zbiranja podatkov. 

Sposobnost prepoznavanja temeljnih elementov in upoštevanja več 
vidikov.  
sposobnost dokumentiranja pojavov in zbiranja podatkov. 

Omejena sposobnost 
argumentiranja in utemeljevanja 
rezultatov in zaključkov preiskav. 

sposobnost argumentiranja in utemeljevanja ugotovitev in 
zaključkov preiskav. 

Sposobnost 
obvladovanja težav 
tudi glede na druge 
(reševanje 
problemov) 

Nizka sposobnost izvajanja rešitve 
problema. Nizka sposobnost 
sprejemanja odločitev.  

Sposobnost izvajanja rešitev za težave.  
Sposobnost sprejemanja odločitev z utemeljevanjem in 
upoštevanjem prispevka drugih. 

nizka družbena ozaveščenost in 
odgovornost za skupne prispevke. 
Nepopolna izmenjava mnenj in 
idej, hkrati pa omejeno 
poslušanje mnenj drugih. Nizka 
sposobnost razvijanja 
argumentov. 

družbena ozaveščenost in odgovornost za skupne prispevke.  
Sposobnost deliti mnenja in ideje ter hkrati poslušati mnenja 
drugih.  
Sposobnost razvijanja argumentov in oblikovanja zagovarjanih 
sklepov. 

Delna socialna vključenost. Niti 
enkrat ne ukrepa pozitivno pri 
oblikovanju načrtov za 
organizacijo ukrepov in dejavnosti 
zase. Nizka sposobnost iskanja 
strategij za posredovanje sporočil. 

Sposobnost motiviranja drugih.  
Sposobnost pozitivnega ukrepanja pri oblikovanju načrtov za 
organizacijo partnerskih ukrepov in dejavnosti.  
Sposobnost iskanja najboljših strategij za posredovanje sporočil. 
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5 PRIČAKOVANI REZULTATI ALPS4NATS INICIATIV  

 

Da bi razvijali zgoraj navedene učne rezultate, so dijaki izpostavljeni učnim situacijam, v katerih 

morajo: 

 

5.1 IZDELATI E-KNJIGO 

Vsaka iniciativa naj bi izdelala e-knjigo na koncu učnega procesa, kot rezultat dela z viri, zbiranja 

ustreznih informacij in njihove predstavitve na ustrezen način. E-knjiga predstavlja učno gradivo za 

sošolce in omogoča medvrstniško učenje. 

Vsaka e-knjiga je posvečena predstavitvi določene SD problematiike na področju turizma, kmetijstva, 

biodiverzitete in klimatskih sprememb. Vsaka e-knjiga obsega učno gradivo (seminarsko nalogo), slovar 

strokovnih terminov, spletne povezave do zanimivih spletnih strani oz. kratkih videov, ki utrjujejo in 

poglabljajo znanje o izbranem trajnostnem izzivu. Dijaki so prav tako za namene utrjevanja znanja 

izdelali kratke igrice. Vsebina e-knjige oz. proces njene izdelave varira od partnerske šole in nivoja 

kompetenc, ki jih dijak razvija. Na to vpliva število ur, namenjenih Als4nats učnemu procesu, nivo 

računalniških kompetenc, sodelovanje s strokovnjaki. 

E-knjige so bile preizkušene v procesu medvrstniškega učenja. Sošolci, ki so preizkusili e-knjigo kot učno 

gradivo so podali povratne informacije, namenjene izboljšanju gradiva. 

E-knjige so del IO1 rezultata projekta Alps4nats, povzetki akcij Alps4nats vsebin pa so predstavljeni tudi 

na Alps4nats E-Twinningu. 

 

5.2 REŠEVANJE IZBRANE SD PROBLEMATIKE 

Vsaka iniciativa v fazi reševanja problema, procesu brainstorminga, izmed predlaganih izbere ustrezno 

rešitev, s katero lahko dijaki pripomorejo k izboljšanju stanja izbranega trajnostnega izziva. Pri tem 

izbirajo po naslednjih kriterijih - SMART: SPECIFIC (rešitev je specifična glede na stanje trajnostnega 

izziva v lokalnem okolju), MEASURABLE (rezultat izbrane rešitve lahko izmerimo), ATTAINABLE, 

REALISTIC and TIMELY (rešitev je konkretna in dosegljiva, pri čemer upoštevamo starost dijakov, 

možnosti njihovega delovanja, čas in sredstva, ki jiih imajo na voljo za izpolnitev zadanega cilja).  

Pri predlaganju možnih rešitev in izbiri najbolj ustrezne morajo sodelovati vsi dijaki iniciative, učitelj in 

tudi sošolci (lahko tudi strokovnjaki ter lokalna skupnost). 

Končni rezultat akcij iniciativ so izdelki oz. storitve, ki jih dijaki načrtujejo in izdelajo čim bolj 

samostojno. Pridobljeno znanje oz. veščine pa morajo v fazi promociije oz. diseminacije prenesti naprej 

– na sorojence, družinske člane, sošolce, člane lokalne skupnosti, člane interesnega združenja… 

 

5.3 IZMENJAVA MNENJ IN IZKUŠENJ V MEDNARODNEM OKOLJU 

Dijaki so prek mednarodnih sestankov dijakov ter akcij mobilnosti odkrili, da so trajnostni izzivi podobni 

po celotnem alpskem loku ter da moramo pri njihovem reševanju sodelovati oz. se povezovati. Dijaki 
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so za potrebe sodelovanja v mednarodnem okolju razvijali kompetenco komunikacije v tujem jeziku 

(govorjenje, poslušanje ter branje) ter izdelali predstavitve svojih akcij. 

  



     

24 
 

 

 

 

 

 

MODUL  

TURIZMA  

  



     

25 
 

 

6 ALPS4NATS MODUL TURIZMA 

 

6.1 UČNI REZULTATI, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO V MODULU TURIZMA: 

- Opredeli pojem masovnega turizma in njegove negativne vplive na okolje, pokrajino in lokalno 

skupnost. 

- Prepozna in opiše posebnosti lokalnega okolja. 

- Prepozna in opiše glavne turistične točke povezane z naravno in kulturno dediščino v svojem 

lokalnem okolju. 

- Razvija senzibilnost za trajnostne izzive, ki so povezani s turizmom. 

- Išče primere izdelkov ter storitev, ki spodbujajo trajnostne oblike turizma ter jih razvrsti glede 

na kriterije trajnosti. 

- Predvidi, ali lahko določene trajnostne rešitve učinkovito prenesemo na drugo območje. 

- Izrazi svoje mnenje in o njem razpravlja v debati. 

- Uporabi participativne in sodelovalne metode za spodbujanje socialne kohezije med vrstniki in 

v lokalni skupnosti glede izzivov trajnostnega razvoja.  

- Ustvari inovativne načine sodelovanja z drugimi ljudmi pri ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine. 

- V proces učenja vključi vsa čutila.  

- Razvija inovativne turistične izdelke in storitve, ki ustrezajo trajnostnim kriterijem (razvija 

podjetniško mišljenje). 

6.2 INICIATIVE ALPS4NATS NA PODROČJU TURIZMA   

št. Partner Alps4nats iniciativa Št. ur 

1 BC Naklo Zeliščno mazilo »Simfonija kamilic« kot turistični spominek 78 

2 BC Naklo Problem odpadkov v planinskih kočah 72 

3 BC Naklo Kako zmanjšati vpliv množičnega turizma v Blejskem 
Vintgarju 

88 

4 Liceo Calini Svetlobno onesnaževanje v Alpah 50 

5 MFR Turizem - Narava, umetnost in privlačnost naše regije 34 

 

 

6.3 INICIATIVE NA PODROČJU TURIZMA BC NAKLO 

6.3.1 Znanje, spretnosti in kompetence 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/attractiveness
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Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- primerjati izraza množični in trajnostni turizem ter njune učinke na okolje in lokalno 

skupnost, 
- navesti številke in dejstva, ki kažejo, da je alpski prostor v zadnjem desetletju izpostavljen 

množičnemu turizmu, 
- opisati konkretne vplive množičnega turizma na planinske koče, obisk turističnih 

znamenitosti in oceniti njihovo prilagojenost trenutnemu stanju, 
- raziskati primere dobrih praks trajnostnega turizma na področju podnebnih sprememb, 
- pregledati zakonodajo o spominkih kot živilih ali kozmetičnih izdelkih, zagotavljanju 

kakovosti in označevanju, ta seznam možnih blagovnih znamk združuje potencialne 
ponudnike spominkov in tradicionalnih izdelkov. 

 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak: 
- iz različnih virov poiskal za projekt pomembne informacije in jih zbral v seminarski nalogi, 
- predstavil vsebino na zanimiv in tarčni skupini prijazen način (izdelal e-knjigo: dodal 

povezave na zanimive videe, spletne strani, razložil strokovne pojme na razumljiv način 
(slovar), skozi igro predstavil vsebino na zanimiv način), 

- na terenu poiskal vidne posledice masovnega turizma in opredelil možne prilagoditve – 
transformacijo v bolj trajnostno obliko turizma, 

- zasnoval nov izdelek ali storitev, ki bo podprl idejo trajnostnega turizma in spodbudil lokalno 
gospodarstvo. Temeljiti mora na alpski naravni in kulturni dediščini ter sovpadati z alpsko 
identiteto. 

 

Odnos - ob koncu modula bo dijak razvil občutke in čustva do trajnostnih izzivov 
- je odprt za druge perspektive in mnenja (razumevanje in spoštovanje potreb, perspektiv in 

dejanj drugih - empatija), pogaja se o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v 
okviru navzkrižja interesov. 

- Je dejaven (sprejme odgovornost za svoja dejanja in odločitve, je pripravljeni delovati). 
- Razmišljaj globalno, deluj lokalnotransformait 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 

Akcija 1: Zeliščno mazilo 'Simfonija kamilic' kot turistični spominek 
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Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičn
ega 

pouka 

Št. ur 
praktičn

ega 
pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni pogoji Učno gradivo samostojno 
/skupinsko delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov- uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava  
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ računalniška 
učilnica 

Predstavitev možnih 
trajnostnih izzivov  

Dijaki si izberejo trajnostni 
izziv turističnih spominkov, ki 
pa naj bodo izdelani lokalno, 
iz lokalnih sestavin in naj 
odražajo alpsko identiteto. 
 
Dijakinje so se za temo 
odločile, ker so problematiko 
spoznale na mobilnosti 
projekta Suitable 
(Berchtesgaden). 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko nalogo, 
dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi 
učni process (časovnica 
celotnega učnega procesa, 
rezultate posamezne učne 
faze, dnevnik učenja ter 
dinamiko v razredu). 
Nastanejo iniciative, ki se 
odločijo za posamezni 
trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige 

2 33 Uporaba različnih virov 

Zbiranje ključnih 

informacij 

Predstavitev  

Skupinsko in 

individualno delo 

Kooperativno učenje 

 

računalniška 
učilnica/delo od doma 
 
Računalniki z 
internetno povezavo 

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre za  
medvrstniško učenje v 
Moodle-u. Učitelj in dijaki 
vsak teden sproti preverjajo 
napredek. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualn
o učenje 
 
Medvrstniško učenje 

računalniška 
učilnica/delo od doma 
 
Računalniki z 
internetno povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, evalvacijski 
vprašalnik (zabavno 
učenje) 

Dijaki se učijo z gradivi – e-
knjigami, ki so jih izdelale 
druge iniciative. Ob koncu 
vsaka iniciativa izpolni 
evalvacijske vprašalnike – 
učenje je zabavno. 

Obisk delavnice 
Bee Beauty o 
izdelavi mazil iz 
naravnih 
sestavin 

0 5 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Delavnica Bee Beauty Navodila za izdelavo 
z razlago sestavin, 
njihovih vplivov na 
zdravje in razmerij 
med sestaviinami v 
postopku priprave 
mazila, različne 
sestavine, embalaže 
ter pripravljalni 
lonec s kuhalnikom 

Dijaki se samoiniciativno 
udeležijo delavnice, kjer jim 
strokovnjakinja razloži vpliv 
sestavin na telo, postopek 
izdelave ter pravno podlago, 
ki jo morajo ob izdelavi 
upoštevati. 
 
Izdelajo mazila po receptu. 

Izdelava mazila 
iz naravnih 
sestavin  

0 25 Učenje z delom 
Praktično učenje 
Razprava 
Kooperativno učenje 

računalniška 
učilnica/delo doma 
Računalniki z 

internetno povezavo 

Sestavine za 
izdelavo, embalaža, 
kuhalnik, lonec, 
tehtnica, alkohol, 
žlice 

Dijaki izračunajo količine 
potrebnih sestavin in 
opredelijo embalažo. 
Naročijo sestavine in 
embalažo po principu Best 
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Kuharska delavnica oz. 
laboratorij 

value for money. Dijaki 
samostojno pripravijo 
kamiličiin oljni izvleček in 
nato mazilo, ki ga 
poimenujejo Simfonija 
kamilic. Glede na zahteve 
zakonodaje pripravijo tudi 
deklaracije. 

Izmenjava 
informacij  

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom, zaključni 
dogodek projekta E+ 
Nagrada, srečanja 
Alps4nats in 
promocijski dogodki za 
šole 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki v sklopu multiplier 
event E+ projekta REWARD, 
ki si je prizadeval za dvig 
zaposljivosti žensk na 
podeželju, predstavijo svoj 
izdelek kot možno poslovno 
idejo. 
 
Poleg tega predstavijo svojo 
iniciativo na Alps4nats 
sestankih z drugimi dijaki in 
promocijskih dogodkih šole 
(predstavitev projektnih 
nalog, dnevi odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni obrazec Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno 
učenje (IO1). 

Skupni čas :  6 72 Skupaj 78   

 

 Akcija 2: Problem odpadkov v planinskih kočah  
 

 

 

 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
možnih trajnostnih 
izzivov  

Dijaki opažajo gnečo v gorskih 
kočah ter posledično vse bolj 
perečo problematiko smeti, ki 
nastanejo v kočah ali jih 
prinesejo planinci s seboj. 
 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
proces (časovnica celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posamezne učne faze, dnevnik 
učenja ter dinamiko v 
razredu). Nastanejo iniciative, 
ki se odločijo za posamezni 
trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige  

2 33 Uporaba različnih virov 
Zbiranje ključnih 
informacij 
Predstavitev  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu, 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezavo do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre za 
medvrstniško učenj v Moodle-
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 u. Učitelj in dijaki vsak teden 
sproti preevrjajo napredek. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
evalvacijski 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo preko gradiv – 
e-knjih, ki so jih izdelale ostale 
iniciative. Ob koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike – učenje je 
zabavno. 

Obisk nižje-
ležeče koče 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Intervjuji 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Sankaška koča 
v okolici 
Begunj 

Telefon 
(fotoaparat in 
snemalnik govora) 

Dijaki naredijo intervju z 
oskrbnikom Sankaške koče 
nad Begunjami. Zanima jih 
odnos planincev do ponudbe v 
koči, odpadkov, stroški 
upravljanja z odpadki in njihov 
prevoz v dolino. 

Anketa, 
poslana 
oskrbnikom 
višje ležečih koč 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

Izdelava 

vprašalnika, ki je 

bil poslan 

oskrbnikom koč 

(program Enka) 

 

Analiza odgovorov 

Dijaki so izdelali vprašalnik za 
oskrbnike višjih ležečih koč. 
Kontakte so dobili od 
Planinske zveze Slovenije po 
predstavitvi svoje akcije. V 
anketnem vprašalniku so jih 
zanimale trajnostne 
prilagoditve koč, količina in 
vrste odpadkov, prevoz in s 
tem povezani stroški 
odpadkov. Dijaki so naredili 
analizo in jo predstavili v svoji 
nalogi.  

Analiza 
rezultatov 
ankete, ker so 
ugotavljali 
pripravljenost 
planincev  za 
odnašanje 
odpadkov v 
dolino 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

Analiza odgovorov 
in grafična 
predstavitev 
rezultatov 

Dijaki so analizirali rezultate 
ankete, kjer so ugotavljali, ali 
so planinci v skladu s častnim 
kodeksom planinstva 
pripravljeni sodelovati pri 
odnašanju odpadkov v dolino. 
 
Rezultate so grafično 
predstavili v svoji nalogi. 

Predstavitev 
akcije 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku   

Zoom, 
Alps4nats 
srečanja 
dijakov 
promocijski 
dogodki za 
šole 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki so predstavili iniciativo 
na Alps4nats sestankih z 
drugimi dijaki in promocijskih 
dogodkih šole (predstavitev 
projektnih nalog, dnevi 
odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno 
učenje (IO1). 

Skupni čas :  6 66 Skupaj 72   

 

Aktivnost 3: Kako zmanjšati vpliv množičnega turizma na Blejski Vintgar 
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Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
možnih trajnostnih 
izzivov 

Dijaki te iniciative živijo v 
okolici Blejskega Vintgarja ter 
poleti pobirajo parkirnino na 
glavnem parkirišču pred 
vhodom. 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
proces (časovnica celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posamezne učne faze, dnevnik 
učenja ter dinamiko v 
razredu). Nastanejo iniciative, 
ki se odločijo za posamezni 
trjanostni izziv. 

Izdelava e-
knjige  

2 33 Uporaba različnih virov 

Izbiranje ključnih 

informacij 

Predstavitev  

Skupinsko in 

individualno delo 

Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu, 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezavo do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre za 
medvrstniško učenje v 
Moodle-u. Učitelj in dijaki vsak 
teden sproti preverjajo 
napredek. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
čilnica /delo 
doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
evalvacijski 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo preko gradiv – 
e-knjih, ki so jih izdelale ostale 
iniciative. Ob koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike – učenje je 
zabavno. 

Obisk Blejskega 
Vitgarja z 
namenom 
identificirati 
značilne 
organizme 

0 20 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
 

Soteska 
Vintgar  

Fotoaparat, 
identifikacijski 
ključi 

Dijaki so v različnih letnih časih 
obiskovali Vintgar in ga 
fotogragirali ter prek 
identifikacijskih ključev 
identificirali organizme na 
slikah. Osredotočili so se na 
endemite, zavarovane ter 
invazivne vrste. 

Promocija 
alternativne 
enosmerne poti 
skozi Vintgar  

0 20 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 
 

Izdelava učnih 
tabel ter 
promocijske 
zgibanke, kjer 
predstavljajo 
organizme, ki živijo 
ob Blejskem 
Vintgarju.  

Dijaki so na prošnjo lokalnega 
turističnega društva izdelali 
učne table in promocijsko 
zgibanko, s katerimi želijo 
obiskovalce usmeriti na 
enosmerno alternativno pot 
po Vintgarju, kar bi olajšalo 
masovno obremenitev te 
naravne vrednote. 

Predstavitev 
akcije 

0 5 Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom, 
srečanja 
dijakov 
Alps4nats in 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki so predstavili iniciativo 
na Alps4nats sestankih z 
drugimi dijaki in promocijskih 
dogodkih šole (predstavitev 
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promocijski 
dogodki šole 

projektnih nalog, dnevi 
odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno 
učenje (IO1). 

