
Kako načrtovati in izvajati projektno delo (z 
raziskovanjem) z elementi participativnega 
pristopa za potrebe vzgoje in izobraževanja 
o gorah in za gore?
• trajnostni turizem,
• trajnostno kmetijstvo,
• biodiverziteta,
• klimatske spremembe.

Podpora Evropske komisije za pripravo te pahljače ne pomeni potrditve vsebine, 
ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli 

uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Alpske iniciative
za alpske navdušence

trajnostno kmetijstvo,

klimatske spremembe.



Sedem korakov načrtovanja in izvajanja 
učnega procesa Alpske šole, ki jim 

sledijo iniciative Alps4nats:

Formalno in 
neformalno 
izobraževanje
Vzpostavite učinkovita 
dolgotrajna partnerstva s 
strokovnjaki iz lokalnega okolja.

Ključni trajnostni 
izzivi v alpskem svetu
Poskušajte poiskati zanimive 
trajnostne izzive v svojem 
lokalnem okolju in skupaj z učenci 
določite učne cilje. Ne pozabite na 
interdisciplinarni pristop.

Medpredmetno 
sodelovanje
V učni proces vključite tudi 
učitelje drugih predmetov. Z 
medpredmetnim povezovanjem 
bodo učenci pridobili bolj 
celostno in interdisciplinarno 
perspektivo o izbrani trajnostni 
tematiki.Metode in pristopi

Vključite metode in pristope, 
pri katerih so v središče učnega 
procesa postavljeni učenci:
• učenje v zunanji učilnici,
•  problemsko delo (z 

raziskovanjem) z elementi 
participativnega pristopa.

Spodbujanje k akciji – 
participativni pristop
Transformativno učenje: učenci naj v učnem procesu 
začutijo potrebo po ukrepanju in aktivnem pristopu k 
reševanju izbranega trajnostnega izziva.

Vrednote, povezane 
s trajnostnim pristopom
Poleg vrednot posameznika naj se 
poudarijo tudi vrednote lokalnega okolja 
in skupnosti. V učni proces vključite 
aktivnosti, ki pripomorejo k razvoju 
alpske identitete.

Transformativne 
kompetence za 
trajnostni razvoj
Razvijajte tri skupine kompetenc: 
tiste, ki izhajajo iz učnih 
načrtov, glavne kompetence 
vseživljenjskega učenja in 
kompetence za trajnostni razvoj. 
Ta znanja, veščine in ravnanja 
spodbujajo trajnostni razvoj v 
alpskem svetu.
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Projektno delo (z raziskovanjem) 
z elementi participativnega pristopa je 

ena od metod transformativnega učenja. 
Omogoča dolgoročno spremembo 

miselnosti in ravnanja v bolj 
trajnostni smeri.

*Moon: Cikel globokega učenja, 1999

Faze transformativnega učenja

Opazovanje

Dobi smisel

Dobi pomen
• Postane mi mar …

Osmišljenje dela
• Nekaj moram spremeniti

Transformativno 
učenje



Projektno delo (z raziskovanjem) 
z elementi participativnega pristopa
Participativni pristop spodbuja učence 

k samostojnemu načrtovanju in 
izvajanju učnega procesa.

Faze transformativnega učenja

Uvodna, 
predstavitvena faza
•  Predstavitev in izbira 

potencialnih trajnostnih izzivov.
•  Razporeditev učencev v 

skupine.
•  Predstavitev celotnega učnega 

procesa.
•  Določijo se glavni učni cilji.  
•  Formativno spremljanje učnega 

napredka skupine.

Faza vrednotenja
•  Vrednotenje poteka v celotnem 

učnem procesu (dnevnik učenja).
•  Učenec (samoevalvacija), 

učitelj – mentor in vrstniki 
(medvrstniško učenje) oblikujejo 
povratno informacijo.

Faza učenja
•  Učenje z uporabo različnih 

virov in sodelovanjem 
strokovnjakov.