Skupni čas :  6 82 Skupaj 88   

 

6.3.3 Metodologija ocenjevanja 

Učitelj je uporabil formativno ocenjevanje. V začetku je predstavil časovnico in cilje za vsako 

posamezno fazo (e-knjiga, zunanje aktivnosti in izvedba praktičnega dela/akcije ozaveščanja). V vsaki 

fazi je opredelil kompetence in nivo, ki so ga dijaki morali razviti. Skupaj so potem ocenjevali napredek 

učenja na vsakem sestanku ter se dogovorili o učnih ciljih, ki jih je potrebno usvojiti do naslednjega 

sestanka. Skupaj (učitelj in vsi člani iniciative) so vodili dnevnik formativnega ocenjevanja (evalvacija, 

samoevalvacija, evalvacija sovrstnikov). Ob koncu je sledila ocena. 

 

6.3.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA VISOKA 

- Dijaki samostojno navežejo kontakt s strokovnjaki, oskrbniki koč, turističnimi društvi, 
podjetji, ki jim pomagajo pri učenju v naravi in izpeljavi akcije ozaveščanja. 

- Dijaki samostojno načrtujejo in izpeljejo izdelavo izdelkov in storitev, ki pripomorejo k 
reševanju izbranega trajnostnega izziva in so v skladu s principi trajnosti. 

- Dijaki se aktivno pridružijo širšim iniciativam, ki rešujejo trajnostne izzive (včlanijo se v 
društva, dolgoročno sodelujejo s strokovnjaki). 
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6.4 INICATIVE NA PODROČJU TURIZMA NA LICEO CALINI 

6.4.1 Znanje, spretnosti in kompetence 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti, kaj pomeni svetlobno onesnaževanje, 
- opisati, kako se v naravno okolje vnaša umetna svetloba, 
- opisati, kako se svetloba širi v prostoru, 
- razlikovati med različnimi vplivi umetne svetlobe na okolje v Alpah. 
- opredeliti trajnostni način uporabe umetne svetlobe za družbene in gospodarske interese v 

alpskem okolju, 
- prepoznati kompleksnost svetlobnega onesnaževanja in možnost pristopa k pojavom na več 

načinov, 
- prepoznati povečanje svetlobnega onesnaževanja zaradi mobilnosti z vozili v Alpah, 
- preučiti pluralizem mnenj in različnih stališč, 
- preučiti razvoj turizma v tem času. 
 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- zbrati podatke in dokumente o temi s pomočjo interneta ali drugih virov,  
- opredeliti učinke in vpliv svetlobnega onesnaževanja z merjenjem njegove intenzivnosti, 
- pripraviti ustno predstavitev (PowerPoint),  
- v konferenčnem klicu (v angleščini) predstaviti problem in rešitev, 
- deliti informacije z različnimi orodji (twin space, novice, družbena omrežja), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve, 
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 

 
 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost 
- javno razložiti, zakaj in kako je rešitev problema učinkovita v njegovem okolju, 
- predlagati rešitev za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, 
- uresničiti izobraževalni predlog, ki bi povečal ozaveščenost o tem izzivu pri avtohtonem 

alpskem prebivalstvu in turistih, 
- oceniti učinek predloga v določenem času na svojem ozemlju, 
- razviti in posplošiti rešitev za novo zamisel o trajnostnem turizmu. 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 
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 Akcija 4: Svetlobno onesnaževanje 

 

Vsebina 
učne 
enote 

Št. ur 
teoretičneg
a pouka 

Št. ur 
prakti
čnega 
pouka 

Metodološki, 

didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno 
delo  

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov 
- uvod 
 
Spodbujanje 
radovednosti 
med dijaki 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Powerpoint 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
v manjše skupine in 
raziščejo trajnostne 
izzive, potem pa si 
izberejo enega, ki ga je 
treba  podrobneje 
raziskati. 

Raziskave in 
študije o 
trajnostnih 
izzivih. 

6 0 skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s podporo 
učiteljev. 

Organizacija 
potovanja (1). 
 
Akcija na 
terenu, 
raziskati 
lokalno okolje 
(2). 

2 8 Skupinsko delo, 
frontalno 
poučevanje, 
praktično učenje, 
raziskovanje 
in opazovanje. 

Učilnica (1), 
Okolje 
(2) 

Pisarniške 
potrebščine 
material in 
vodniki (1+2). 
 
Oblačila in 
oprema 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti (2). 

Dijaki predlagajo 
Raziskovanje (1). 
Dijaki opazujejo in 
merijo značilnosti 
umetne svetlobe (2). 
Učitelji podpirajo 
dijake (1+2). 

Priprava 
seminarske 
naloge. 
 
Predlogi 
za zmanjšanje 
svetlobnega 
onesnaževanja. 

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
učilnica. 

Različni viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov. 
- dnevnik, formativno 
ocenjevanje. Učitelj je 
kompas, motivator 
in pospeševalnik. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in 
metode ocenjevanja. 
 
Dijaki delajo v majhnih 
skupinah. 

Izmenjava 
Informacij s 
partnerji 
projekta 
(Virtualno 
srečanje) 

6 2 Razprava Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Glasilo, 
socialna 
omrežja, 
predstavitev, 
članka. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in z 
drugimi dijaki, s 
podporo 
učiteljev. 

Skupni čas 28 22     

 

6.4.3 Metodologija ocenjevanja 
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Formativno ocenjevanje, kjer so dobili oceno iz raziskovalnih nalog, predstavitev in poročil. Poseben 

poudarek je na ozaveščevalnim igram in izobraževalnim predlogom. 

6.4.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA VISOKA 

- Dijaki izbirajo med različnimi trajnostnimi izzivi na področju turizma. 
- Dijaki sodelujejo z različnimi deležniki: v fazi učenja pridobivajo znanje z udeležbo na 

znanstvenih konferencah, dogodkih oz. prek intervjujev s strokovnjaki, na drugi strani pa v 
fazi promocije predajajo pridobljeno znanje širši javnosti. 

- Dijaki sodelujejo pri ustvarjanju filma in raziskavi. 
- Dijaki predlagajo lastno rešitev problema. 

 

6.5 INICIATIVE NA PODROČJU TURIZMA NA MFR 

 

6.5.1 Znanje, spretnosti in kompetence  

 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opisati in ceniti interakcijo med umetnostjo in naravo, 
- opaziti razlike in podobnosti med naravo in umetniških delih, ki jo predstavljajo, 
- prepoznati in opisati edinstvenost svojega lokalnega okolja, 
- prepoznati in ovrednotiti vpliv človeka na naravo, 
- izraziti svoje mnenje in o njem razpravljati v debati, 
- uporabiti participativne in sodelovalne metode za spodbujanje socialne kohezije med 

vrstniki in v lokalni skupnosti glede izzivov trajnostnega razvoja.  

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- vključiti vsa čutila v učni proces,  
- uporabljati različne vire za učenje in razmišljanje o predmetu, 
- sodelovati z naravo in jo uporabljati kot ustvarjalno orodje ter začeti ceniti moč vpliva narave 

na naše dobro počutje,  
- oblikovati interaktivne spletne igre,  
- zasnovati in ustvariti igro s pomočjo razpoložljivega materiala,  
- animirati igro s ciljno skupino,  
- prilagoditi igro potrebam ciljne skupine,  
- predstaviti ustno poročilo,  
- opredeliti merilo za ocenjevanje in ga ustrezno uporabiti,  
- sodelovati v skupini.  

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- razložiti, kako lahko umetnost veliča naravo in nas ozavešča k njenem ohranjanju, 
- razpravljati in izražati mnenja,  
- si zamisliti in ustvariti inovativna orodja za ozaveščanje in bolj zanimivo učenje, 
- preizkusiti, prilagoditi in izboljšati gradivo, ki so ga ustvarili, 
- predstaviti ustno poročilo. 
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6.5.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 

 Akcija 5a: Senzorični pristop k umetnosti in 
naravi 
Št. ur: 13h  
 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava  
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica Citati umetnikov o 
povezavi med 
umetnostjo in 
naravo  
 
Fotografski jezik 
avtorjev slik, ki so 
naslikali to območje 
( Luberon). 

Dijaki napišejo osebna 
razmišljanja o povezavi med 
umetnostjo in naravo.  
Dijaki opredelijo izzive, 
povezane z območjem, na 
katerem živijo.  

Izlet 
opazovanje 
narave in 
počutja v njej. 

 3 Učenje z uporabo 
različnih čutil.  
Opazovanje. 
Individualno delo.  
Razprava. 

Terenski izlet 
iz šole peš 

Opazovalni list, 
vorašalnik. 

Dijaki izpolnijo vprašalnike o 
opazovanju.  
Dijaki zbirajo naravne 
materiale na prostem, da bi 
navdihnili svojo izvirno 
umetnino. 
Razpravljajo o edinstvenosti 
narave v  lokalnem okolju.  

Naravne 
razpoloženjske 
tabele 

1 (navodila) 2 Učenje z delom 
Predstavitev 
Razprava 
 

Učilnica / 
umetniška 
soba 

Delci iz narave, ki so 
jih zbrali dijaki.  
Karton / papir.  
Lepilo.  

Dijaki razpravljajo o elementih 
umetnosti in o tem, kako 
lahko naravne elemente 
uporabijo za svojo 
ustvarjalnost. 
Dijaki na podlagi svojih srečanj 
izdelajo individualne 
razpoloženjske table.  
Dijaki svoje stvaritve 
predstavijo razredu.  

Raziskovanje 
umetnikov, ki 
so slikali to 
območje (npr. 
Cézanne) 

 2 
 

Skupinsko / 
individualno delo. 

Računalnik  Internet 
Revije... 

Dijaki delajo samostojno in s 
sošolci.  

delavnica za 
umetnike 

 4 Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Praktično učenje 
Opazovanja 
Razprava.  

Umetnikov 
studio.  
Obiščite 
ključne kraje, 
ki jih je 
naslikal.  

Slike slik za 
primerjavo z 
današnjo podobo 
istega kraja. 

Dijaki opazujejo in primerjajo 
preteklost s sedanjostjo.  
Dijaki razpravljajo o 
trajnostnih izzivih.  

Skupni čas :  3 11     
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Akcija 5b: Interaktivno učenje 
št. ur: 4h 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Igranje z 
namenom 
učenja: dijaki 
se igrajo z 
obstoječimi 
spletnimi 
vsebinami (npr. 
muzej Le Grand 
Palais). 

 1 Učenje z delom 
 

Računalnik Internet - povezave 
do spletnih strani 
muzejev.  

Igrajte spletne igre.  

Ustvarjanje 
interaktivnih 
iger za lažje 
medvrstniško 
učenje. 

1 (navodila) 2 
 

Skupinsko delo / 
individualno delo. 
Učenje z delom 
 

Računalnik  Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Dijaki pripravijo 
interaktivne igre.  
  

Skupni čas :  1 3     

 

Akcija 5c: Izdelava iger 
št. ur: 14h 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Ustvarjanje 
iger za lažje 
medvrstniško 
učenje.  

1 (navodila) 4 
 

Učenje z delom 
Individualno delo. 
Razprava. 

Učilnica. 
Računalnik 
Vse gradivo, ki 
ga dijak 
potrebuje. 

Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Razprava o tem, kaj je 
pri učenju zabavno.  
Zamislite si in ustvarite 
igro, s katero boste 
drugim pomagali 
spoznati čudesa naše 
narave in kulturne 

dediščine.  
Testna faza 
iger 

 2 Učenje z delom 
Medvrstniško učenje. 

Kateri koli kraj, 
ki ga določi 
dijak.  

Igre, ki so jih 
ustvarili dijaki.  

Dijaki igrajo svoje igre z 
družino/prijatelji/sošolci.  
Igre se prilagodijo in po 
potrebi izboljšajo.  

Predstavitev 
iger v razredu.  
Glasujte za 
najboljšo igro 
(merila določijo 
dijaki)  

1 (za razlago) 4 Učenje z delom 
Medvrstniško učenje. 
Samoocenjevanje. 

Učilnica  Igre, ki so jih 
ustvarili dijaki. 
Ocenjevalna mreža 
(pripravijo dijaki) 

Dijaki (v skupinah) 
določijo merila za 
ocenjevanje. 
Dijaki svoje igre 
predstavijo razredu. 
Dijaki ocenjujejo igre.  

Razprava o 
povezavi med 
umetnostjo, 
naravo in 
privlačnostjo 
naše regije 

2  Razprava Učilnica  Dijaki razpravljajo o 
privlačnosti naše regije 
in o tem, kako lahko 
umetnost pomaga 
ohranjati našo naravno 
in kulturno dediščino. 

Diseminacija in 
izmenjava 
informacij.  

 2 Medvrstniško učenje. 
 

Šola / igrišče / 
učilnica.  

Izbrane najboljše 
igre. 

Najboljše izbrane igre se 
dijaki igrajo na večeru 
iger. 

Skupni čas :  4 12     

 

Skupni čas vseh 
akcij 

8 26 
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6.5.3 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje, kjer so dobili oceno iz projektnega in praktičnega dela projektov, ustnih vaj 

in predstavitev. 

6.5.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA  VISOKA 

- Dijaki se aktivno ukvarjajo z naravo in umetnostjo na različnih ravneh.  
- Dijaki si predstavljajo in ustvarjajo gradivo, da bi bilo učenje bolj zanimivo.  
- Dijaki testirajo, prilagajajo in izboljšujejo gradivo, ki so ga ustvarili.  
- Dijaki predstavijo in razširjajo svoje delo.  
- Dijaki razpravljajo in razvijajo kritično mišljenje, ki temelji na učenju z občutki in dejanji. 
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MODUL KMETIJSTVA 
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7 ALPS4NATS MODUL KMETIJSTVA 

 

7.1 SPLOŠNI UČNI REZULTATI, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO V MODULU KMETIJSTVA 

- Razišče ustrezne informacije in razloži vpliv kmetijstva na okolje in lokalno skupnost. 

- Opredeli pojem intenzivnega in ekološkega kmetijstva in njun vpliv na kakovost tal, vodo in 

zrak ter biodiverziteto. 

- Utemelji uporabo ukrepov ekološkega kmetovanja v občutljivih alpskih ekosistemih, pri tem 

pa se zaveda tudi izzivov ekološkega kmetijstva. 

- Našteje večnamenske kmetijske dejavnosti, ki jih je možno razviti na visokogorski kmetiji ter s 

tem povečati dohodek (čebelarstvo, izdelava pekovskih in mlečnih izdelkov) z 

večnamenskostjo kmetijske dejavnosti. 

- Izpostavi razlike, kako so kmetijske dejavnosti (npr. planinsko pašništvo) izvajali včasih in kako 

jih danes. 

- Opredeli možnost, da se kmetje združijo in enotno nastopijo na trgu (prepoznajo blagovne 

znamke z visoko dodano vrednostjo). 

- Razvija senzibilnost za prisotnost trajnostnih izzivov kmetijstva v lokalnem okolju. 

- Izdela izdelke, ki bodo podpirali idejo trajnostnega kmetijstva in spodbujali lokalno 

gospodarstvo. Temeljiti morajo na ohranjanju alpske naravne in kulturne dediščine ter krepiti 

alpsko identiteto. Pri tem naj razvija tudi inovativne, moderne poslovne ideje. 

- Razvija medosebne spretnosti: učinkovito sodelujte z drugimi in razume vrednost kolektivne 

inteligence.  

- Opredeli in postavlja vprašanja v družbenem in poklicnem okolju.  

- Ustvarja spodbudno učno okolje: ko dijaki igrajo igre, so bolj zavzeti za uspeh. Dijaki so bolj 

zavzeti pri učenju, učne vsebine se okrepijo, v razredu pa se poveča pozitivna naravnanost. 

- Pozitiven odnos med vrstniki: ustvarite pozitivno okolje za učenje, motivirajte dijake z njihovim 

sodelovanjem in ustvarite pozitiven odnos do učenja. 

- Odprtost za druge perspektive in mnenja (razumite in spoštujte potrebe, perspektive in dejanja 

drugih - empatija), vendar se pogajajte o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v 

okviru navzkrižja interesov. 

- Prevzame pobudo: Je aktiven (prevzame odgovornost za dejanja in odločitve, je pripravljen 

delovati). Z individualnimi in/ali kolektivnimi dejanji udejanji koncepte ekološkega upravljanja 

z okoljem.  

- Misli globalno, deluj lokalno. 

7.2 INICIATIVE ALPS4NATS NA PODROČJU KMETIJSTVA  
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št. Partner Alps4nats iniciativa št. ur 

1 BC Naklo Tradicija čebelarjenja v Sloveniji 3 X 51 

2 BC Naklo Nizke odkupne cene mleka… Rešitev: izdelava sladoleda  72 

3 BC Naklo Zakaj bi morali v Alpah kmetovati ekološko? 68 

4 Liceo Calini Čebelice, čebelice, moje ste prijateljice… 50 

5 Liceo Calini Alpski lokalni izdelki  50 

6 Liceo Calini Organsko onesnaženje v Alpah 50 

7 MFR KMETIJSTVO – z ozaveščanjem o izzivih lahko vplivamo na 
spremembo ravnanja 

58 

 

7.3 INICIATIVE NA PODROČJU KMETIJSTVA NA BC NAKLO  

7.3.1 Znanje, spretnosti in kompetence 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- primerjati intenzivno in ekološko kmetijstvo: opisati ukrepe intenzivnega in ekološkega 

kmetovanja ter poudariti njihov vpliv na kakovost tal, vode in zraka, 
- upravičiti uporabo ukrepov ekološkega kmetovanja v občutljivih alpskih ekosistemih, 
- našteti večnamenske kmetijske dejavnosti, ki jih je mogoče razviti na visokogorski kmetiji za 

povečanje dohodka (čebelarstvo, pekarstvo in mlekarstvo), 
- izpostavi razlike med kmetijskimi dejavnostmi (ali gorskim pašništvom) nekoč in danes, 
- opredeliti možnosti, da se kmetje združijo in na trgu nastopajo enotno (prepoznavnost 

blagovne znamke). 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- Zbrati vire in zdelati seminarsko nalogo, 
- Predstaviti vsebino na zanimiv in tarčni skupini prijazen način (izdelati e-knjigo: dodati 

povezave na zanimive videe, spletne strani, razložiti strokovne pojme na razumljiv način 
(slovar), skozi igro predstaviti vsebino na zanimiv način), 

- Izdelati izdelke, ki podpirajo idejo trajnostnega kmetijstva in spodbujajo lokalno 
gospodarstvo. Temeljiti morajo na ohranjanju alpske naravne in kulturne dediščine ter 
razvijati alpsko identiteto. Pri tem naj dijak razvija tudi inovativne, moderne poslovne ideje. 

 

Odnos - ob koncu modula bo dijak razvil občutke in čustva do trajnostnih izzivov: 
- Je odprt za druge perspektive in mnenja (razumevanje in spoštovanje potreb, perspektiv in 

dejanj drugih - empatija), pogaja se o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v 
okviru navzkrižja interesov, 

- Je aktiven (sprejme odgovornost za dejanja in odločitve, je pripravljen delovati), 
- Razmišljaj globalno, deluj lokalno. 

 

7.3.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 

Aktivnost 1: Tradicija čebelarjenja v Sloveniji - 3 iniciative (3 x 51 ur) 
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Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
Računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 

Dijaki si izberejo trajnostni 
izziv čebelarstva v Sloveniji, 
saj imamo avtohtono vrsto 
čebele - kranjsko sivko. 
Čebelarstvo ima dolgo 
tradicijo v Sloveniji, znani 
smo tudii po največjem 
številu čebelarjev na število 
prebivalcev. 
 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje  
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
Računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
načrt (časovnica celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posamezne učne faze, 
dnevnik učenja ter dinamiko 
v razredu). Nastanejo 
iniciative, ki se odločijo za 
posamezni trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige 

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod 
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo od 
doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko 
nalogo  
Video navodila za 
izdelavo slovarjev, 
povezav in iger v 
okolju Moodle, 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre za  
medvrstniško učenje v 
Moodle-u. Učitelj in dijaki 
vsak teden sproti peverjajo 
napredek. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo od 
doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
evalvacijski 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo preko gradiv – 
e-knjih, ki so jih izdelale 
druge iniciative. Ob koncu 
vsaka iniciativa izpolni 
evalvacijske vprašalnike – 
učenje je zabavno. 

Izdelava 
Dražgoških 
kruhkov 

6 40 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Kuharska 
delavnica 
 BC Naklo 

Sestavine (moka, 
voda, cvetlični 
med, jelenova sol, 
cimet in klinčki)  in 
recept za izdelavo 
dražgoških 
kruhkov, tehtnica, 
valjar ter posebne 
ščipalke 

Dijaki raziščejo izziv medenih 
kruhkov kot tradicionalne 
sladice ter darila ob posebnih 
priložnostih.  
 
Izdelajo dražgoške kruhke, ki 
jih okrasijo s tradiciionalnimi 
alpskimi vzorci npr. planika, 
žitni klas, nagelj … 

Izdelava 
kozmetične 
Kreme iz 
čebeljega 

6 40 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 

Čebeljak 
 
Domača kuhinja 

Sestavine za 
izdelavo 
kozmetične Kreme 
ter steklena 

Dijaki izdelajo poslovno idejo 
za izdelavo kozmetičnih 
izdelkov, ki vsebuje čebelji 
strup. 
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strupa - 
Bee4me 

Razprava 
Skupinsko učenje 

embalaža, molzni 
stroj, čebelji strup 

Preučili so sestavine in 
delovanje neprave za molžo 
čebeljega strupa. 

Izmenjava 
informacij 

0 10 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dogodki v živo 
in Zoom 
dogodki: 
zaključni 
dogodek 
projekta JA 
Slovenija (ki 
pospešuje 
zaposlovanje in 
podjetništvo 
med mladimi, 
srečanja 
Alps4nats in 
promocijski 
dogodki v šolah 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki iniciative Bee4me so v 
sklopu JA Slovenia dobili 1. 
nagrado za najboljši izdelek v 
kategoriji I feel Slovenia ter 2 
mesto za najbolj inovativen 
izdelek. 
 
Poleg tega predstavijo svojo 
iniciativo na Alps4nats 
sestankih z drugimi dijaki in 
promocijskih dogodkih šole 
(predstavitev projektnih 
nalog, dnevi odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno 
učenje (IO1). 

Skupni čas :  6 45 Skupaj Aplikacija. 51 na vsako iniciativo 

 

 Akcija 2: Nizke odkupne cene mleka… Rešitev: izdelava 
sladoleda :)  
 
 
 
 

 
Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
Računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 

Dijaki, ki imajo doma kmetije, 
kjer gojijo krave za mleko, so 
se odločili za izziv niizkih 
odkupnih cen mleka, saj želijo 
povečati dobiček na domačih 
kmetijah. 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
Računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
načrt (časovnica celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posamezne učne faze, dnevnik 
učenja ter dinamiko v 
razredu). Nastanejo iniciative, 
ki se odločijo za posamezni 
trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige  

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo  

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
izdelavo slovarjev, 
povezav in iger v 
okolju Moodle, 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre za 
medvrstniško učenje v 
Moodle-u. Učitelj in dijaki vsak 
teden sproti preverjajo 
napredek. 
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Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
evalvacijski 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo preko gradiv – 
e-knjih, ki so jih izdelale ostale 
iniciative. Ob koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike – učenje je 
zabavno. 

Obisk šolske 
mlekarne 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Intervjuji 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Šolska 
mlekarna  

Telefon 
(fotoaparat in 
snemalnik govora) 

Dijaki si ogledajo šolsko 
mlekarno in spoznajo proces 
predelave mleka od sprejema 
v mlekarno do prodaje v šolski 
trgovini. 
 
Spoznajo posebnosti 
predelave ekološkega mleka v 
ekološke mlečne izdelke. 

Delavnica o 
izdelavi 
mlečnih 
izdelkov 

0 16 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Intervjuji 
Razprava 
Skupinsko učenje 

Kuharska 
delavnica  
 BC naklo 
 

Sestavine: 
Mleko, sirilo, 
različne mlečne 
kulture, začimbe, 
sol 
Pripomočki: 
Thermometer, 
različne sklede, 
noži, sito, krpe 
 
Zaščitna oprema: 
predpasniki, 
sponke za lase, 
kape, zaščitne 
rokavice  

Dijaki so izdelali različne 
mlečne izdelke (sir, jogurt, 
maslo) in na ta način spoznali 
proces predelave mleka od 
začetka do konca. 
 
Ob koncu so izdelane mlečne 
izdelke tudi degustirali. 
 
Posebna pozornost je bila 
namenjena varnosti živil 
(HACCP pravila). 

Predstavitev 
akcije 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom, 
srečanja 
dijakov 
Alps4nats in 
promocijski 
dogodki šole 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki so predstavili iniciativo 
na Alps4nats sestankih z 
drugimi dijaki in promocijskih 
dogodkih šole (predstavitev 
projektnih nalog, dnevi 
odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno učenj 
(IO1). 

Skupni čas :  6 66 Skupaj 72 

 

 Akcija 3: Zakaj bi morali v Alpah kmetovati 
ekološko?     
 

 
 
 
 
 

 
  

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno/skupinsko 
delo 
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Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
Računalniška učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov 

Dijaki bi se radi prepričali, da 
ekološko kmetovanje res 
koristi alpskim ekosistemom. 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
predstavitev 
Razprava 

Učilnica/računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, 
dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica 
Moodle 

Učitelj dijakom predstavi 
učni proces (časovnica 
celotnega učnega procesa, 
rezultate posamezne učne 
faze, dnevnik učenja ter 
dinamiko v razredu). 
Nastanejo iniciative, ki se 
odločijo za posamni 
trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige 

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

računalniška 
učilnica/delo od 
doma  
 
Računalniki z 
internetno povezavo 

Obrazec za 
seminarsko 
nalogo 
Video navodila 
za izdelavo 
slovarjev, 
povezav in iger 
v okolju 
Moodle, 

Dijaki izdelajo seminarsko 
nalogo, dodajo povezavo do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, izdelajo slovar 
strokovnih pojmov ter igre 
za medvrstniško učenje v 
Moodle-u. Učitelj in dijaki 
vsak teden sproti preverjajo 
napredek. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

računalniška 
učilnica/delo od 
doma 
 
Računalniki z 
internetno povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
evalvacijski 
vprašalnik 
(zabavno 
učenje) 

Dijaki se učijo preko gradiv – 
e-knjih, ki so jih izdelale 
ostale iniciative. Ob koncu 
vsaka iniciativa izpolni 
evalvacijske vprašalnike – 
učenje je zabavno. 

Načrtovanje in 
izvajanje 
poskusa 

0 20 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
 

Šolski rastlinjak Sadike solate, 
cvetlični lonci, 
različne prsti in 
različni 
pripravki, ki se 
uporabljajo v 
ekološkem in 
intenzivnem 
kmetijstvu 

Dijaki so v nadzorovanem 
okolju šolskega rastlinjaka 
zasnovali poskus gojenja 
solate, pri čemer so 
uporabljali prst in pripravke, 
ki se uporabljajo v 
ekološkem in intenzivnem 
kmetijstvu/vrtnarstvu. 
 
Ob koncu so primerjali 
bravo, velikost in maso 
solate (nadzemnih delov, 
korenin) pri ekološki oz. 
intenzivni pridelavi. 
 
Sledila je diskusija o 
potrošniških navadah in 
pričakovanjih. 

Predstavitev 
akcije 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom, srečanja 
dijakov Alps4nats in 
promocijski dogodki 
šole 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem 
jeziku 

Dijaki so predstavili iniciativo 
na Alps4nats sestankih z 
drugimi dijaki in 
promocijskih dogodkih šole 
(predstavitev projektnih 
nalog, dnevi odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, ki se navezujejo 
na motivacijo, efektivnost 
učenja, transformativno 
učenje (IO1). 

Skupni čas :  6 62 Skupaj 68   

 

7.3.3 Metodologija ocenjevanja 

Učitelj je uporabil formativno ocenjevanje. V začetku je predstavil časovnico in cilje za vsako 

posamezno fazo (e-knjiga, zunanje aktivnosti in izvedba praktičnega dela/akcije ozaveščanja). V vsaki 

fazi je opredelil kompetence in nivo, ki so ga dijaki morali razviti. Skupaj so potem ocenjevali napredek 
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učenja na vsakem sestanku ter se dogovorili o učnih ciljih, ki jih je potrebno usvojiti do naslednjega 

sestanka. Skupaj (učitelj in vsi člani iniciative) so vodili dnevnik formativnega ocenjevanja (evalvacija, 

samoevalvacija, evalvacija sovrstnikov). Ob koncu je sledila ocena. 

 

7.3.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA VISOKA 

- Dijaki so v stiku s strokovnjaki, ki jim pomagajo pri učenju in izdelavi izdelkov. 
- Dijaki oblikujejo iniciative, povezane z njihovo poklicno potjo - razvijajo izdelke za razširitev 

ponudbe na svojih kmetijah, poslovne ideje povezane z njihovimi hobiji, ali iščejo priložnosti 
za prodajo svojih izdelkov (sodelovanje med kmeti). 

 

7.4 INICIATIVE NA PODROČJU KMETIJSTVA NA LICEO CALINI 

 

Znanje, spretnosti in kompetence za 4. akcijo 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- prepoznati kompleksnost onesnaževanja in pristopi k pojavu na več načinov, 
- prepoznati vse večje onesnaževanje okolja zaradi industrijskega razvoja, kmetijskih 

dejavnosti in drugih človekovih dejanj proti naravi, 
- ugotoviti glavne dejavnike, ki povzročajo smrt čebel in našteti tveganja za njihovo izumrtje, 
- opredeliti kako onesnaževanje vpliva na čebele: pesticidi, varoa destructor, 
- prepoznati negativne učinke monokultur in podnebnih sprememb na čebele, 
- opredeliti vlogo čebel kot opraševalk, 
- spoznati vlogo čebel pri ohranjanju biodiverzitete ter negativne učinke zmanjšanja števila 

čebel na okolje 
- preučiti pluralizem mnenj in različnih stališč, 
- preučiti razvoj problema skozi preteklost pa do danes. 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- zbrati podatke in dokumente o temi s pomočjo interneta ali drugih virov, 
- urediti podatke za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev v Power Pointu), 
- predstaviti problem in rešitev v konferenčnem klicu (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (TwinSpace, novice, družbena omrežja). 
- sodelovati s partnerji o problemu in skupaj iskati rešitev. 
- Narediti zapisnik iz strokovne predstavitve ali intervjuja, 
- povzeti ustrezne informacije o izzivu, 
- opisati trajnostni izziv v obliki znanstvenega članka. 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- javno razložiti, zakaj in kako je rešitev problema učinkovita v njihovem lokalnem okolju, 
- s participativnimi metodami in na podlagi znanstvene dokumentacije poskusiti zmanjšati 

nevarnosti izumrtja čebel (igra ozaveščanja, ukrepanje, predlog izobraževanja), 



     

46 
 

- oceniti svoje predloge in učinke v lokalnem okolju, 
- razdelati in posplošiti koncepte o nevarnosti izumrtja čebel ter poskusiti rešitev prenesti tudi 

na druge trajnostne izzive 

 

Načrt izvajanja 4. akcije  

Akcija 1: Čebelice, čebelice, moje ste 
prijateljice…   

 

Vsebina 
učne 
enote 

Št. ur 

teoretičnega 

pouka 

Št. ur 

praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov 
- uvod. 
 
Spodbujanje 
radovednosti 
med dijaki. 

 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Powerpoint 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
v manjše skupine, 
raziščejo temo, nato pa 
izberejo en vidik, ki ga je 
treba podrobneje 
raziskati. 

Raziskava 
trajnostnih 
izzivov.  

8 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje. 

Računalniška 
učilnica in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s podporo 
učiteljev. 

Intervjuji s 
strokovnjaki in 
njihova 
priprava. 

3 1 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje, 
intervju. 

Računalnik Pisarniške 
potrebščine 
material 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s  
sošolci, s podporo 
učiteljev. 

Organizacija 
potovanja in 
varnostna 
navodila (1). 
 
Zunanje 
aktivnosti 
raziskati 
lokalno okolje (2) 

4 10 Skupinsko delo, 
frontalno 
poučevanje, praktično 
učenje, raziskovanje 
in opazovanje. 

Učilnica (1), 
 
Gore 
v bližini 
šole (2). 

Pisarniške 
potrebščine 
material in 
vodniki (1+2). 
 
Oblačila in 
oprema 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti (2). 

Dijaki predlagajo 
pot in načrt akcije na 
terenu (1). 
 
Dijaki raziskujejo in 
upoštevajo 
značilnosti 
okolja (2). 
 
Učitelji podpirajo 
dijake in dajejo navodila. 
(1 + 2). 
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Izdelava 
seminarske 
naloge in 
predlogi za 
reševanje 
trajnostnega 
izziva.  

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje. 

Računalniška 
učinica in 
učilnica. 

Različni 
viri 
informacij 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov. 
- dnevnik, formativno 
ocenjevanje. 
 
 Učitelj je kompas, 
motivator in 
pospeševalec. 
 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje in 
Skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in metode 
vrednotenja. 
Dijaki delajo v manjših 
skupinah. 
 

Izmenjava 
informacij s 
partnerji na 
projektu 
(virtualno 
srečanje). 

8 2 Razprava. Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

novice, 
socialna 
omrežja, 
predstavitev, 
članki. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s  
sošolci, s podporo 
učiteljev. 

Skupni čas 25 25     

 

7.4.1 Znanje, spretnosti in kompetence za 5. akcijo 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti, kaj pomeni lokalni proizvod, 
- opisati, kaj je teritorialni gospodarski okvir, 
- pojasniti kako lahko opredelimo surovo mleko, 
- razlikovati med različnimi vplivi na okolje, ki jih povzročajo kmetijske dejavnosti v alpskem 

okolju, 
- opredeliti trajnostni način kmetovanja v alpskem okolju, 
- prepoznati kompleksnost problema onesnaževanja in možnost pristopa k le tem na več 

načinov, 
- prepoznati vse večje onesnaževanje okolja kot posledico kmetijskih dejavnosti v Alpah, 
- preučiti pluralizem mnenj in različna stališča, 
- preučiti razvoj problema skozi čas. 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- iz različnih virov zbrati za projekt pomembne informacije, 
- zbrati informacije na posebni konferenci na to temo, 
- opredeliti proizvodni protokol, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev v PowerPointu), 
- predstaviti problem in rešitev v konferenčnem klicu (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (twinspace, novice, družbena omrežja), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve, 
- narediti zapisnik iz razgovora s strokovnjakom, 
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- javno razložiti, zakaj in kako je rešitev problema učinkovita v lokalnem okolju, 
- predlagati rešitev za nizke cene lokalnih proizvodov (konzorcij), 
- oblikovati logotip za konzorcij, 
- oceniti vpliv predloga v določenem času v lokalnem okolju, 
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- razviti in posplošiti koncept ideje konzorcija kot orodja za dodajanje vrednosti lokalnim 
proizvodom in ga uporabiti v drugem kontekstu. 

 

7.4.2 Načrt izvajanja 5. akcije 

 

Akcija 5: Lokalni Alpski izdelki  

 

Vsebina 
učne enote 

      Št. ur teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
prakt
ičneg
a 
pouk
a 

Metodološki, 
didaktični 
pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 
- uvod. 
 

Spodbujanje 
radovednosti med 
dijaki. 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Powerpoint 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
v manjše skupine, 
raziščejo temo, nato pa 
izberejo en poseben 
vidik, ki ga je treba 
podrobneje raziskati. 

Sodelovanje 
na seminarju 
na to temo 

4 0 Seminar Konferenčna 
soba 

Powerpoint 
predstavitev 

Dijaki sledijo 
seminarju in si izpišejo 
najpomembnejše 
informacije.  
 
Strokovnjaki 
predstavijo 
Trajnostne izzive. 

Raziskave in 
študije o 
trajnostnih izzivih. 

4 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 

  Kooperativno učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s 
podporo učiteljev. 

Intervju s 
strokovnjaki in 
priprava le teh. 

3 1 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje, 
intervju. 

Računalnik Pisarniške 
potrebščine 
material 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s 
podporo učiteljev. 

Organizacija 
potovanj (1). 
 
Zunanje aktivnosti,  
raziskujejo 
lokalno okolje (2) 

4 10 Skupinsko delo, 
frontalno 
poučevanje, praktično 
učenje, raziskovanje 
in opazovanje. 

Učilnica (1) 
 
Visokogorska 
kmetija (2) 

Pisarniške 
potrebščine 
material in 
vodniki (1+2). 
 
Oblačila in 
oprema 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti (2). 

Dijaki predlagajo 
obisk kmetije (1). 
 
Dijaki raziskujejo in 
upoštevajo značilnosti 
kmetije in 
postopke obdelave (2). 
 
Učitelji podpirajo 
dijake (1+2). 
 
Kmetje pokažejo 
svoje delo in izzive 
povezane z njim. 
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Izdelava 
seminarske naloge 
in logotipa. 
 
Predlogi 
za izboljšanje 
lokalnih 
izdelkov. 

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje. 

Računalniška 
učilnica in 
učilnica. 

Različne 
viri 
informacije. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov. 
- dnevnik, formativno 
ocenjevanje.  
 
Učitelj je kompas, 
motivator in 
pospeševalec. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in 
metode ocenjevanja. 
 
Dijaki delajo v majhnih 
skupinah. 
 

Izmenjava 
informacij s 
partnerji. 
(virtualno srečanje) 

8 2 Razprava  
 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

novice, 
socialna 
omrežja, 
predstavitev, 
člankov 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s podporo 
učiteljev. 

Skupni čas 25 25     

 

 

7.4.3 Znanje, spretnosti in kompetence za 6. akcijo 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti, kaj pomeni organsko onesnaževanje, 
- opisati, kako organska onesnaževala pridejo v naravno okolje (kmetijska, industrijska, 

urbana in obstojna organska onesnaževala), 
- opisati organsko prebavo (hidroliza, acidogeneza, metanogeneza), 
- opisati učinke organskega onesnaženja v alpskem okolju (voda, tla, živali, ekosistemi, zrak), 
- opredeliti trajnostni način upravljanja z organskimi onesnaževali (biodepuracija, gnojenje in 

bioplin, centralizacija objektov in subvencije), 
- prepoznati kompleksnost organskega onesnaževanja in možnost, da se tega pojava lotijo na 

več načinov, 
- preučiti pluralizem mnenj in različnih stališč o problemu (spletne strani), 
- preučiti razvoj turizma. 