•  Učenje poteka individualno, 
skupinsko in medvrstniško.

•  Poteka v učilnici, na terenu, 
doma, v muzejih, podjetjih 
in na delavnicah …

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
•  Prikaz različnih rešitev 

trajnostnih izzivov (možganska 
nevihta).

•  Izbrana rešitev naj bo: 
speci� čna, merljiva, dostopna, 
realistična, časovno ustrezna.

Faza promocije
•  Učenec naj svoje pridobljeno 

znanje prenese v nove 
situacije: akcije ozaveščanja, 
promocijske dogodke …



Bodo čebele 
izumrle?
•  Ozaveščati o zmanjševanju 

številnosti čebel in mogočih 
rešitvah.

•  Razumeti vzročno-posledični 
odnos med čebelami in 
kemijskimi onesnaževalci 
ter se seznaniti s procesom 
monitoringa čebel.

Uvodna, 
predstavitvena faza
Ali intenzivnost kmetijske 
pridelave vpliva na zmanjšanje 
številnosti čebel in drugih 
opraševalcev?

Faza vrednotenja
Dijaki pripravijo akcijo ozaveščanja 
o izumiranju čebel. Poteka v obliki 
posterjev, predstavitev in pripravi 
pisma za različne deležnike. 

Faza učenja
Dijaki iščejo informacije o 
zmanjševanju številnosti čebel, 
kemijskih onesnaževalcih, ki so 
vzrok izumiranja, in rešitvah, ki bi 
prispevale k izboljšanju stanja. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki na terenu opazujejo proces 
opraševanja, izdelajo seznam 
avtohtonih medonosnih rastlin 
in predlagajo rešitve za njihovo 
razširjanje.

Faza promocije
Dijaki razpravljajo o vplivu 
človeških aktivnosti na čebele in 
njihovih posledicah (okoljskih, 
ekonomskih).

Preden jim predstavite izzive, razmislite o ključnih 
kompetencah, ki jih bodo učenci v učnem procesu razvili.



So pri nas 
lokalni izdelki 
prepoznani kot 
izdelki z dodano 
vrednostjo?
•  Poznati ekonomski, socialni in 

okoljski pomen prepoznavnosti 
lokalnih izdelkov.

•  Razumeti, da lokalni izdelki 
pripomorejo k manjši stopnji 
izseljevanja iz visokogorskih vasi 
v mesto.

Uvodna, 
predstavitvena faza
Kakšna je prepoznavnost lokalnih 
izdelkov pri nas? Kako so označeni? 
Ali blagovne znamke lokalna 
skupnost oziroma država podpira? 
Kako lokalni izdelki prispevajo k 
trajnosti z okoljskega vidika?

Faza vrednotenja
Dijaki za svojo »blagovno znamko« 
opredelijo trajnostne vrednote, 
vizijo delovanja ter dolgoročne 
vplive blagovne znamke na lokalno 
skupnost in okolje, ki jih bodo v 
prihodnosti izkazovali s poročili.

Faza učenja
Dijaki raziskujejo izdelke, 
tradicionalne za njihovo lokalno 
okolje, oziroma postopke njihove 
izdelave. Poskušajo oblikovati 
kriterije za pridobitev oznake 
»tradicionalni izdelek lokalnega 
izvora«.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki izoblikujejo blagovno 
znamko, ki bi združevala lokalne 
izdelovalce »tradicionalnih 
izdelkov«. Oblikujejo logotip, 
kriterije za pridružitev in možnosti 
uradnega certi� ciranja.

Faza promocije
Dijaki razmišljajo o vplivu 
trajnostnih gospodarskih politik 
na ohranjanje okolja in blaginjo 
lokalne skupnosti.

V uvodni fazi jim namenite dovolj časa za razmislek 
in usklajevanje idej ter interesov.



Različni obrazi 
biodiverzitete
•  Poznati tri nivoje biotske 

pestrosti – genetska, vrstna 
in ekosistemska.