 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- iz različnih virov izbrati za projekt pomembne informacije 
- opredeliti učinke in vplive organskega onesnaževanja s pomočjo študij, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev v Power Pointu), 
- predstaviti problem in rešitev v konferenčnem klicu (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (TwinSpace, novice, družbeno omrežje), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve, 
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 
 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- javno razložiti, zakaj in kako je rešitev problema učinkovita v lokalnem okolju, 
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- predlagati rešitve za zmanjšanje organskega onesnaževanja, 
- uresničiti izobraževalni predlog, ki bi povečal ozaveščenost o tej problematiki pri 

avtohtonem alpskem prebivalstvu in turistih, 
- oceniti učinkovitost predloga v določenem času v lokalnem okolju, 
- izdelati in posplošiti rešitev za novo idejo trajnostnega turizma (spletna stran, igre, glasilo). 

 

7.4.4 Načrt izvajanja 6. akcije 

 Akcija 6: Organsko onesnaževanje 

 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
prakt
ičneg
a 
pouk
a 

Metodološki, 
didaktični 
pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov - 
uvod. 

Spodbujanje 
radovednosti med 
dijaki. 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Powerpoint 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
manjše skupine, 
raziščejo temo, potem 
pa si izberejo en 
poseben vidik, ki ga je 
treba podrobneje 
raziskati. 

Intervjuji, 
raziskave in 
študije o 
trajnostnih izzivih. 

6 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Kooperativno učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s 
podporo učiteljev. 

Organizacija 
potovanja.  (1) 
Zunanje aktivnosti, 
raziskati 
lokalno okolje. 
(2) 

2 8 Skupinsko delo, 
frontalno 
poučevanje, praktično 
učenje, 
raziskovanje 
in opazovanje. 

Učilnica. (1) 
Zunanja 
učilnica. 
(2) 

Pisarniške 
potrebščine 
material in 
vodila. (1+2) 
Oblačila in 
oprema 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti. (2) 

Dijaki predlagajo 
Raziskovanje (1) 
Dijaki opazujejo in 
analizirajo 
značilnosti rastlin okoli 
koče 
Učitelji podpirajo 
dijake. (1+2) 

Izdelava 
seminarske naloge,  
predlogi 
za zmanjšanje 
organskega 
onesnaževanja. 

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško 
sodelovanje 
Medvrstniško učenje. 

Računalniška 
učlnica in 
učilnica. 

Različni 
viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov. 
- dnevnik, formativno 
ocenjevanje. Učitelj je 
kompas, motivator 
in pospeševalnik. 
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Vrednotenje 
rezultov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in Skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in 
metode ocenjevanja. 
Dijaki delajo v manjših 
skupinah. 

Izmenjava 
informacij s  
partnerji. 
(Virtualno 
srečanje) 

6 2 Razprava 
 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Okrožnice, 
socialna 
omrežja, 
predstavitev, 
članki. 

Dijaki delajo tako 
samostojno in skupaj s 
sošolci, s 
podporo učiteljev. 

Skupni čas 28 22     

 

7.4.5 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje, kjer so dobili oceno iz raziskovalnih nalog, predstavitev in poročil. Poseben 

poudarek je na ozaveščevalnih igrah in izobraževalnih predlogih. 

7.4.6 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA VISOKA 

- Dijaki izbirajo med različnimi trajnostnimi izzivi na področju kmetijstva, 
- Dijaki sodelujejo z različnimi deležniki: v fazi učenja pridobivajo znanje z udeležbo na 

znanstvenih konferencah, dogodkih oz. prek intervjujev s strokovnjaki, na drugi strani pa v 
fazi promocije predajajo pridobljeno znanje širši javnosti. 

- Dijaki organizirajo obisk kmetij in druge dejavnosti na terenu, 
- Dijaki predlagajo lastno rešitev problema. 

 

7.5  INICIATIVE NA PODROČJU KMETIJSTVA NA MFR 

 

7.5.1 Znanje, spretnosti in kompetence  

 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- raziskati ustrezne informacije in dejstva, ki mu pomagajo razumeti učinke kmetijstva na 

lokalno skupnost,  
- razumeti izzive trajnostnega razvoja, 
- upoštevati trajnostne izzive v različnih gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnostih, 
- uporabaljati participativne in sodelovalne metode za doseganje sprememb, 
- razviti okvir za reševanje problemov, povezanih s trajnostjo. 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- raziskati trajnostne izzive / iskati informacije, 
- razvrščati informacije: v ustrezno kategorijo in jih po potrebi uporabiti, 
- hitreje obdelati informacije: igra poveča željo po hitrem iskanju odgovorov, 
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- biti bolj vesten: z zabavnim ciljem, za katerega si prizadevajo, bodo dijaki razvili močnejši 
občutek odgovornosti, organiziranosti in vpletenosti,   

- pripravljati pisne in ustne govore, 

- razviti medosebne spretnosti: učinkovito sodelovanje z drugimi in razumevanje vrednosti 
kolektivne inteligence, 

- zasnovati in ustvariti igro s pomočjo razpoložljivega materiala,  
- animirati igro za ciljno skupino, 
- prilagoditi igro potrebam ciljne skupine. 
- uporabljati IT orodja za razvijanje različnih oblik izražanja in komuniciranja. 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- ponavljati poskuse: Igre dajejo občutek stalnega napredka in dosežkov, kar spodbuja 

ponavljajoče se igranje in utrjuje učenje, 
- načrtovati delo in organizirati čas, 
- biti bolj vztrajen: poveča sposobnost reševanja problemov, razmišlja ustvarjalno in ohrani 

pozitivno naravnanost,  
- delati v skupini/sodelovati: učinkovito sodelovati z drugimi pri projektu ali nalogi,  
- deliti mnenja in ideje ter hkrati poslušati mnenja drugih. Širša sposobnost razvijanja 

argumentov in oblikovanja zaključkov, 
- sprejemanja odločitev, 
- kritičnega razmišljanja, 
- si zamisliti in ustvariti inovativna orodja za ozaveščanje in bolj zanimivo učenje, 
- preizkusiti, prilagoditi in izboljšati gradivo, ki so ga ustvarili, 
- dati pobudo. 

 

7.5.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 

Akcija 7: Kmetijstvo – Z ozaveščanjem o izzivih lahko vplivamo na 
spremembo ravnanja 
Akcija 7a: Različni neformalni pristopi k razumevanju izzivov 
 
 

 

Vsebina 
učne 
enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični 

pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - 
uvod 

2 0 Frontalno 
poučevanje 
Razprava  
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica Predstavitev 
Powerpoint 
 
Fotografije 

Dijaki napišejo poročilo o ključnih 
izzivih, ki so jih raziskovali. 
Dijaki izberejo fotografijo, ki se 
jim zdi pomembna, in o njej 
razpravljajo z razredom.  

Izdelava 
plakatov 

1  2 Individualno delo Učilnica Umetniški 
material  
Papir 

Dijaki izdelajo plakat s svojim 
osebnim sporočilom, povezanim 
s trajnostnim izzivom.  
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Igra 
sodelovanja 
: 
naraščajoča 
voda 

1 2 Sodelovanje. 
Reševanje 
problemov.  

Učilnica ali 
zunanja 
učilnica 

Velika 
podloga/plošča.  
Prostor okoli 
podloge/plošče. 

Dijaki morajo aktivno in fizično 
sodelovati pri reševanju 
problema naraščajoče vode. 

Navduši 
ljudi 

1 2 Frontalno 
poučevanje 
Razprava  

Učilnica Videoposnetki 
navdihujočih ljudi, 
ki so aktivno 
sodelovali pri 
reševanju izzivov 
trajnostnega 
razvoja.  

Dijaki razpravljajo o sposobnosti 
delovanja na 
individualni/kolektivni/lokalni 
ravni.  

Moj ogljični 
odtis 

1 2 Individualno delo  
Skupinsko delo 
Debata 

Učilnica Računalnik in 
internetna 
povezava 
Spletna stran 
WWF 

Dijaki izpolnijo spletni vprašalnik, 
s katerim izračunajo svoj ogljični 
odtis.  
Dijaki združijo svoje rezultate in 
določijo skupni ogljični odtis 
razreda.  
Dijaki razpravljajo o možnih 
spremembah v svojem 
vsakdanjem življenju.  

Skupni čas :  6 8     

 

 

Akcija 7b: Učenje na podlagi raziskovanja 
 

Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični 

pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Razprava za 
določanje 
ključnih izzivov 

1 1 Predstavitev  
Razprava v skupini  
 

Učilnica Kratka 
predstavitev 
trajnostnih 
izzivov za 
pripravo podlage 
za razpravo  

Dijaki razpravljajo in se 
skupaj odločajo o ključnih 
trajnostnih izzivih, s katerimi 
se želijo ukvarjati.   

Od tematik k 
izzivom   

1 (navodila) 1 Individualno in 
Skupinsko delo 

Učilnica Gradivo za 
pisanje  

Dijaki opredelijo vprašanja, ki 
jih imajo v zvezi z vsakim 
trajnostnim izzivom. 
 

Izdelava 
vprašalnika 

1 (navodila) 1 Individualno in 
Skupinsko delo 

Učilnica Gradivo za 
pisanje  
Računalnik  

Dijaki pripravijo vprašalnik o 
vsakem izzivui.  
Vprašalnik je namenjen 
njihovemu socialnemu in 
poklicnemu okolju: 
prijateljem, družini in 
mentorjem.  

Učenje, ki 
temelji na 
raziskovanju: 
uporaba 
socialno-
strokovnega 
okolja za 
opredelitev 
prednostnih 
nalog 

1 (navodila) 4 Skupinsko delo.  
Predstavitev 
Individualno učenje.  
 

Učilnica Vprašalniki, ki so 
jih pripravili 
dijaki.  

Dijaki pridobivajo odgovore iz 
svojega socialnega in 
poklicnega okolja.  
 

Primerjava in 
opredelitev 
prednostnih 
nalog in ukrepov  

 1 
 

Razprava v skupini  Učilnica Stran s ključnimi 
rezultati  

Dijaki svoje ugotovitve delijo 
in primerjajo.  
 
Dijaki so določili ključne 
izzive, ki jih želijo raziskati, in 
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na podlagi rezultatov 
vprašalnika oblikovali 
nadaljnje projekte.  

Skupni čas :  4 8     

 

Akcija 7c: Od raziskav do dejanj 
 
Vsebina 

učne 
enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Raziskovanje 
izbranih 
trajnostnih 
izzivov. 

1 4 Skupinsko delo Učilnica 
Knjižnica 
(ali doma) 

Različni viri Dijaki v skupinah raziščejo 
izzive in napišejo poročilo o 
problemu, posledicah in 
rešitvah, ki bi jih lahko 
predvideli na globalni in 
lokalni ravni.  

Tematika je 
opazna in 
razumljiva 

0 1 Skupinsko delo V učilnici (ali 
doma) 

Plakati, ki so jih 
ustvarili dijaki 

Dijaki ustvarijo majhne 
vizualne plakate, ki 
povzemajo ključne ugotovitve 
in tako naredijo raziskovano 
temo bolj dostopno in 
razumljivo za sošolce.  

Poročilo o 
raziskavi 

2 0 Skupinsko delo 
Razprava  
 

Učilnica Poročila dijakov Dijaki ustno predstavijo svoje 
raziskave.  
Dijaki si zapišejo ključne točke 
drugih iniciativ.  

Opredelitev 
ukrepov 

2 0 Skupinsko delo  
Razprava  

Učilnica  Dijaki razvrstijo ugotovljene 
težave in jih povežejo z 
izvedljivimi konkretnimi 
rešitvami.  
Dijaki skupaj določijo ključne 
ukrepe, ki jih želijo izvesti.  

Skupni čas :  5 5     

 

 Akcija 7d: Učenje skozi igro - interaktivno učenje 
 
 
 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 
pouka 

Metodološki in 
didaktični 
pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Ustvarjanje 
interaktivnih 
iger za lažje 
Mmdvrstniško 
učenje.  

1 (navodila) 3 Skupinsko 
/individualno delo. 
Učenje z delom 
 

Računalnik  Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Dijaki pripravijo interaktivne 
igre, ki temeljijo na rezultatih 
prejšnjih raziskav.  
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Interaktivna 
izmenjava in 
testiranje iger  

 1 Individualno delo  Računalnik Interakcijska igra, 
ki so jo ustvarili 
sošolci 

Preizkusite igre, ki so jih 
ustvarili sošolci: ugotovite, 
kakšni so bili učni rezultati in 
kaj je bilo v igri zabavno. 

Razprava o 
tem, kako se 
učimo  

1 1 Razprava v skupini Učilnica  Razprava o tem, kaj naredi 
učenje zabavno, in predlogi, 
kako bi lahko igre izboljšali.  
 

Skupni čas :  2 5     

 

 Akcija 7e: Učenje skozi igro - izdelava konkretne igre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vsebina 
učne 
enote 

Št. ur 
teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 
pouka 

Metodološki in 
didaktični 
pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Ustvarjanje 
iger za lažje 
medvrstniško 
učenje.  

1 (navodila) 4 
 

Učenje z delom 
Individualno delo. 
Razprava. 

Učilnica. 
Računalnik 
Vse gradivo, ki 
ga dijak 
potrebuje. 

Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Zamislite si in ustvarite igro, s 
katero boste drugim pomagali 
spoznati čudesa naše narave 

in kulturne dediščine.  

Testna faza 
iger 

1 2 Učenje z delom 
Medvrstniško učenje. 

Vsak kraj, ki ga 
določijo dijaki.  

Igra, ki jo je 
ustvaril dijak.  

Dijaki igrajo svoje igre z 
družino/prijatelji/sošolci.  
Igre se prilagodijo in po 
potrebi izboljšajo.  

Predstavitev 
iger v 
razredu.  
Glasujte za 
najboljše igre 
(merila 
določijo 
dijaki)  

1 (za razlago) 4 Učenje z delom 
Medvrstniško učenje. 
Samoocenjevanje. 

Učilnica  Igre, ki jih je 
ustvaril dijak. 
Ocenjevalna 
mreža (pripravijo 
dijaki) 

Dijaki (v skupinah) določijo 
merila za ocenjevanje. 
Dijaki svoje igre predstavijo 
razredu. 
Dijaki ocenjujejo igre.  

Izmenjava 
informacij  

 2 Medvrstniško učenje. 
 

Šola / dom.  Izbrane najboljše 
igre. 

Dijaki organizirajo igralne 
večere z družinami in 
prijatelji.  

Skupni čas :  3 12     

 

Skupni čas vseh akcij 20 38 

 

7.5.3 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje, kjer so dobili oceno iz projektnega in praktičnega dela, ustnih vaj in 

predstavitev. 

7.5.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 
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Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA  VISOKA 

- Dijaki se aktivno ukvarjajo z izzivi trajnostnega razvoja z različnimi neformalnimi učnimi 
pristopi,  

- Dijaki zamišljajo in ustvarjajo gradivo, da bi bilo učenje bolj zanimivo, 
- Dijaki testirajo, prilagajajo in izboljšujejo gradivo, ki so ga ustvarili,  
- Dijaki predstavijo svoje delo in ga ocenijo, 
- Dijaki razpravljajo in razvijajo kritično mišljenje, ki temelji na učenju z občutki in dejanji. 
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MODUL 

BIODIVERZITETE 
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8 ALPS4NATS MODUL BIODIVERZITETE 

 

8.1 SPLOŠNI UČNI REZULTATI, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO V MODULU BIODIVERZITETE: 

- Opredeliti pojem biodiverzitete, opisati razliko med tremi ravnmi biodiverzitete in podati 

konkretne primere. 

- Prepoznati tipične alpske organizme in ekosisteme ter določiti njihove biološke in ekološke 

značilnosti, 

- Prepoznati značilne organizme (endemite) in ekosisteme v lokalnem okolju,  

- Glede na njihov status in izvor (avtohtoni/avtohtoni/invazivni) interpretirati/preučiti trenutno 

stanje njihovih populacij in ukrepe za njihovo upravljanje (ohranjanje, obnavljanje ...)  

- Poznati avtohtone pasme in sorte v kmetijstvu in živinoreji ter znati utemeljiti, zakaj jih je treba 

ohraniti, 

- Opredeliti človekov vpliv na trenutno stanje alpskih vrst (in njihovih populacij) ter občutljivih 

ekosistemov, 

- Navesti primere učinkovitih in neučinkovitih praks ohranjanja vrst in ekosistemov, 

- Naučiti se brati pokrajine in antropogene vplive na njih, 

- Razvijati senzibilnost za prisotnost trajnostnih izzivov biodiverzitete na lokalnem območju, 

- Poudariti naravne in kulturne vidike lokalnega okolja ter razumeti privlačnost regije, v kateri 

živijo, 

- Opazovati naravo in občutke, ki nam jih daje (učenje z različnimi čutili), 

- Izdelati izdelke ali oblikovati storitve, ki bodo olajšali ohranjanje biodiverzitete, razviti 

inovativne in sodobne poslovne ideje, 

- Razložiti, kako lahko umetnost poveličuje naravo in nas ozavešča o potrebi po njenem 

ohranjanju,  

- opredeliti in postavljati vprašanja v družabnem in strokovnem okolju, 

- Ustvariti spodbudno učno okolje: ko dijaki igrajo igre, si bolj prizadevajo za uspeh. Dijaki so bolj 

vključeni v učenje, učne vsebine se okrepijo, v razredu pa se poveča pozitivna naravnanost, 

- Pozitivno mnenje vrstnikov: ustvarite pozitivno mnenje o učenju, motivirajte dijake s 

sodelovanjem, 

- Je odprt za druge perspektive in mnenja (razumevanje in spoštovanje potreb, perspektiv in 

dejanj drugih - empatija), pogaja se o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v okviru 

navzkrižja interesov. 
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- Prevzame pobudo: Bodite dejavni (prevzemajte odgovornost za dejanja in odločitve, bodite 

pripravljeni delovati). Z individualnimi in/ali kolektivnimi dejanji udejanji koncepte ekološkega 

upravljanja z okoljem.  

- Razvija medosebne spretnosti: učinkovito sodeluje z drugimi in razume vrednost kolektivne 

inteligence.  

 

8.2 ALPS4NATS INICIATIVE NA PODROČJU BIODIVERZITETE 

št. Partner Alps4nats iniciative Št. ur 

1 BC Naklo Se bo zlati šakal razširil tudi v Alpe? 78 

2 BC Naklo Vpliv množičnega turizma na živali v Alpah 80 

3 BC Naklo Jej japonski dresnik – da se ne bo razširjal 80 

4 Liceo Calini Raven biodiverzitete v Alpah. 50 

5 Liceo Calini Domače in tujerodne vrste v Alpah. 50 

6 MFR Varovanje naše kulture in narave je varovanje naše 
prihodnosti 

34 

 

 

8.3 INICIATIVE NA PODROČJU BIODIVERZITETE BC NAKLO 

8.3.1 Znanje, spretnosti in kompetence 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- prepoznati tipične alpske organizme in ekosisteme ter njihove biološke in ekološke 

značilnosti, 
- glede na njihov status in izvor (avtohtoni/avtohtoni/invazivni) interpretirati/preučiti 

trenutno stanje njihovih populacij v Sloveniji in Alpah ter ukrepe za njihovo upravljanje 
(ohranjanje, obnova, ...)  

- prepoznati človekov vpliv na sedanje stanje alpskih vrst in ekosistemov. 
- parafrazirati zakonodajo v zvezi z upravljanjem vrst in ekosistemov. 
- navesti primere učinkovitih in neučinkovitih praks upravljanja. 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- iz različnih virov zbrati ustrezne informacije in izdelati seminarsko nalogo, 
- predstaviti vsebino na zanimiv in ciljni skupini prijazen način (ustvariti e-knjigo: dodati 

povezave do zanimivih videoposnetkov, spletnih strani, na razumljiv način razložiti tehnične 
izraze (glosar), predstaviti vsebino na zanimiv način z igro), 

- prepoznati sledi živali (ostisi, iztrebki, dlake, brlogi), 
- izvajati monitoring (tuljenje, jemanje iztrebkov za genetski nadzor), 
- organizirati in izvesti akcijo ozaveščanja (komunikacija, promocija, sodelovanje z drugimi). 

Odnos - ob koncu modula bo dijak razvil občutke in čustva do trajnostnih izzivov: 
- je odprt za druge perspektive in mnenja (razumevanje in spoštovanje potreb, perspektiv in 

dejanj drugih - empatija), pogaja se o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v 
okviru navzkrižja interesov, 

- je aktiven (sprejeti odgovornost za dejanja in odločitve, je pripravljen delovati), 
- misli globalno, deluj lokalno. 
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8.3.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 

Aktivnost 1: Se bo zlati šakal razširil tudi v 
Alpe? 
 
 
 
 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 

Dijaki so izbrali trajnostni izziv 
zlatega šakala, ki se širi po 
Sloveniji in se bo verjetno 
razširil tudi v Alpe. 
 
Dijake s temo povezuje njihov 
hobi - fotografiranje narave, 
pritegnejo pa jih tudi doslej 
manj znane živalske vrste v 
Sloveniji. 

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje  
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
načrt (časovni potek celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posameznih faz učenja, učni 
dnevnik in dinamiko v 
razredu). Oblikujejo se 
iniciative, ki se odločijo za 
določeni trajnostni izziv. 

Izdelava e-
knjige 

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu, 

Dijaki pripravijo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, slovarček strokovnih 
izrazov in igre za medvrstniško 
učenje v Moodlu. Učitelj in 
dijaki enkart na teden 
ocenjujejo napredek pri 
učenju. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
ocenjevalni 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo s pomočjo e-
kartic, ki jih pripravijo druge 
iniciative. Na koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike - učenje je 
zabavno. 

Izleti na teren 0 16 Praktično učenje 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Opazovanje 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Ljubljansko 
barje, Pelješac  

Telefon (GPS, 
kamera, snemanje 
tuljenja šakala), 
kamera za sledenje 
gibanju, epruvete 
za odvzem vzorcev 
blata, mavec za 

Dijaki s pomočjo strokovnjakov 
razlagajo znake prisotnosti 
šakala - iščejo sledi, iztrebke, 
brloge. Izvajajo akustični 
monitoring šakala. Poiščejo 
primerne lokacije, kjer lahko 
fotografirajo šakala ali 
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izdelavo odlitka 
odtisa 

namestijo kamere za 
spremljanje njegovega gibanja. 

Akcija 
ozaveščanja – 
Se bo zlati šakal 
razšilil tudi v 
Alpe 

0 16 Intervjuji 
Učenje  
z delom 
Praktično  
učenje 
Razprava 
Kooperativno učenje 
Medvrstniško učenje 

Zoom dogodek Promocijsko 
gradivo, ki so ga 
oblikovali dijaki, 
predstavitev, 
vprašanja za 
strokovnjake 

Dijaki organizirajo akcijo 
ozaveščanja, v okviru katere 
sami stopijo v stik s 
strokovnjaki in skupaj z njimi 
poiščejo zanimive teme. 
Pripravijo predstavitev o 
šakalu in promocijsko gradivo. 
Izvedejo dogodek, na katerem 
izpostavijo pereča vprašanja o 
prihodnjem upravljanju šakala. 

Izmenjava 
informacij 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom srečanja 
Alps4nats in 
promocijski 
dogodki na 
šolah 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki predstavijo akcijo na 
srečanjih Alps4nats z drugimi 
dijaki in na promocijskih 
dogodkih šole (predstavitve 
projektov, dnevi odprtih vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, povezane z 
motivacijo, učinkovitostjo 
učenja in transformativnim 
učenjem (IO1). 

Skupni čas :  6 74 Skupaj 80   

 

Akcija 2: Vpliv množičnega turizma na živali v Alpah 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 

Dijaki so se odločili raziskati 
živali v TNP in izzive, povezane 
z množičnim turizmom, 
sobivanjem z zvermii itd. 
 
Dijake pritegne tema velikih 
zveri. Predvsem volka, zato so 
se odločili raziskati trop, ki se 
je ponovno naselil na Pokljuko. 
(TNP)  

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
proces (časovni potek 
celotnega učnega procesa, 
rezultate posameznih faz 
učenja, učni dnevnik in 
dinamiko v razredu). 
Oblikujejo se iniciative, ki si 
izberejo določeni trajnostni 
izziv. 
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Izdelava e-
knjige 
 

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko 
nalogo, 
video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu, 

Dijaki pripravijo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, slovarček strokovnih 
izrazov in igre za medsebojno 
učenje v Moodlu. Učitelj in 
dijaki enkrat na teden 
ocenjujejo napredek pri 
učenju. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
ocenjevalni 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo s pomočjo e-
kartic, ki jih pripravljajo druge 
iniciative. Na koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike - učenje je 
zabavno. 

Terenski izleti 
na Pokljuko 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Pokljuka  Telefon (GPS, 
fotoaparat. 
Kamera za 
spremljanje 
gibanja, epruvete 
za odvzem vzorcev 
blata, mavec za 
izdelavo odlitka 
odtisa 

S pomočjo strokovnjakov dijaki 
interpretirajo sledi različnih 
živali - iščejo sledi, iztrebke, 
dlake in jih prepoznavajo s 
pomočjo slikovnega ključa, 
Izvedejo tuljenje (akustična 
metoda spremljanja volkov). 
Vzamejo vzorec volčjih 
iztrebkov za genetsko 
spremljanje. Oglejte si 
posnetke kamer, ki spremljajo 
gibanje živali. 

Izdelava orodij 
za akcijo 
ozaveščanja 

0 16 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Razprava 

Kemijski 
laboratoriji, 
učilnica, 
računalniška 
učilnica 

Odlitki sledi 
gozdnih živali, 
silikon za izdelavo 
matric za odlitke 
sledi, iskanje živali, 
njihovih sledi in 
iztrebkov, 
plastificirane folije 

Dijaki izdelajo silikonske 
kalupe za izdelavo mavčnih 
odlitkov sledi. Na spletu 
poiščejo ustrezne slike živali, 
njihovih iztrebkov in sledi. 

akcije 
ozaveščanja 

0 8 Učenje z delom 
Praktično  
učenje 
Razprava 
Medvrstniško učenje 

Dogodek, 
organiziran v 
okviru mreže 
šol 
Biosfernega 
parka Julijske 
Alpe za 
Osnovno šolo 
Bohinjska 
Bistrica 

Orodje, ki so ga 
dijaki izdelali v ta 
namen, velika 
podloga, volčje 
krzno, 

V okviru akcije TNP in Zavoda 
za gozdove so dijaki predstavili 
trajnostne izzive o prisotnosti 
velikih zveri in vplivu 
množičnega turizma na živali v 
Alpah. 

Izmenjava 
informacij 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom srečanja 
Alps4nats in 
promocijski 
dogodki na 
šolah 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dijaki predstavijo svojo akcijo 
na srečanjih Alps4nats in 
Senhias z drugimi dijaki, 
mobilnosti in na promocijskih 
dogodkih šole. 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, povezane z 
motivacijo, učinkovitostjo 
učenja in transformativnim 
učenjem (IO1). 

Skupni čas :  6 74 Skupaj 80   

 

Akcija 3: Jej japonski dresnik – da se ne bo razširjal  
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Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo  Samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje  
Razprava 
Idividualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih izzivov 

Dijaki izberejo temo o 
invazivkah v Alpah (TNP), 
njihovem nadzoru in uporabi. 
 
Japonski dresnik je prisoten v 
našem lokalnem okolju in v 
TNP. Zelo težko ga je 
izkoreniniti,  

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
proces (časovni potek 
celotnega učnega procesa, 
rezultate posameznih faz 
učenja, učni dnevnik in 
dinamiko v razredu). 
Oblikujejo se iniciative, ki si 
izberejo določeni trajnostni 
izziv. 

Izdelava e-
knjige 

2 33 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Kooperativno učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko nalogo 
Video navodila za 
ustvarjanje 
slovarjev, povezav 
in iger v Moodlu, 

Dijaki pripravijo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih 
strani, slovarček strokovnih 
izrazov in igre za medsebojno 
učenje v Moodlu. Učitelj in 
Dijaki tedensko ocenjujejo 
napredek pri učenju. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige drugih 
iniciativ, 
ocenjevalni 
vprašalnik 
(zabavno učenje) 

Dijaki se učijo s pomočjo e-
kartic, ki jih pripravljajo druge 
iniciative. Na koncu vsaka 
iniciativa izpolni evalvacijske 
vprašalnike - učenje je 
zabavno. 

Izleti v 
Bohinjsko 
Bistrico 

0 8 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Terenski ogled 
za preverjanje 
možnosti 
mehanskega 
odstranjevanja 
japonskega 
dresnika s 
pobiranjem in 
prekrivanjem v 
TNP 

Terenska oprema, 
srpi, noži, sani, 
kladiva, črna 
ponjava 

Dijaki s pomočjo 
strokovnjakov odstranijo 
japonski dresnik z vnaprej 
določenega območja. 
 
Dijaki spoznajo pomen 
terenskega poskusa. 

Uporaba 
vršičkov krošenj 
- izdelava 
okrasnega 
papirja in žitne 
ploščice 

0 16 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Razprava 

Kuharska 
delavnica, 
kemijski 
laboratorij 

Nož, škarje, 
vrečka, palični 
mešalnik, lepilo, 
sito, uteži, 
sestavine za 
izdelavo žitne 
ploščice 

Dijaki nabirajo vršičke 
japonskega dresnika in jih 
uporabijo za izdelavo 
okrasnega papirja in žitne 
ploščice. S tem tudi upočasnijo 
njegovo širjenje. 
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Ustvarjanje 
promocijskega 
videoposnetka 
– Jej japonski 
dresnik, da se 
ne bo razširjal 

0 16 Učenje z delom 
Praktično učenje 
Učenje z izdelavo 
videoposnetkov 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma  
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Slike sestojev, slike 
odstranjevanja 
vozličev in njihove 
uporabe 

Na tekmovanju, ki ga je 
organizirala turistična 
organizacija, so Dijaki 
predstavili japonski dresnik 
kot rastlino, ki je značilna za 
našo pokrajino, in kako 
ustaviti njegovo širjenje. 

Predstavitev 
akcije 
"Dresnikovanje" 
v okviru 
lokalnega 
turističnega 
tekmovanja za 
mlade  

0 5 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Razprava 
 

Predstavitev 
na javnem 
dogodku 

Predstavitev 
videoposnetka, 
izdelkov - papirja 
in žitne ploščice 
 

V okviru iniciative 
"Dresnikovanje" so dijaki na 
tekmovalni prireditvi "Festival 
naj bo" predstavili svoj video, 
dekorativni papir in žitne 
ploščice. 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, povezane z 
motivacijo, učinkovitostjo 
učenja in transformativnim 
učenjem (IO1). 

Skupni čas :  6 76 Skupaj 82   

 

8.3.3 Metodologija ocenjevanja 

Učitelj je uporabil formativno ocenjevanje. V začetku je predstavil časovnico in cilje za vsako 

posamezno fazo (e-knjiga, zunanje aktivnosti in izvedba praktičnega dela/akcije ozaveščanja). V vsaki 

fazi je opredelil kompetence in nivo, ki so ga dijaki morali razviti. Skupaj so potem ocenjevali napredek 

učenja na vsakem sestanku ter se dogovorili o učnih ciljih, ki jih je potrebno usvojiti do naslednjega 

sestanka. Skupaj (učitelj in vsi člani iniciative) so vodili dnevnik formativnega ocenjevanja (evalvacija, 

samoevalvacija, evalvacija sovrstnikov). Ob koncu je sledila ocena. 

8.3.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA  VISOKA 

- Dijaki navežejo stik s strokovnjaki, ki jim pomagajo pri učenju na terenu in izvajanju akcije 
ozaveščanja. 

- Dijaki samostojno načrtujejo in izvajajo akcijo ozaveščanja svojih vrstnikov in strokovne 
javnosti. 

- Dijaki se pridružijo širšim iniciativam za reševanje trajnostnih izzivov (pridružijo se 
združenjem, dolgoročno sodelujejo s strokovnjaki). 

 

8.4 INICIATIVE NA PODROČJU BIODIVERZITETE NA LICEO CALINI   

 

8.4.1 Znanje, spretnosti in competence, ki so jih dijaki razvili v 4. akciji 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti, kaj pomeni biodiverziteta, 
- opisati razlike med tremi ravnmi biodiverzitete, 
- opisati, na kakšen način je mogoče raziskati biodiverziteto na treh ravneh. 
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- razlikovati med različnimi vrstami, 
- opredeliti, kako lahko biodiverziteto obravnavamo kot okoljski kazalnik, 
- prepoznati kompleksnost biodiverzitete in možnost, da k njej pristopimo na več načinov, 
- prepoznati elemente, ki prispevajo k spreminjanju biološke variabilnosti, 
- z aplikacijo ali karticami za prepoznavanje vrst preučiti značilnosti vegetacije v transeptu, 
- izdelati plakate, ki pojasnjujejo pojem biodiverzitete. 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- s pomočjo interneta ali drugih virov zbrati potrebne informacije o trajnostnem izzivu, 
- opredeliti vpliv človeka na biodiverziteto z merjenjem parametrov, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev), 
- predstaviti problem in rešitev na spletni konferenci (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (TwinSpace, novice, družbeno omrežje), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve, 
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 

 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- preučiti značilnosti vegetacije v transeptu z aplikacijo ali karticami za prepoznavanje vrst, 
- izvajati vzorčenje z merjenjem dolžine listov izbrane vrste, 
- izvesti popis ekosistemov na določenem območju, 
- predlagati rešitev za zmanjšanje človekovega vpliva na biodiverziteto ali ohranjanje vrst, 
- pojasniti nekaj predlogov za ohranjanje biodiverzitete v lokalnem okolju, 
- podati predlog, ki bi povečal ozaveščenost o tem izzivu pri avtohtonem alpskem prebivalstvu 

in turistih, 
- oceniti učinek predloga v določenem času v lokalnem okolju. 

 

8.4.2 Načrt izvajanja 4. akcije 

 Akcija 4: Ravni biodiverzitete 
 

Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičneg
a pouka 

Št. ur 
praktičneg
a pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 
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Predstavitev 
trajnostnega izziva- 
uvod.  
 
Spodbujanje 
radovednosti med 
dijaki. 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Predstavitev 
(virtualno) 

Dijaki se razdelijo v 
manjše skupine, 
raziščejo temo in nato 
izberejo določen vidik, 
ki ga bodo raziskali. 

Raziskovanje in 
preučevanje teme. 

6 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje  

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki ob podpori 
učiteljev delajo 
samostojno in skupaj s 
sošolci. 

Organizacija 
potovanja (1). 
 
Zunanje aktivnosti, 
raziskovanje 
lokalnega okolja(2). 

2 8 Skupinsko delo, 
frontalno poučevanje, 
učenje z delom, 
praktično učenje, 
raziskovanje in 
opazovanje. 

Učilnica (1), 

 
Okolje (2). 

Pisarniško 
gradivo in 
vodniki 
(1+2). 
 
Oblačila in 
oprema, 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti 
(2). 

Dijaki predlagajo 
raziskovanje (1). 

 
Dijaki opazujejo in 
merijo značilnosti 
biodiverzitete (2). 
 
Učitelji pomagajo 
dijakom (1+2). 

Izdelava 
seminarske naloge. 
 
predlogi za zaščito 
biodiverzitete. 

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
učilnica. 

Različni viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov - 
dnevnik, formativno 
ocenjevanje. 
 
Učitelj je kompas, 
motivator in 
pospeševalec. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in metode 
ocenjevanja.  
 
Dijaki delajo v majhnih 
skupinah. 

Izmenjava 
informacij s 
partnerji in v 
lokalnem okolju. 

6 2 Razprava in debata, 
konferenca. 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Novice, 
družbena 
omrežja, 
predstavitve, 
članki. 

Dijaki delajo 
samostojno in skupaj z 
drugimi dijaki, ob 
podpori učiteljev. 

Skupni čas 28 22     

 

8.4.3 Znanje, spretnosti in competence, ki so jih dijaki razvili v 5. akciji 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti pojem invazivna vrsta, 
- opisati, na kakšen način je mogoče odkriti invazivne vrste, 
- razlikovati med različnimi vrstami, 
- opredeliti težave, ki jih lahko povzročajo invazivne vrste, 
- spoznati kompleksnost okolja in kako lahko pride do spremembe vrhunca ekosistema, 
- prepoznati elemente, ki prispevajo k spreminjanju ekosistema, in sposobnost širjenja 

tujerodnih vrst, 
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- preučiti značilnosti vegetacije transepta na območju s tujerodnimi vrstami z uporabo 
aplikacije ali kartic za prepoznavanje vrst, 

- izdelati plakate, ki pojasnjujejo pojem invazivnih vrst. 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- s pomočjo interneta ali drugih virov poiskati informacije o trajnostnem izzivu, 
- opredeliti vlogo človeka pri razširjanju tujerodnih vrst, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev), 
- predstaviti problem in rešitev na spletni konferenci (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (TwinSpace, novice, družbeno omrežje), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve,  
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 

 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- preučiti značilnosti vegetacije v transeptu z aplikacijo ali karticami za prepoznavanje vrst, 
- izvesti akcijo za izkoreninjenje invazivnih vrst na določenem območju, 
- izvesti popis ekosistemov na določenem območju, da ugotovi pritisk invazivnih vrst, 
- predlagati rešitev za zmanjšanje negativnih učinkov invazivnih vrst, 
- javno opisati nekatere predloge za ohranjanje okolja in biodiverzitete v lokalnem okolju, 
- izvesti akcijo ozaveščanja o tem izzivu, 
- oceniti učinek problema v določenem obdobju v lokalnem okolju. 

 

 

8.4.4 Načrt izvajanja 5. akcije 

Akcija 5: Domače in tujerodne vrste 
 

 

Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičneg
a pouka 

Št. ur 
praktičneg
a pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 
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Predstavitev 
trajnostnega izziva 
- uvod. 
Spodbujanje 
radovednosti med 
dijaki. 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Predstavitev 
(virtualno) 

Dijaki se razdelijo v 
manjše skupine in 
raziskujejo temo, nato 
pa izberejo eno 
tujerodno vrsto, ki jo 
bodo raziskali. 

Raziskovanje in 
preučevanje teme. 

6 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki ob podpori 
učiteljev delajo 
samostojno in skupaj s 
sošolci. 

Organizacija 
potovanja.  (1)  
Zunanje aktivnosti, 
raziskovanje 
lokalnega okolja. 
(2) 

2 8 Skupinsko delo, 
frontalno poučevanje, 
učenje z delom, 
praktično učenje, 
raziskovanje in 
opazovanje. 