•  Z aplikacijami prepoznajo 
drevesne vrste.

Uvodna, 
predstavitvena faza
Kakšne so razlike med genetsko, 
vrstno in ekosistemsko biotsko 
pestrostjo? Kako se biotska 
pestrost spreminja glede na 
rastlinske pasove alpskega sveta?

Faza vrednotenja
Dijaki opredelijo vzroke, ki vplivajo 
na zmanjšanje biotske pestrosti 
v lokalnem in globalnem okolju. 
Upoštevajoč učinkovitost, razvrstijo 
akcije ohranjanja biotske pestrosti. 

Faza učenja
Dijaki na območju genske banke 
kostanja utemeljijo vse tri nivoje 
biotske pestrosti – merijo dolžine 
listov različnih podvrst, prepoznajo 
različne vrste dreves in izvedejo 
inventuro gozda.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki oblikujejo plakate, na 
katerih prikažejo svoje videnje 
pojma biodiverzitete.

Faza promocije
Po analizi podatkov inventure 
gozda dijaki razpravljajo o 
prihodnosti gozda na izbranem 
območju (dobiček, pomlajevanje, 
odzivanje na ekstremne razmere).

Verjeti morate, da bodo vsi učenci usvojili zadane učne 
cilje. Verjeti morate v njihov uspeh.



Invazija invazivk
•  Opredeliti lastnosti invazivne 

vrste – invazivk.
•  Navesti primere rastlinskih 

in živalskih invazivk.
•  Poznati vpliv invazivk na 

biotsko pestrost in krajino.

Uvodna, 
predstavitvena faza
Kakšne lastnosti lahko pripišemo 
invazivni vrsti?
Kakšne strategije razmnoževanja 
in širjenja uporabljajo?
Ali invazivke lahko povzročajo 
okoljsko škodo? 

Faza vrednotenja
Dijake zanima, kako bo razširjenost 
invazivk vplivala na njihovo 
prihodnost – gospodarstvo, zdravje 
in okolje. Sprašujejo se, kakšna je 
njihova vloga pri razširjanju.

Faza učenja
Dijaki se seznanjajo z lokalno 
prisotnimi invazivkami in izvedejo 
monitoring, s katerim opredelijo 
njihovo razširjenost. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki izdelajo herbarij avtohtonih 
vrst in plakat z namenom 
ozaveščanja o invazivkah in 
človeškem faktorju pri njihovem 
razširjanju.

Faza promocije
Na podlagi analize razširjenosti 
invazivk v lokalnem okolju dijaki 
razpravljajo o mogočih ukrepih 
za zajezitev širjenja. Zanimata jih 
tudi človeška vloga pri njihovem 
razširjanju ter njihov vpliv na 
krajino in biodiverziteto.

Že na začetku jim predstavite časovnico učnega procesa 
in pričakovane rezultate. Motivacija bo zrasla s prvimi 
vidnimi rezultati.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Ali so za pojav ekstremnih 
vremenskih pojavov »krive« 
klimatske spremembe?

Faza vrednotenja
Dijaki razmišljajo o gozdovih kot 
ponorih ogljikovega dioksida. Ali so 
še kateri drugi organizmi tako uspešni 
pri zaviranju pojava tople grede? 
Kako so ekstremni vremenski pojavi v 
preteklosti vplivali na gospodarstvo? 

Faza učenja
Dijaki raziskujejo ekstremne pojave 
(npr. neurje z orkanom Adrian) 
ter poskušajo opredeliti njihove 
neposredne in posredne posledice 
za okolje, gospodarstvo in družbo.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki izdelajo plakat in video o 
tovrstnih dogodkih, ki so se zgodili 
na območju severne Italije.

Faza promocije
Dijaki razpravljajo, ali je tovrstne 
dogodke mogoče preprečiti oziroma 
omiliti škodo, ki jo povzročajo. 
Zanima jih, ali zakonodajni akti 
že predpisujejo ukrepe za bolj 
trajnostno upravljanje okolja, 
s čimer bi se škoda dogodkov 
zmanjšala.