Učilnica. (1) 
Okolje. (2) 

Pisarniško 
gradivo in 
vodniki. 
(1+2) 
oblačila in 
oprema, 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti. 
(2) 

Dijaki predlagajo 
raziskovanje ozemlja 
in navedejo 
dejavnosti, 
namenjene 
omejevanju 
tujerodnih vrst.(1) 
Dijaki opazujejo 
značilnosti 
biodiverzitete in vlogo 
invazivnih vrst. (2) 
Učitelji podpirajo 
dijake. (1+2) 

Izdelava 
seminarske naloge  
predlogi za 
omejevanje 
invazivnih vrst. 

10 8 Skupinsko delo, 
Medvrstniško učenje 

Računalnik in 
učilnica. 

Različni viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov - 
dnevnik, formativno 
ocenjevanje. Učitelj je 
kompas, motivator in 
pospeševalec. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
mrežo in metode 
ocenjevanja. Dijaki 
delajo v majhnih 
skupinah. 

Izmenjava 
informacij med 
partnerji in v 
lokalnem okolju. 

6 2 Razprava in debata, 
konferenca. 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Novice, 
družbena 
omrežja, 
predstavitev, 
članki. 

Dijaki delajo 
samostojno in skupaj s 
sošolci ob podpori 
učiteljev. 

Skupni čas 28 22     

 

8.4.5 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje njihovih raziskovalnih nalog, predstavitev in poročil. Poseben poudarek je na 

igrah ozaveščanja in izobraževalnih predlogih. 

8.4.6 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA  SREDNJA VISOKA 



     

69 
 

- Dijaki izbirajo med različnimi tujerodnimi vrstami. 
- Dijaki sodelujejo z različnimi deležniki: v fazi učenja pridobivajo znanje z udeležbo na 

znanstvenih konferencah, dogodkih oz. prek intervjujev s strokovnjaki, na drugi strani pa v 
fazi promocije predajajo pridobljeno znanje širši javnosti… 

- Dijaki sodelujejo pri organizaciji zunanjih aktivnosti in raziskav. 
- Dijaki predlagajo lastno rešitev za ohranjanje biodiverzitete in preprečevanje širjenja 

tujerodnih vrst. 

 

8.5  INICIATIVE NA PODROČJU BIODIVERZITETE NA MFR 

 

8.5.1 Znanje, spretnosti in kompetence  

 

Znanje - ob koncu modula dijak: 
- Prepozna rastline in živali sredozemskega grmičevja/garige,  
- prepozna pokrajino in antropogene vplive na njo,  
- priča o občutljivosti teh prostorov, 
- spozna raznolikost sredozemskih zelišč,  
- spozna kmete, ki si prizadevajo za ohranitev sadovnjakov,  
- razume krog porabe jabolk,  
- razume krhkost biodiverzitete lokalnega okolja in ukrepa za ohranitev le tega, 
- omogoči mladim, da poudarijo kulturne vidike svojega lokalnega okolja, 
- vključi mlade v projektni pristop, 
- spodbudi razmišljanje o individualnem ali kolektivnem vedenju in praksah,  
- spodbudi odgovorno vedenje v osebnem in poklicnem življenju. 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- v učni proces vključiti vsa čutila, 
- uporabljati različne vire za učenje, 
- sodelovati z naravo, jo imeti za navdih, občutiti vpliv narave na naše dobro počutje, 
- oblikovanti interaktivne spletne igre, 
- zasnovati in ustvariti igro s pomočjo razpoložljivega materiala,  
- animirati igro za ciljno skupino,  
- prilagoditi igro potrebam ciljne skupine,  
- predstaviti ustno poročilo, 
- opredeliti merilo za ocenjevanje in ga ustrezno uporabiti, 
- sodelovati v skupini.  

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- razložiti, kako umetnost veliča naravo in nas ozavešča k njenem ohranjanju, 
- razpravljati in izražati mnenja,  
- si zamisliti in ustvariti inovativna orodja za ozaveščanje in bolj zanimivo učenje, 
- preizkusiti, prilagoditi in izboljšati gradivo, ki so ga ustvarili, 
- predstaviti ustno poročilo. 

 

8.5.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 
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Akcija 6: Varovanje naše kulture in narave je varovanje naše prihodnosti 
Akcija 6a: Odkrijte smiselno naravno območje (ENS) v Merindolu 
 
 
 
 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Srečanje s 
strokovnjakom 
organizacije za 
varstvo ptic 
(LPO) 

1 1 Skupinsko delo.: 
priprava na razgovor 
Razprave 
Interaktivna razprava 

Učilnica / intervju: pripravite vprašanja 
Delajte si zapiske 
Oblikujte intervju 

predstavitev 
sredozemske 
favne in flore 

0.5 0.5 Vaja in intervjuji z 
vrstniki o njihovem 
znanju o favni in flori 
območja 

Pisne vaje, ki jih 
zagotovi 
organizacija LPO 

Vprašalnik za 
opazovanje. 

Dijaki so vaje poskušali rešiti 
skupaj  

Opazovanje 
ptic 

0 1 Učenje z delom 
Predstavitev 
Razprava 
 

Duranceova 
točka gledanja/ 
opazovanja 
Daljnogled 

Portfolio LPO Dijaki so opazovali pokrajino 
in živali ter rezultate delili s 
skupino. 

Antropični 
odtis v pokrajini 

 1 
 

Opazovanje 
Razprava 
Metodologija 

Duranceova 
točka gledanja/ 
opazovanja 
Daljnogled 

Portfolio LPO Dijaki preizkusijo 
metodologijo zbiranja 
podatkov (npr. število ptic na 
določenem območju). 

lovljenje in 
razvrščanje 
žuželk 

0.5 2 Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Praktično učenje 
Opazovanje 
Razprava 

Mreža za metulje  
Povečevalno 
steklo 
Kartice za 
razvrščanje 
žuželk 

Knjige o žuželkah Dijaki lovijo žuželke, jih 
opazujejo in poskušajo najti 
njihova imena. 
Razprava o tem, "kako so 
žuželke koristne" 

Fotografski 
jezik in 
razprava o 
vplivih človeka 
na okolje 

 1 Razprava 
Izmenjava informacij 

Fotografije  
"nevarnosti" 
(požar, poplave, 
hišni ljubljenčki, 
bencin, ...) 

 Vsak dijak vzame sliko in 
poskuša ugotoviti, na kakšen 
način predstavlja grožnjo. 
Izmenjava različnih stališč  

Razprava o 
človeškem 
vedenju  

 1 Razprava 
Izmenjava informacij 

Različne teme 
razprav: čista 
oblačila, 
eksotično sadje, 
bio izdelki 

 4 osebe izberejo temo, dve 
osebi poskušata najti 
argumente za, drugi dve pa 
proti... poskušajo najti 
kompromis. 

Povratne 
informacije v 
razredu 

 1 Razprava 3 plakati: Kaj 
sem se naučil o 
lokalnem okolju? 
Kako so te akcije 
spremenile moje 
razmišljanje?  
Katere izzive,  
povezane z 
biodiverziteto, 
najdem v 
lokalnem okolju? 

 Dijaki pišejo na vsak plakat 
posebej, nato pa si izmenjajo 
mnenja o tem, kaj so 
napisali. 
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Poročilo o 
Facebooku in 
Instagramu 

 1 Izmenjava informacij 
Komunikacija 

Računalnik 
Upravitelj 
skupnosti, ki ima 
dostop do strani 

  

Skupni čas :  2 9.5     

 

Akcija 6b: VRT/Jardin conservatoire de La 
Thomassine 

 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni pogoji Učno gradivo samostojno 
delo 

Obisk 
sadovnjaka 

1 2 Intervjuji, pripravljeni 
pred obiskom na 
podlagi raziskav 
dijakov 

Pohodniška oprema Strokovnjak Interaktivnost 

Stisnite in 
poskusite svoj 
jabolčni sok 

 2 
 

Skupinsko/individualno 
delo 
Učenje z delom 
Učenje z vsemi čutili 
 

Stare sorte 
Jabolk 

Neformalni 
izobraževalec 

Eksperimentiranje 

Obisk "hiše 
biodiverzitete 
" 

2  Razvrstitev (favna in 
flora) 

 Delovni list za 
knjige 

Individualno 
učenje  

Čas za 
povratne 
informacije 

1,5   3 plakati: Kaj sem se 
naučil o lokalnem 
okolju? 
Kako so te akcije 
spremenile moje 
razmišljanje?  
Kateri trajnostni izzivi 
na področju 
biodiverzitete so v 
mojem lokalnem 
okolju? 

 Dijaki pišejo na 
vsak plakat 
posebej in si jih 
nato izmenjajo. 
Odločite se, katere 
ukrepe lahko 
sprejmemo. 

Facebook in 
Instagram 
obžalovanje 

 1 Izmenjava informacij 
Komunikacija 

Računalnik 
Upravitelj skupnosti, 
ki ima dostop do 
strani 

  

Skupni čas :  4 5     

 

Akcija 6c: Božična darila, ki spodbujajo ohranjanje biodiverzitete 
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Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičn

ega 
pouka 

Št. ur 
praktične
ga pouka 

Metodološki 
in didaktični 

pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

iz recikliranega papirja 
izdelati semenske 
bombice in kartončke s 
semeni, s katerimi bomo 
polepšali okolje in 
nahranili čebele. 

1 (navodila) 4 
 

Učenje z delom 
Individualno delo. 
Razprava. 

Učilnica. 
Računalnik 
Vse gradivo, ki 
ga dijak 
potrebuje. 

Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Razprava o tem, kaj je pri 
učenju zabavno.  
Zamislite si in ustvarite igro, 
s katero boste drugim 
pomagali spoznati čudesa 
naše narave in kulturne 

dediščine.  
Izdelati ptičje hišice in 
maščobne kroglice za 
privabljanje in hranjenje 
različnih vrst ptic. 

 2 Učenje z delom 
Medvrstniško 
učenje. 

Vsak kraj, ki ga 
določijo dijaki.  

Igre, ki so jih 
ustvarili dijaki.  

Dijaki igrajo svoje igre z 
družino/prijatelji/sošolci.  
Igre se prilagodijo in po 
potrebi izboljšajo.  

postavite hotel za 
žuželke na vrtu MFR. 

1 (razlaga) 4 Učenje z delom 
Medvrstniško 
učenje. 
Samoocenjevanje 

Učilnica  Igre, ki so jih 
ustvarili dijaki. 
Ocenjevalna 
mreža (pripravijo 
dijaki) 

Dijaki (v skupinah) določijo 
merila za ocenjevanje. 
Dijaki svoje igre predstavijo 
razredu. 
Dijaki ocenjujejo igre.  

Narediti tekočino za 
pranje perila 

2  Razprava  Učilnica  Dijaki razpravljajo o 
privlačnosti naše regije in o 
tem, kako lahko umetnost 
pomaga ohranjati našo 
naravno in kulturno 
dediščino. 

preoblikovati vrt v MFR, 
narediti prostor za 
"zeliščne čaje in 
dišavnice" ter posaditi 
endemične in trajnostne 
cvetlice. 

 2 Medvrstniško 
učenje. 
 

Šola / igrišče / 
učilnica.  

Izbrane najboljše 
igre. 

Najboljše izbrane igre se 
igrajo na večeru iger. 

Skupni čas :  4 12     
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 Akcija 4: Kako spodbujati "našo" 
biodiverziteto? 
 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno 
delo 

Predstavitev 
akcije: 
Kakšna je naša 
biodiverziteta 

2 0 
 

Razmišljanje 
Razprava 
Skupinsko delo: Izdelati 
plakat o 
živalstvu/rastlinstvu/kulturni 
dediščini.  

Učilnica. 
Računalnik 
Vse gradivo, 
ki ga dijak 
potrebuje. 

Različni viri, 
vključno s 
prejšnjimi 
zunanjimi 
aktivnostmi in 
raziskavami.  

Izdelava plakata 
Predstavitev plakata 

"pokrajina 
Luberon" 
Razstava 

 1 Obisk razstave 
Izberite eno sliko in jo 
narišite+opišite 

Razstava Papir/pisalo Individualni 
obisk+neformalna 
izmenjava med 
učiteljem in dijaki 

"Gospod, ali 
lahko 
posnamemo 
video?" 

1 (za razlago) 0 Razprava  Učilnica  Karton Vsak dijak poda 
svoje mnenje, iskane 
kompromisa. 

Razlaga 
trajnostnega 
izziva 

1,5 0 Razprava  
Kaj bi lahko bila vsebina 
tega videa?  
Kakšno je naše sporočilo? 

Učilnica Karton Dijaki o tem 
razpravljajo sami. 
Sami izberejo 
koordinatorja. 
Učitelja ni. 

Opredelite 
prizorišča 

1,5 0 Skupinsko delo 
 

Učilnica Opredelitev 
skupine 

3 ali 4 dijaki napišejo 
prizor 

Snemanje 
videoposnetkov 

 12 Skupinsko delo Vas 
Šola 

Video gradivo  
Kostum 

Vsaka skupina mora 
poznati svoje 
prizorišče. 

Video 
predstavitev 

 4 Razprava med 7 razredi iz 
različnih šol 
Vsaka šola predstavi svoj 
projekt (virtualno) in 
odgovori na vprašanja 

Spletno 
gradivo za 
sestanke 

Videoposnetek 
Mikrofon 

Koordinator govori v 
imenu celotne 
skupine 

Skupni čas :  4 16     

 

Skupni čas vseh 
akcij 

8 26 

 

8.5.3 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje njihovega projektnega in praktičnega dela, ustnih vaj in predstavitev. 

8.5.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA  VISOKA 
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- Dijaki se aktivno ukvarjajo z naravo in umetnostjo na različnih ravneh.  
- Dijaki si predstavljajo in ustvarjajo gradivo, s katerim je učenje bolj zanimivo.  
- Dijaki testirajo, prilagajajo in izboljšujejo gradivo, ki so ga ustvarili.  
- Dijaki predstavijo svoje delo.  
- Dijaki razpravljajo in razvijajo kritično mišljenje, ki temelji na učenju z občutki in dejanji. 
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MODUL O 

PODNEBNIH 

SPREMEMBAH 
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9 ALPS4NATS MODUL O PODNEBNIH SPREMEMBAH 

 

9.1 SPLOŠNI UČNI REZULTATI, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO V MODULU PODNEBNIH SPREMEMB 

- Prepoznati vzroke in posledice podnebnih sprememb, 

- Napovedati prihodnost podnebnih sprememb v alpskem loku (zlasti v Sloveniji, Italiji in 

Franciji), ob nespremenjenih okoliščinah, 

- Upoštevati izzive trajnosti v različnih gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnostih, 

- Razumeti koncept družbeno-ekološke pravičnosti, 

- Razvijati senzibilnost za prisotnost trajnostnih izzivov podnebnih sprememb na lokalnem 

območju, 

- Izdelati izdelke ali oblikovati storitve, ki bodo ogljično nevtralne. Poleg tega razvijati tudi 

inovativne in sodobne poslovne ideje, 

- Opredeliti in postavljati vprašanja v družbenem in strokovnem okolju, 

- Ustvariti spodbudno učno okolje: ko dijaki igrajo igre, si bolj prizadevajo za uspeh. Dijaki so bolj 

vključeni v učenje, učne vsebine se krepijo, v razredu pa se poveča pozitivna naravnanost, 

- Pozitivno mnenje vrstnikov: ustvarite pozitivno mnenje o učenju, motivirajte dijake s 

sodelovanjem, 

- Bodite odprti za druge perspektive in mnenja (razumite in spoštujte potrebe, perspektive in 

dejanja drugih - empatija), vendar se pogajajte o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in 

nalogah v okviru navzkrižja interesov, 

- Prevzemite pobudo: Bodite aktivni (prevzemite odgovornost za svoja dejanja in odločitve, 

bodite pripravljeni ukrepati) za ogljično nevtralno prihodnost, 

- Razvijte medosebne spretnosti: učinkovito sodelujte z drugimi in razumite vrednost kolektivne 

inteligence.  

9.2 ALPS4NATS INICIATIVE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB  

št. Partner Alps4nats iniciative št.ur 

1 BC Naklo Jezersko – Gorniška vas, kjer se spobuja trajnostni razvoj 68 

2 Liceo Calini Ekstremni vremenski pojavi v Alpah 52 

3 Liceo Calini Selitev rastlin v Alpah 50 

4 MFR Podnebne spremembe - spodbujanje trajnostnega vedenja 53 
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9.3 INICIATIVE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB BC 

NAKLO 

9.3.1 Znanje, spretnosti in kompetence 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- prepoznati vzroke in posledice podnebnih sprememb, 
- napovedati prihodnost podnebnih sprememb v Sloveniji in v Alpah, ob nespremenjenih 

okoliščinah, 
- predvideti podnebne spremembe v prihodnosti in njihove posledice na okolje (gorski in 

gozdni ekosistemi), gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, zimski turizem) in družbo 
(razpoložljivost pitne vode). 

- Predstaviti nekaj primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti, turizma ... 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- iz različnih virov zbrati ustrezne informacije za projekt in izdelati seminarsko nalogo, 
- predstaviti vsebino na zanimiv in ciljni skupini prijazen način (ustvariti e-knjigo: dodati 

povezave do zanimivih videoposnetkov, spletnih strani, na razumljiv način razložiti tehnične 
izraze (glosar), predstaviti vsebino na zanimiv način s pomočjo igre), 

- izračunati svoj ogljični odtis in kako lahko le ta vpliva na podnebne spremembe, 
- poiskati nekaj primerov dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti, uporabe lokalnih 

virov itd. 

Odnos - ob koncu modula je dijak razvil občutke in čustva do trajnostnih izzivov in: 
- je odprt za druge perspektive in mnenja (razume in spoštuje potrebe, perspektive in dejanja 

drugih - empatija), pogaja se o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in nalogah v okviru 
navzkrižja interesov, 

- je aktiven (sprejme odgovornost za dejanja in odločitve, je pripravljen delovati), 
- misli globalno, deluj lokalno. 

 

9.3.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ  

Aktivnost 1: Jezersko – Gorniška vas, kjer se spobuja trajnostni razvoj 
 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno/skupinsko 
delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov - uvod 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Individualno delo.  

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov 

Dijaki se odločijo raziskati 
možnosti trajnostnega razvoja na 
Jezerskem. 
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Skupinsko delo.  

Predstavitev 
učnega procesa 

2 0 Frontalno poučevanje 
Predstavitev 
Razprava 

Učilnica/ 
računalniška 
učilnica 

Časovni načrt, 
obrazec za 
seminarsko 
nalogo, dnevnik 
formativnega 
ocenjevanja, 
učilnica Moodle 

Učitelj dijakom predstavi učni 
načrt (časovni potek celotnega 
učnega procesa, rezultate 
posameznih faz učenja, dnevnik 
in dinamiko v razredu). 
Oblikujejo se iniciative, ki se 
odločijo za določeni trajnostni 
izziv. 

Obisk 
Jezerskega 
pozimi 

0 2 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Jezersko kot 
zimsko 
turistično 
središče 

Telefon 
(kamera) 

Dijaki pozimi obiščejo Jezersko, 
eno od slovenskih zimskih 
turističnih destinacij. Tam se 
seznanijo s problemom 
naraščajočega števila turistov in 
premajhnega števila parkirnih 
mest, parkiranjem ob cesti in 
velikimi zastoji na cesti.   

Izdelava e-
knjige 

2 13 Uporaba različnih virov 
Izbira ključnih 
informacij 
Uvod  
Skupinsko in 
individualno delo 
Medvrstniško učenje 

Računalniška 
učilnica/delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Obrazec za 
seminarsko 
nalogo 
Video navodila 
za ustvarjanje 
slovarjev, 
povezav in iger 
v Moodlu, 

Dijaki pripravijo seminarsko 
nalogo, dodajo povezave do 
zanimivih filmov, spletnih strani, 
slovarček strokovnih izrazov in 
igre za medvrstniško učenje v 
Moodlu. Učitelj in dijaki 
tedensko ocenjujejo napredek 
pri učenju. 

Omogočanje 
medvrstniškega 
učenja 

0 2 
 

Skupinsko/individualno 
učenje 
 
Medvrstniško učenje 

Učilnica 
Računalniška 
/delo doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

E-knjige iz 
drugih iniciativ, 
ocenjevalni 
vprašalnik 
(zabavno 
učenje) 

Dijaki se učijo s pomočjo e-kartic, 
ki jih pripravljajo druge iniciative. 
Na koncu vsaka iniciativa izpolni 
evalvacijske vprašalnike - učenje 
je zabavno. 

Možnosti 
trajnostne 
mobilnosti na 
Jezerskem 

0 20 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 
 

Računalniška 
učilnica /delo 
od doma 
 
Računalniki z 
internetno 
povezavo 

Razvojni 
dokumenti 
trajnostne 
mobilnosti za 
druga slovenska 
turistična 
središča 
(Bohinj, 
Kranjska Gora, 
Posočje) 

Dijaki raziskujejo učinkovite 
rešitve za trajnostno mobilnost, 
ki bi jih lahko prenesli na 
Jezersko. 

Vodenje 
dijakov po 
izobraževalni 
poti v Kočni 

0 16 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 

Jezersko - učna 
pot 'Ravenska 
Kočna' 

Predhodni 
ogled poti in 
beleženje 
zapiskov 

Dijaki vodijo tuje dijake projekta 
mobilnosti Suitable E+ po učni 
poti Ravenska Kočna kot primer, 
kako turiste preusmeriti k bolj 
trajnostnim dejavnostim 
(pohodništvo, kolesarjenje).  
 
Na poti dijaki spoznavajo 
značilne organizme ter vpliv 
človeka na naravo nekoč in 
danes. Poudarili so zmanjšanje 
ledenika pod Skuto kot posledico 
podnebnih sprememb. 

Obisk vaškega 
zeliščarja 

0 2 Praktično učenje 
Učenje z delom 
Učenje z uporabo 
različnih čutil 
Učenje z opazovanjem 
Razprava 
Skupinsko učenje 

Jezersko - obisk 
zeliščarja 

Tradicionalno 
sušenje zelišč, 
delavnice 
izdelave 
sirupov, zelišča 
za pripravo 
čaja... 

Dijaki obiščejo vaškega zeliščarja, 
ki jim opiše svoje delo. Poseben 
poudarek je na izkoriščanju 
potenciala alpskega sveta s 
trajnostno razsežnostjo 
(prekomerno nabiranje, 
zaščitene vrste). 

Izmenjeva 
informacij 

0 5 Predstavitev v 
slovenskem in 
angleškem jeziku 

Zoom, 
mobilnost 
projekta 
Suitable, 
srečanja 
dijakov 

Predstavitve v 
slovenskem in 
angleškem 
jeziku 

Dijaki so svojo niciativo 
predstavili učencem osnovnih 
šol, drugim dijakom na srečanjih 
Alps4nats ter na promocijskih 
dogodkih šole (predstavitev 
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Alps4nats in 
promocijski 
dogodki na 
šolah 

projektnih nalog, dnevi odprtih 
vrat). 

Vrednotenje 
celotnega 
učnega procesa 

0 2 Vizualizacija Učilnica Ocenjevalni 
obrazec 

Dijaki izpolnijo evalvacijske 
vprašalnike, povezane z 
motivacijo, učinkovitostjo učenja 
in transformativnim učenjem 
(IO1). 

Skupni čas :  6 62 Skupaj 68   

 

9.3.3 Metodologija ocenjevanja 

Učitelji so uporabljali formativno ocenjevanje. Na začetku so predstavili časovni načrt in cilje za vsako 

fazo (e-učbenik, zunanje aktivnosti in akcije ozaveščanja). V vsaki fazi so opredelili kompetence in 

raven, ki jih morajo dijaki doseči. Skupaj so nato na vsakem srečanju ocenili napredek pri učenju in se 

dogovorili o učnih ciljih, ki jih morajo dijaki osvojiti do naslednjega srečanja. Skupaj (učitelj in vsi člani 

iniciative) so vodili dnevnik formativnega ocenjevanja (evalvacija, samoevalvacija, medsebojno 

ocenjevanje). Na koncu je sledilo ocenjevanje. 

9.3.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA VISOKA 

- Dijaki samostojno navežejo stik s strokovnjaki, turističnimi društvi in posamezniki, ki jim 
pomagajo pri zunanjih aktivnostih in akcijah ozaveščanja, 

- Dijaki samostojno načrtujejo in izvedejo ukrep, ki prispeva k reševanju izbranega izziva 
trajnostnega razvoja in je v skladu z načeli trajnostne mobilnosti, 

- Dijaki se dejavno pridružujejo drugim trajnostnim ukrepom turističnega združenja, da bi še 
bolj prispevali k trajnostnemu razvoju svojega lokalnega okolja. 

 

9.4 INICIATIVE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB NA LICEO CALINI   

 

9.4.1 Znanje, spretnosti in competence, ki so jih dijaki razvili v 2. 

akciji 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 

- opredeliti, kaj pomenijo ekstremni vremenski pojavi, 
- spoznati, kako so ekstremni pojavi povezani s trenutnimi podnebnimi spremembami, 
- opisati vrste okoljske škode, ki jo lahko povzročijo ekstremni vremenski pojavi, 
- razlikovati med vzroki in posledicami, ki vplivajo na okolje, 
- razlikovati med vzroki in posledicami ter vlogo, ki jo ima antropogeni vpliv pri določanju le 

teh ter pri določanju količine škode, 
- razlikovati med tveganjem in nevarnostjo, 
- prepoznati kompleksnost okolja in kako antropogeni vpliv povzroča neravnovesja, ki imajo 

širok spekter posledic v časovnem, gospodarskem in družbenem smislu, 
- preučiti in raziskati, kako se vegetacija na območju, ki ga je prizadela okoljska sprememba, 

odziva, 
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- izdelati plakate, ki pojasnjujejo povezavo med človekovimi vplivi in ekstremnimi 
vremenskimi pojavi. 

 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- zbrati informacije o temi s pomočjo interneta ali drugih virov, 
- opredeliti vlogo človeka kot geomorfološkega dejavnika, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev), 
- predstaviti problem in rešitev na spletni konferenci (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (twinspace, novice, družbeno omrežje), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve,  
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 
 

Kompetence - ob koncu modula bo dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- Preučiti značilnosti vegetacije na območju, ki so ga prizadeli ekstremni vremenski pojavi, ter 

ugotoviti vrsto nastale škode in morebitne posledice, 
- ugotoviti, katere vrste so po ekstremnih pojavih začele naseljevati območje  
- Predlagati rešitev, ki bi zmanjšale negativni vpliv človeka na okolje, 
- Javno razložiti nekatere predloge za zaščito okolja in zmanjšanje ranljivosti ozemlja v 

primeru ekstremnih vremenskih pojavov, 
- Narediti plakat ali videoposnetek z natančnimi informacijami o dogodku in spominu nanj, 
- Pripraviti izobraževalni predlog, ki bi ljudi ozaveščal o izzivu, 
- oceniti vlogo, ki jo imajo drevesa pri sekvestraciji toplogrednih plinov, 
- Obravnavati gospodarski vpliv, ki ga takšni dogodki povzročajo v različnih časovnih obdobjih. 
- Raziskati, kateri drugi naravni sistemi prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov. 

 

9.4.2 Načrt izvajanja 2. akcije 

Akcija 2: Ekstremni vremenski pojavi v Alpah 
 
 
 

Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičneg
a pouka 

Št. ur 
praktičneg
a pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 

Predstavitev 
trajnostnega izziva 
- uvod.  
 
Spodbujajte 
radovednost med 
dijaki. 

2 0 Frontalno poučevanje  
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Virtualna 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
manjše skupine, 
raziščejo temo, nato 
pa izberejo en 
ekstremni vremenski 
pojav, ki ga bodo 
podrobneje raziskali. 
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Raziskovanje in 
preučevanje teme. 

6 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki ob podpori 
učiteljev delajo 
samostojno in skupaj s 
sošolci. 

Organizacija 
potovanja (1). 
  
Zunanje aktivnosti, 
raziskovanje 
lokalnega okolja 
(2). 

2 10 Skupinsko delo, 
frontalno poučevanje, 
učenje z delom, 
praktično učenje, 
raziskovanje in 
opazovanje. 

Učilnica (1), 
Okolje (2) 

Pisarniško 
gradivo in 
vodniki 
(1+2). 
 
Oblačila in 
oprema, 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti 
(2). 

Dijaki predlagajo 
raziskovanje ozemlja 
in navedejo 
dejavnosti, 
namenjene 
razumevanju 
ekstremnega 
vremenskega pojava, 
njegovih učinkov na 
ozemlje in odpornost 
narave (1). 
 
Dijaki opazujejo, kako 
ta dogodek vpliva na 
okolje v različnih 
časovnih obdobjih (2). 
 
Učitelji in strokovnjaki 
pomagajo dijakom 
(1+2). 

Izdelava 
seminarske naloge 
 
predlogi za 
zmanjšanje 
toplogrednih plinov 
in vpliva človeka 

10 8 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
učilnica. 

Različni viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov - 
dnevnik, formativno 
ocenjevanje.  
 
Učitelj je kompas, 
motivator in 
pospeševalec. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo.   

Učilnica. Predstavitev. 
Mreže. 

Učitelji predstavijo 
metode ocenjevanja. 
 
Dijaki v majhnih 
skupinah analizirajo 
podatke in predlog za 
zmanjšanje 
človeškega vpliva. 

Izmenjava 
informacij s 
projektnimi 
partnerji in v 
lokalnem okolju. 

6 2 Razprava in debata, 
konferenca. 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Novice, 
družbena 
omrežja, 
predstavitev, 
članek. 

Dijaki delajo 
samostojno inskupaj z 
drugimi dijaki ob 
podpori učiteljev. 

Skupni čas 28 24     

 

9.4.3 Znanje, spretnosti in competence, ki so jih dijaki razvili v 3. akciji 

Znanje - ob koncu modula dijak zna: 
- opredeliti selitev rastlin, 
- opisati, kako lahko odkrijemo ta pojav, 
- razlikovati med različnimi rastlinskimi vrstami, 
- opredeliti težave, ki povzročajo (različno hitre) migracije, 
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- prepoznati, kateri dejavniki, v povezavi s podnebnimi spremembami, vplivajo na življenje 
rastlin 

- preučiti, kako so se rastline prilagodile, da bi preživele 
- opisati selitev rastlin v Alpah, 
- preučiti značilnosti vegetacije na mejnih območjih, na primer drevesno mejo ali spodnjo 

mejo za določeno vrsto, 
- opisati vpliv selitve rastlin na pokrajino, 
- izdelati plakate, ki pojasnjujejo povezavo med podnebnimi spremembami in selitvijo rastlin. 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- s pomočjo interneta ali drugih virov zbrati potrebne informacije o trajnostnem izzivu, 
- opredeliti vlogo temperature pri selitvi rastlin, 
- urediti informacije za ustno predstavitev (pripraviti predstavitev), 
- predstaviti temo na spletni konferenci (v angleščini), 
- deliti informacije z različnimi orodji (twinspace, novice, družbena omrežja), 
- sodelovati s partnerji glede problema in njegove rešitve,  
- povzeti ustrezne informacije o problemu, 
- opisati problem v obliki znanstvenega članka. 

Kompetence - ob koncu modula je dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- preučiti značilnosti vegetacije v transeptu z aplikacijo ali karticami za prepoznavanje vrst,  
- vzorčiti drevesno vegetacijo (premer, višina, habitus) na različnih območjih (zunaj gozdne 

meje, v gozdovih z različnimi okoljskimi pogoji).  
- Prepoznati znake stresa na rastlinah, 
- Izvesti akcijo, v kateri bi izdelali zemljevide, ki prikazujejo razširjenost vrst zunaj gozdne 

meje, 
- opisati razširjenost različnih vrst na različnih višinskih pasovih, 
- predlagati rešitev za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih sprememb na rastline. 
- javno razložiti nekatere predloge za ohranjanje okolja, 
- izvesti akcijo ozaveščanja o tem trajnostnem izzivu, 
- predvideti prihodnost kot posledico trenutnih dogajanj,  
- razmišljati o vplivih, ki jih ima selitev živali in rastlin na okolje, ter o vlogi vode v teh procesih. 

 

9.4.4 Načrt izvajanja 3. akcije 

 Akcija 3: Selitev rastlin v Alpah 
 
 

Vsebina učne 
enote 

Št. ur 
teoretičneg
a pouka 

Št. ur 
praktične
ga pouka 

Metodološki in 
didaktični 
pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 
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Predstavitev 
trajnostnega izziva - 
uvod.  
 
Spodbujanje 
radovednosti dijakov. 

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava 
Skupinsko delo 

Učilnica Virtualna 
predstavitev 

Dijaki se razdelijo v 
manjše skupine, 
raziščejo temo in nato 
izberejo eno 
tujerodno vrsto, ki jo 
bodo raziskali. 

Raziskovanje in 
preučevanje teme. 

6 0 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
knjižnica 

Knjige, 
dokumenti, 
fotokopije. 

Dijaki ob podpori 
učiteljev delajo 
samostojno in skupaj s 
sošolci. 

Organizacija 
potovanja (1). 

  
Zunanje aktivnosti,  
raziskovanje 
lokalnega okolja (2). 

2 8 Skupinsko delo, 
frontalno poučevanje, 
učenje z delom, 
praktično učenje, 
raziskovanje in 
opazovanje. 

Učilnica (1), 
Okolje (2) 

Pisarniško 
gradivo in 
vodniki 
(1+2), 
 
Oblačila in 
oprema, 
primerna za 
zunanje 
aktivnosti 
(2). 

Dijaki predlagajo 
raziskovanje okolja in 
navedejo dejavnosti, 
namenjene 
preseljevanju rastlin, 
ter razpravljajo o 
oblikah stresa (1). 

 
Dijaki opazujejo 
značilnosti gozda in 
krajine (2). 

 
Učitelji pomagajo 
dijakom (1+2). 

Izdelava seminarske 
naloge 
 
Izpostavite nekaj 
predlogov za omejitev 
dviga temperature. 

8 10 Skupinsko delo, 
medvrstniško učenje. 

Računalnik in 
učilnica. 

Različni viri 
informacij. 

Učitelj spremlja 
napredek dijakov - 
dnevnik, formativno 
ocenjevanje.  
 
Učitelj je kompas, 
motivator in 
pospeševalec. 

Vrednotenje 
rezultatov. 

2 4 Frontalno poučevanje 
in skupinsko delo. 

Učilnica. Predstavitev. 
Zemljevidi. 

Učitelji predstavijo 
zemljevide, podatke in 
metode ocenjevanja.  
 
Dijaki delajo v majhnih 
skupinah. 

Izmenjava informacij s 
projektnimi partnerji 
in v lokalnem okolju. 

6 2 Razprava in debata, 
konferenca. 

Učilnica, 
internet, 
računalnik. 

Novice, 
družbena 
omrežja, 
predstavitev, 
članek. 

Dijaki delajo 
samostojno in skupaj z 
drugimi dijaki ob 
podpori učiteljev. 

Skupni čas 26 24     

 

9.4.5 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje njihovih raziskovalnih nalog, predstavitev in poročil. Poseben poudarek dajejo 

ozaveščevalnim igram in izobraževalnim predlogom. 

9.4.6 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA  SREDNJA VISOKA 
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- dijaki izbirajo med različnimi izzivi, ki so povezani s podnebnimi spremembami. 
- dijaki sodelujejo z različnimi deležniki: v fazi učenja pridobivajo znanje z udeležbo na 

znanstvenih konferencah, dogodkih oz. prek intervjujev s strokovnjaki, na drugi strani pa v 
fazi promocije predajajo pridobljeno znanje širši javnosti. 

- dijaki sodelujejo pri organizaciji zunanjih aktivnost in raziskav. 
- dijaki predlagajo lastno rešitev za omejitev naraščanja temperature in zmanjšanje 

toplogrednih plinov v ozračju. 

- dijaki postavijo hipoteze o prihodnosti glede na trenutne temperaturne odklone. 

 

9.5 INICIATIVE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB NA MFR 

9.5.1 Znanje, spretnosti in kompetence  

Znanje - ob koncu modula dijak: 
- raziskuje ustrezne informacije in dejstva, da bi razumel svet in učinke podnebnih sprememb 

na globalni in lokalni ravni, 
- razume koncept družbeno-ekološke pravičnosti, 
- upošteva trajnostne izzive v gospodarskih, socialnih in okoljskih razsežnostih, 
- uporablja participativne in sodelovalne metode, ki spodbujajo spremembe 
- razvija okvir za reševanje problemov, ki so povezani s trajnostjo. 
 

Spretnosti - ob koncu modula je dijak sposoben: 
- raziskovati trajnostne izzive / iskati informacije, 
- oblikovati verjetne scenarije in določiti konkretne ukrepe za njihovo reševanje, 
- določiti in načrtovati akcije in ukrepe, 
- ustvariti pozitivno učno okolje z uporabo različnih dejavnikov (svetloba, zvok, ambient ...),  
- animirati akcije,  
- komunicirati z različnimi mediji (ustno, pisno...), 
- razviti medosebne spretnosti: učinkovito sodelovanje z drugimi in razumevanje vrednosti 

kolektivne inteligence, 
- uporabljati orodja IT kot načine za razvijanje različnih oblik izražanja in komuniciranja. 

 

Kompetence - ob koncu modula je dijak pridobil odgovornost in samostojnost: 
- načrtovati delo in organizirati čas, 
- reševati probleme, 
- biti ustvarjalen,  
- biti pozitivno naravnan tudi v težkih razmerah,   
- delati v skupini/sodelovati: učinkovito sodelovati z drugimi pri projektu ali nalogi,  
- deliti mnenja in ideje ter hkrati poslušati mnenja drugih. sposobnost razvijanja argumentov 

in oblikovanja zaključkov,  
- prevzeti pobudo. 

 

 

9.5.2 Načrt izvajanja Alps4nats iniciativ 
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 Akcija 4: Podnebne spremembe - spodbujanje 
trajnostnega vedenja 
Akcija 4a: Raziskovanje za razumevanje teme  
 

 
 

Vsebina 
učne enote 

Št. ur 
teoretičnega 

pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Predstavitev 
trajnostnih 
izzivov  

2 0 Frontalno poučevanje 
Razprava  
Individualno delo.  
Skupinsko delo.  

Učilnica Predstavitev 
Powerpoint 
 
Fotojezik / 
videoposnetki 

Dijaki napišejo poročilo o 
ključnih izzivih, ki so se jih 
naučili. 
Dijaki izberejo fotografijo, ki se 
jim zdi pomembna, in o njej 
razpravljajo z razredom.  

Razprava za 
določitev 
ključnih izzivov 

1 1 Individualni razmislek  
Razprava v skupini  
 

Učilnica Gradivo za pisanje Dijaki razpravljajo in se skupaj 
odločajo o ključnih trajsnostnih 
izzivih, s katerimi se želijo 
ukvarjati.   