Ekstremni 
vremenski dogodki
•  Razumeti, da so ekstremni vremenski 

dogodki posledica klimatskih 
sprememb, ki lahko povzročijo veliko 
gospodarsko škodo, a so po drugi 
strani tudi priložnost za vzpostavitev 
prvotnih rastlinskih združb.

Učenci in učitelj skupaj »oblikujejo« učne cilje. Če učenec 
pozna kriterije uspešnosti vnaprej, dobi nadzor nad svojim 
procesom učenja.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Navedite okoljske dejavnike, ki 
omejujejo preživetje rastlin. Katere 
prilagoditve so rastline v ta namen 
razvile? Kateri okoljski dejavniki 
bi spodbudili prehajanje rastlin v 
druge višinske pasove?

Faza vrednotenja
Dijaki opredelijo posledice »selitve« 
posameznih rastlinskih in živalskih 
vrst v druge višinske pasove zaradi 
klimatskih sprememb. V procesih 
»selitev« jih zanima vloga vode. 

Faza učenja
Dijaki opazujejo rastlinje v okolici. 
V različnih tipih gozda 
prepoznavajo drevesne vrste, 
merijo premer in višino dreves, 
opazujejo njihove rastne pogoje 
ter iščejo »znake« stresa. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki izdelajo zemljevid, na 
katerem opredelijo prevladujoče 
drevesne vrste v posameznem 
višinskem pasu ter določajo 
socialni položaj dreves – čakalci, 
tekači in zmagovalci.

Faza promocije
Dijaki na podlagi pridobljenih 
podatkov in opazovanj izdelajo 
scenarije o vplivu višjih temperatur 
na gozd. 

Rastline »selivke«
•  Znati razložiti, zakaj se v goratih 

predelih rastlinje z višino 
spreminja.

•  Razumeti, da klimatske 
spremembe spreminjajo sestavo 
rastlinskih višinskih pasov in 
posledično tudi pokrajino.

Spodbujajte jih, naj pri učenju uporabljajo različne vire – 
� zične in elektronske, a tudi »žive knjige«. Naj v učenje 
vpletajo tudi lastne izkušnje.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki opazujejo nebo v 
urbanem okolju in okolju z 
zelo malo umetne svetlobe. 
Ali lahko razliko pripišemo 
svetlobnemu onesnaženju?

Faza vrednotenja
Dijaki na podlagi predlaganih 
ukrepov izdelajo gra� čni material za 
izvedbo akcije ozaveščanja.

Faza učenja
Dijaki raziskujejo posledice 
svetlobnega onesnaženja in merijo 
intenziteto umetne svetlobe z 
luksmetrom.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki želijo z vprašalnikom med 
splošno javnostjo proučiti nivo 
ozaveščenosti o svetlobnem 
onesnaženju in njegovih 
posledicah. 

Faza promocije
Dijaki predlagajo ukrepe in jih 
primerjajo z zakonodajo na tem 
področju. Razpravljajo o uporabi 
predlaganih ukrepov v različnih 
okoliščinah.

Svetlobno 
onesnaženje 
oziroma »zakaj 
ne vidim zvezd«
•  Raziskati svetlobno onesnaženje 

in njegove posledice za okolje ter 
opazovati nebesna telesa.

•  Določiti ukrepe, s katerimi lahko 
zmanjšamo njegove negativne 
vplive na okolje.

Slika: Nace Gosnik

Naj bodo cilji »iniciativ« učencev speci� čni, merljivi, 
dosegljivi, k rešitvi usmerjeni in znotraj časovnih okvirov.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Kako so vidni vplivi turizma 
v Alpah? Ali je mogoče 
ovrednotiti vplive zimskega 
turizma? Katere oblike turizma 
so trajnostne?  