Raziskovanje 
izbranih 
trajnostnih 
izzivov. 

1 4 Skupinsko delo Učilnica 
Knjižnica 
(ali doma) 

Različni viri Dijaki v skupinah raziščejo izbran 
izziv in napišejo poročilo o 
problemu, posledicah in rešitvah, 
ki bi jih lahko predvideli na 
globalni in lokalni ravni.  

Izziv je viden 
in razumljiv 

0 1 Skupinsko delo V učilnici (ali 
doma) 

Plakati, ki so jih 
ustvarili Dijaki 

Dijaki pripravijo majhne vizualne 
plakate, ki povzemajo ključne 
ugotovitve in tako naredijo 
raziskovano temo bolj dostopno 
in razumljivo za svoje kolege.  

Poročilo o 
raziskavi 

2 0 Skupinsko delo 
Razprava  
 

Učilnica Poročila dijakov Dijaki ustno predstavijo svoje 
raziskave.  
Dijaki si zapišejo ključne točke 
drugih skupin.  

Skupni čas :  6 6     

 

Akcija 4b: Razvijanje in razumevanje vzrokov in posledic (Climate Fresk) 
Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Predstavitev 
delovanja 
delavnice 

1 0 Frontalno poučevanje Učilnica   Dijaki razumejo, kako deluje 
Climate Fresk in kakšno vlogo 
imajo pri tem.  

Razprava / 
Debata  
(za 
ugotavljanje 
povezav 
uporabljajte 
metodo vzrok 
- posledica)  

1 2 Skupinsko delo 
Učenje z delom 
Razprava 
 

Učilnica Velika dolga 
kartica / papir za 
vsako skupino. 
Kartice vzrok - 
posledica.  

Odkrivanje in povezovanje kartic 
z vzročno-posledičnimi 
povezavami, da bi zgradili freske 
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Opaznost 
rezultatov : 
dekoriranje 
fresk  

1 1 Skupinsko delo Učilnica Barve / barvice. Udeleženci okrasijo freske in 
izberejo naslov, ki vsebuje 
ključno sporočilo, ki ga želijo 
posredovati. 

Razprava za 
poročanje 

 1 Individualno ustno 
izražanje 

Učilnica  Razprava o občutkih, stališčih in 
vprašanjih dijakov ter o 
individualnih in skupnih rešitvah. 
Povezava ugotovitev z lokalnim 
okoljem: vzroki in posledice.  

Skupni čas :  3 4     

 

 

Akcija 4c: Izlet na teren - učenje na terenu  
Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno gradivo samostojno delo 

Izlet na teren 
(npr.: obrat za 
recikliranje...) 

0 3 Praktično učenje 
Opazovanja 
Razprava 

Kraj, izbran za 
izlet na teren 

Gradivo za pisanje  Dijaki opazujejo in primerjajo 
"nekoč in danes".  
Dijaki razpravljajo in razpravljajo 
o trajnostnih izzivih. 

Razprava za 
poročanje 

1 0 Individualno ustno 
izražanje 

Učilnica  Razprava o razumevanju dijakov 
in poudarjanje ključnih izzivov.   
Razprava o vedenju in vplivu 
vsake osebe.  

Skupni čas :  1 3     

 

Akcija 4d: Ustvarjanje bolj povezanega okolja in odprtost za spremembe 
Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični 

pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 

Opredelite 
potrebe in 
okolje, ki je 
odprto za 
spremembe 

1 1 Opazovanja  
Povpraševanje  
Razprava 
 

V šoli/učilnici Gradivo za 
pisanje  

Dijaki opazujejo svoje šolsko okolje in 
ugotavljajo, ali so sposobni spreminjati 
sebe in svoje vrstnike.  
Razpravljajo o potrebah in o tem, kako 
ustvariti okolje, ki bo odprto za 
spremembe.  

Načrtovanje 
akcij  

 1 Načrtovanje  V šoli/učilnici Gradivo za 
pisanje  

Dijaki pripravijo predlog, pri čemer 
upoštevajo razpoložljive zmogljivosti in 
potrebe vključenih razredov. 

Načrt 
predložite 
učiteljem/vodji. 

 1 Razprava 
Argumenti 

V šoli/učilnici Gradivo za 
pisanje  

Dijaki predložijo načrt učiteljem  

Kontaktirajte 
partnerje in 
prilagodite 
okolje 

 1 Komunikacija  
Ustvarjalnost  
Upcycling (kreativna 
ponovna uporaba) 

V šoli/učilnici Telefon / e-
pošta   
 

Dijaki se povežejo z zunanjimi partnerji, ki 
lahko pridejo in izvajajo obštudijske akcije 
(npr. refleksoterapija...)  

Sporočanje 
vrstnikom 

 1 Komunikacija  V šoli/učilnici Gradivo za 
pisanje  
Računalnik 
Družbena 
omrežja 

Dijaki ustvarijo komunikacijska orodja in 
promovirajo akcije med drugimi dijaki. 

Uživajte v tem 
tednu! 

1 8 Aktivno sodelovanje  
Povratne informacije  

V šoli / učilnici 
/ na prostem 

 Dijaki in vrstniki se pridružijo predlaganim 
akcijam.  
Konec tedna: povratne informacije za 
vsakega ravnatelja z uporabo metod 
neformalnega izobraževanja.  

Skupni čas :  2 13     
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Akcija 4e: Konkretni ukrepi: tudi majhni koraki štejejo!  
Vsebina 

učne enote 
Št. ur 

teoretičnega 
pouka 

Št. ur 
praktičnega 

pouka 

Metodološki in 
didaktični 

pristop 

Materialni 
pogoji 

Učno 
gradivo 

samostojno delo 

Opredelitev 
ciljev in 
ukrepov 

1 1 Razprave in 
razprave  

Učilnica Gradivo za 
pisanje  

Dijaki na podlagi raziskav ter povratnih 
informacij vrstnikov in socialnega 
strokovnega okolja opredelijo svoje cilje za 
zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb 
in ukrepe, ki jih lahko uvedejo v svojem 
lokalnem okolju.  
Ukrepi so zapisani in ustanovljene so 
skupine, ki jih bodo vodile.  

Sodelovanje v 
ACPA pri 
pripravi dneva 
brezplačnega 
mesa 

 1 Razprave  Sejna soba  Gradivo za 
pisanje  

Razprava in debata v komisiji, da bi 
prepričali in vzpostavili dan brezplačnega 
mesa v šolski menzi.  

Sodelovanje pri 
mednarodnem 
dnevu 
recikliranja in 
mednarodnem 
solidarnostnem 
projektu 
recikliranja. 

 2 Ukrepanje na 
terenu  
Komunikacija  

V šoli in zunaj 
nje 

Predstavitev  
Komunikacijsko 
gradivo, ki so 
ga ustvarili 
dijaki 

Dijaki so na mednarodni dan recikliranja 
organizirali čistilno akcijo v vasi in k 
sodelovanju povabili lokalne prebivalce.  
Dijaki se povežejo s svojim socialnim in 
poklicnim okoljem, da bi v okviru akcije 
Piles Solidaires zbirali odpadne baterije.  

Zabavni načini 
učenja o 
trajnostnih 
izzivih 

2 8 Ustvarjalnost  
Komunikacija 
Upcycling 
Načrtovanje 
Orientacija  
Skupinsko delo  

V šoli in zunaj 
nje 

Gradivo za 
pisanje. 
Računalniki. 
Gradivo, ki ga 
pripravijo dijaki 
glede na 
potrebe akcij.  

Dijaki se razdelijo v delovne skupine in 
izberejo temo.  
Zamislijo si in ustvarijo zabavno in 
zanimivo akcijo.  
Zberejo in izdelajo ves potreben material.  
Vse potrebno gradivo prevedejo v 
angleščino, da lahko vključijo partnerje.  
Animirajo igre za partnerjee.  

Skupni čas :  3 12     

 

Skupni čas vseh akcij 15 38 

 

9.5.3 Metodologija ocenjevanja 

Formativno ocenjevanje projektov in praktičnega dela, raziskovalnih nalog, ustnih vaj in predstavitev. 

Rezultati so bili vključeni v njihov portfoljo kot del zaključnega izpita. 

9.5.4 Participativni pristop - dijaki so samostojni v učnem procesu. 

Raven 

participativnega 

pristopa 

OSNOVNA SREDNJA  VISOKA 

- Dijaki aktivno sodelujejo pri iskanju informacij o temi, tako da izberejo področja, ki jih želijo 
raziskati.  

- Dijaki razpravljajo in razvijajo kritično mišljenje z ugotavljanjem vzrokov in posledic 
podnebnih sprememb. 

- Dijaki ustvarjajo učno okolje, ki lahko ustvari podnebno pozitivno vedenje, ki bo omogočilo 
spremembe.  

- Dijaki si zamislijo in organizirajo akcije glede na svoje potrebe, potrebe vrstnikov in lokalne 
skupnosti.   



     

88 
 

10 PRIMERJAVA TRENUTNEGA STANJA NA PODROČJU IZBRANIH 

TRAJNOSTNIH IZZIVOV MED DRŽAVAMI PARTNERICAMI 

Kljub temu, da se zaradi jezikovnih ovir med dijaki ni izdelala primerjava trenutnega stanja izbranih 

izzivov trajnostnega razvoja med partnerskimi državami, so na LTT aktivnostih ugotovili, da se vse 

države soočajo z podobnimi izzivi in da bomo uspešni le, če bomo sodelovali med seboj.  

Vse 3 partnerske šole so imele v času projekta Alps4nats iniciative, ki so delovale na področju 

zmanjševanja števila opraševalcev. V spodnji shemi želimo prikazati različne pristope k reševanju 

izbranega SD izziva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJNOSTNI IZZIV:  

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA 

OPRAŠEVALCEV 

Primarni opraševalci - čebele 

 

Sekundarni opraševalci - čmrlji, 

čebele samotarke, muhe 

trepetavke, dvokrilci... 

80 % hrane, proizvedene v Evropi, je v veliki 

meri odvisno od opraševanja. 

Pesticidi 

Kemično 

onesnaženje 

Tveganje 

izumrtja ???? 

Patogeni - 

Varroa, virusi 

Podnebne 

spremembe  

Podhranjenost 

- monokultura 
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Organizira akcijo ozaveščanja 
za kmete in potrošnike. 

Poskuša razvijati podjetniške 
ideje, povezane s 
tradicionalnimi in inovativnimi 
čebelarskimi izdelki in na ta 
način ohranjati št. čebelarjev. 

Poskuša ohranjati populacijo 
opraševalcev. Dijaki sadijo 
pollen and nectar rich plants 
(seedbombs) v okolici šole ter 
izdelajo hotele za koristne 
organizme. 
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11 KDO LAHKO POUČUJE TE MODULE IN KATERE KOMPETENCE 

MORA IMETI. 

Poučevanje v skladu 7 koraki Alpske šole zahteva od učitelja povezovanje s strokovnjaki zunaj šole 

(interdisciplinarni pristop) ter drugimi učitelji na šoli (medpredmetno povezovanje), utemeljitev 

učnega procesa na vrednotah trajnosti ter alpskega sveta, razvijanje kompetenc trajnostnega razvoja 

ter alpske identitete pri dijakih, poznavanje ključnih trajnostnih izzivov Alpskega loka ter lokalnih 

trajnostniih izzivov. Izvajanje pedagoškega procesa, ki se osredotoča na dijaka, je bilo v projektu 

Alps4nats nadgrajeno z raziskovalnim učenjem z elementi participativnega pristopa.  

 

Vse to postavlja učitelja v novo vlogo, kjer postane posrednik, motivator in kompas. V projektu 

Alps4nats smo v pomoč učiteljem pri implementaciji te metode razvili pedagoško-didaktično orodje 

(IO3), kjer sta učni process in nova vloga učitelja podrobneje predstavljena. 

 

 

 

 

11.1 KOMPETENCE UČITELJEV, KI V RAZRED VPELJUJEJO UČENJE, KI TEMELJI NA RAZISKOVANJU Z 

ELEMENTI PARTICIPACIJSKEGA PRISTOPA, ZA NAMENE OŠO 

PODROČJE 1: MISELNOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenca 1: Nova vizija poučevanja in učenja 

- ZABAVAJTE SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Verjeti morate, da bodo vsi dijaki usvojili zadane učne cilje. Verjeti morate v njihov uspeh. 

- Prehod od poučevanja, ki ga vodi učitelj, k učenju, osredotočenemu na dijake, da bi 

zadovoljili individualne potrebe ter spodbudili zavzetost in motivacijo. 

- Sodelovanje z različnimi strokovnjaki/neformalnimi izobraževalci in drugimi učitelji izboljša 

učni proces. Drugi učitelj je vedno prisoten v razredu in pomaga pri organizaciji akcij 

(ustvarja pozitivno in vključujoče učno okolje, določa vsebino in zaporedje učnih faz). 

- Ustvarite prilagodljiva in prilagojena učna okolja, ki so odvisna od podatkov v realnem času, 

neposrednega opazovanja ter interakcije z dijaki in povratnih informacij. 

V akcijah Alps4nats so poučevali učitelji različnih premetov: biologije, znanosti, športne vzgoje, 

geografije, angleščine … Interdisciplinarnost in celostno obravnavanje trajnostnih izzivov 

zahtevata, da se učitelj povezuje z ostalimi učitelji na šoli in s strokovnjaki na različnih 

področjih. 

- Nova vizija poučevanja in učenja 

- Usmerjenost k spremembam in 

izboljšavam 

- Usmerjenost v trajnostni razvoj 
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- Uporabljajte zunanjo učilnico in spodbujajte multisenzorno učenje. 

- Spodbujajte podjetniški duh, ustvarjalnost, domišljijo in zagon. 

Kompetenca 2: Usmerjenost k spremembam in izboljšavam 

- Osredotočite se na trajnostne izzive, pri tem uporabite inovativne in sodobne pedagoške 

pristope. 

- Proaktivno uvajajte spremembe glede na potrebe in napredek dijakov. 

- Negotovosti in dvome lahko uporabite kot način za izboljšanje praks poučevanja in učenja. 

Izhodišče je predhodno znanje dijakov in ne učiteljevo mnenje o tem, kaj bi dijaki morali 

vedeti. 

- Vzorčite in spodbujajte druge k samostojnemu in samousmerjenemu učenju. 

- Bodite poklicno odgovorni, prispevajte k učinkovitosti, inovativnosti, vitalnosti in 

samoobnovi učiteljskega poklica ter svoje šole in skupnosti. 

Kompetenca 3: Usmerjenost v trajnostni razvoj 

- Zavzemajte se za to, kar učite. 

DOMENA 2: KAKOVOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usposobljenost 4: Odločenost 

- Pomagajte jim ohraniti in krepiti vztrajnost, samozavest in optimizem pri reševanju težav. 

Kompetenca 5: Preglednost 

- Objektivno preučite vse rezultate (tako pozitivne kot negativne) in pomagajte drugim, da 

storijo enako. 

Kompetenca 6: Potrpežljivost 

Kompetenca 7: Bodite dober poslušalec 

Usposobljenost 8: Vključevanje 

- Poskusite vključiti vse dijake v učni proces. 

Kompetenca 9: Organiziranost 

- Zagnanost 

- Preglednost 

- Potrpežljivost 

- Poslušanje 

- Vključevanje 

- Organiziranost 
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PODROČJE 3: SPOSOBNOST 
PRILAGAJANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenca 10: Refleksija 

- Spremljajte, kaj deluje in kaj ne (s pomočjo podatkov o dijakih, tehnoloških aplikacij, 

pedagoških strategij, povratnih informacij nadrejenih itd.), in določite načrt ukrepanja. 

- Sodelovalno, pregledno in proaktivno iščite povratne informacije od dijakov, staršev, 

kolegov, neformalnih izobraževalcev in strokovnjakov, da lahko nenehno izboljšujete pouk 

in učne prakse. 

Kompetenca 11: Nenehne izboljšave in inovacije 

- Sodelujte pri reševanju problemov z nenehnim načrtovanjem, oblikovanjem, 

preizkušanjem, vrednotenjem in ponovnim umerjanjem učnih metod. 

- Bodite ustvarjalni, učinkoviti in se zavzemajte za uspeh.  

Kompetenca 12: Komunikacija 

- Povezovanje dijakov z različnimi viri informacij, učitelji in strokovnjaki, ki presegajo 

razrednega učitelja in učbenik. 

- Vzpostavite in vzdržujte odprto komunikacijo, spletno in osebno, z dijaki, učitelji in drugimi 

deležniki, ki spodbujajo učenje dijakov. 

PODROČJE 4: TEHNIČNA ZNANJA IN 
SPRETNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 

Usposobljenost 13: Podatkovne prakse 

- uporaba kvalitativnih in kvantitativnih podatkov za razumevanje individualnih spretnosti, 

vrzeli, prednosti, slabosti, interesov in želja vsakega dijaka ter uporaba teh informacij za 

prilagajanje poučevanja 

- Razmislek 

- Nenehne izboljšave in inovacije 

- Komunikacija 

- Dobra organizacija 

- Podatkovne prakse 

- Strategije poučevanja 

- Upravljanje učenja na podlagi 

raziskovanja (IBL) z elementi 

participativnega pristopa 

- Orodja za poučevanje 
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- Uporabite različne vrste ocenjevanja (klasično, medvrstniško in samoocenjevanje), za 

ocenjevanje znanj, spretnosti in odnosa, ki so ga pridobili v učnem procesu, to lahko vodi k 

prilagajanju in ponovnemu učenju. 

Kompetenca 14: Učne strategije 

- Dijakom zagotovite vire za učenje vsebin in jim omogočite samostojno delo in/ali delo v 

skupinah. 

- Dijakom zagotovite vire, s katerimi lahko v različnih oblikah pokažejo svoje znanje in tako 

dokažejo, da ga obvladajo. 

- Skupaj z dijaki ustvarite prilagojene učne poti, kjer so učni cilji in naloge povezani z jasnimi 

in raznolikimi učnimi izkušnjami, ki ustrezajo ravni učne uspešnosti posameznika in njegovim 

željam. 

- Prilagodite vsebine in učne strategije posameznim učnim ciljem, potrebam in interesom. 

- Ustvarite pedagoški pristop in učne izkušnje, ki spodbujajo reševanje problemov s pomočjo 

virov in sodelovanja. 

- Razvijte in oblikujte veljavna in zanesljiva preverjanja, projekte in naloge, ki izpolnjujejo 

standardna merila. Učni napredek ocenite z merjenjem doseganja učnih ciljev.  

- Seznanite jih z glavnim ciljem, vendar nenehno skupaj določajte manjše prelomnice -> 

majhne zmage. 

Kompetenca 15: Upravljanje učenja na podlagi raziskovanja (IBL) z elementi participativnega 

pristopa 

- Morate razumeti in obvladati vsako posamezno fazo učenja. 
- Razvijajte, prakticirajte, modelirajte in privzgojite spoštljivo vedenje v različnih učnih okoljih 

(učilnica, računalniški oblak, učenje v naravi, delavnice). 

Kompetenca 16: Učna orodja 

- Prizadevajte si za uporabo sodelovalnih orodij pri organizaciji in upravljanju učnega procesa. 
- Pokažite spretnost pri ocenjevanju, izbiri in uporabi učinkovitih učnih gradiv, orodij, strategij 

in virov za dijake. 

(* prirejeno po Powell et al, iNACOL Blended Learning Teacher Competency Framework)  
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