Faza vrednotenja
Kako se lahko turisti 
»transformirajo« v privržence 
ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine?

Faza učenja
Dijaki v zimskem turističnem 
središču navedejo vplive različnih 
tipov nastanitvenih objektov, poti, 
parkirišč na okolje … Vrednotijo 
rabo zemljišča, porabo energije in 
vode ter nastanek odpadkov.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki izdelajo »zeleni priročnik za 
turiste«, v katerem se predstavijo 
trajnostni turistični produkti s 
skoraj ničelnim vplivom na okolje.

Faza promocije
Dijaki razpravljajo o ukrepih, ki bi 
zmanjšali negativne vplive turizma 
v Alpah, in jih razporedijo po 
učinkovitosti.

Vpliv smučišč 
na okolje
•  Razumeti, da smučišča s 

spremljajočimi dejavnostmi 
močno vplivajo na pokrajino, rabo 
zemljišč in ekosisteme.

•  Trajnostna oblika turizma teži 
k oblikovanju novih turističnih 
produktov, ki ne bodo škodovali 
okolju.

Spodbudite jih, da se njihove rešitve oblikujejo v sosledje 
»malih« zmag. Tako bo motivacija za učenje ostala visoka 
skozi celoten učni proces.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki so v medijih zasledili, da se 
zlati šakal širi po Sloveniji. Ali se 
bo razširil tudi na območje Alp.

Faza vrednotenja
Dijaki so samostojno povabili 
strokovnjake k sodelovanju o 
šakalu. Skupaj so zasnovali in 
izpeljali akcijo ozaveščanja.

Faza učenja
Dijaki so raziskovali biološke 
značilnosti šakala, velikost njegove 
populacije v Sloveniji, metode 
monitoringa in zakonodajno 
podlago za upravljanje vrste. Na 
terenu so s strokovnjakoma iskali 
sledi prisotnosti šakala in izvedli 
postopek howlinga.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Želeli so izdelati � lm o šakalu v 
Sloveniji in Alpah.

Faza promocije
Izpeljali so spletni dogodek Šakal je 
med nami, na katerem so vrstnike 
ozaveščali o tem trajnostnem 
izzivu. 

Se bo zlati šakal 
(Canis aureus) 
razširil tudi 
v Alpe?
•  Spoznati zlatega šakala, aktivno 

spoznati metode njegovega 
monitoringa in izvesti akcijo 
ozaveščanja o trajnostnih 
izzivih, povezanih z njegovo 
prisotnostjo.

Ste usmerjevalec učnega procesa. Pomagajte jim preiti 
»od nerganja« k konkretnim rešitvam trajnostnih izzivov.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki so v medijih zasledili 
novico, da se je na Pokljuko 
naselil trop volkov. Bomo znali 
sobivati z njimi?

Faza vrednotenja
Dijaki so se včlanili v društvo Dinaricum 
in bili del monitoringa sivega volka. 
Čim bolj samostojno so izpeljali 
akcijo ozaveščanja (sodelovanje s 
strokovnjaki, priprava materialov, 
dogovori).

Faza učenja
Dijaki so raziskovali biološke 
značilnosti sivega volka, velikost 
njegove populacije v Sloveniji in 
Alpah, metode monitoringa in 
zakonodajno podlago za upravljanje 
vrste. Na terenu so iskali sledi njegove 
prisotnosti in posnemali njegovo 
tuljenje (howling).

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki so izdelali silikonske matrice 
za izdelavo mavčnih odlitkov 
sledi velikih zveri in zasnovali igro 
prepoznaj me, pri kateri morajo 
igralci povezati iztrebke in sledi 
živali z njihovo podobo. 

Faza promocije
Dijaki so med osnovnošolci 
izpeljali akcijo ozaveščanja o 
trajnostnih izzivih, povezanih s 
prisotnostjo volka. 

Sivi volk – novi 
stalni prebivalec 
TNP-ja in Alp
•   Spoznati sivega volka (Canis 

lupus), velikost njegove 
populacije in metode 
monitoringa.

•  Ozaveščati o trajnostnih 
izzivih, povezanih z njegovo 
prisotnostjo.

Ste usmerjevalec učnega procesa. Namesto podane 
rešitve, jih usmerite, da jih sami poiščejo in predlagajo.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijakinje so se na mobilnosti 
v alpskem delu Nemčije spopadle
 z vprašanjem, ali so 
»tradicionalni« spominki 
resnično narejeni lokalno.

Faza vrednotenja
Dijakinje so se samoiniciativno 
udeležile delavnice o izdelovanju 
zeliščnih mazil. Poleg tega so 
samostojno našle sestavine, 
preračunale njihovo količino in 
izdelale zeliščno mazilo.

Faza učenja
Raziskale so pogoje za prodajo 
domačih izdelkov iz naravnih 
sestavin, naravne sestavine mazil, 
postopke njihove izdelave, zahteve 
za označevanje in pridobitev 
certi� katov kakovosti.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Sprva so želele izdelati mazilo 
iz alpskih rastlin, ki bi jih same 
nabrale in posušile. Pozneje so 
same izdelale zeliščno mazilo, ki so 
ga poimenovale Simfonija kamilic. 

Faza promocije
Dijakinje so izdelek predstavile na 
zaključnem spletnem dogodku E+ 
projekta Reward, ki je želel dvigniti 
zaposljivost žensk na podeželju kot 
mogočo podjetniško idejo. 

Zeliščno mazilo 
Simfonija kamilic 
kot turistični 
spominek
•  Spoznati alpske rastline in njihove 

učinkovine ter se spoprijeti s 
trajnostno problematiko njihovega 
čezmernega nabiranja.

•  Spoznati zakonodajne zahteve za 
prodajo kozmetičnih izdelkov iz 
naravnih sestavin in izdelati zeliščno 
mazilo.

Vsak učenec v skupini naj bo v procesu iskanja rešitev 
upoštevan. Vaša naloga pa je »poslušanje«.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki so ugotovili, da se 
japonski dresnik zelo hitro 
širi po TNP-ju. Ali bi njegovo 
razširjanje lahko upočasnili z 
uporabo rastlinskih delov.

Faza vrednotenja
Dijaki so samostojno preizkušali 
različne možnosti uporabe dresnika 
in na koncu posneli � lm za namene 
ozaveščanja.

Faza učenja
Raziskovali so razlike med 
avtohtono, tujerodno in invazivno 
vrsto. Osredinili so se na japonski 
dresnik, razloge za njegovo hitro 
širjenje in možnosti njegove 
uporabe.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki so iz dresnika izdelali papir 
in energijsko ploščico. 

Faza promocije
Ob koncu pa so se s � lmom o 
problematiki razširjanja invazivnih 
rastlin predstavili na nacionalnem 
turističnem natečaju mladih. Film 
je bil poimenovan Dresnikovanje po 
imenu rastline.

Jej japonski 
dresnik, da se ne 
bo razširjal :)
•  Spoznati japonski dresnik (Fallopia 

japonica) kot invazivko in možnosti 
njegovega zatiranja.

•  Slediti poti širjenja po Triglavskem 
narodnem parku.

•  Raziskati možnosti njegove 
uporabe.

Pri nabiranju idej si lahko pomagajo tudi z nasveti sošolcev.
Lahko pomaga tudi skupinska razprava oz. zbiranje mnenj v 
anketi. Omogočite jim dovolj časa za razmislek.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki so ugotovili, da se je v 
zadnjih letih število obiskovalcev v 
planinskih kočah močno povečalo. 
S tem je postala problematika 
odpadkov vse bolj pereča.

Faza vrednotenja
Dijaki so samostojno organizirali 
izlet na Sankaško kočo (nižje ležeča 
koča), kjer so imeli intervju z 
oskrbnikom koče.

Faza učenja
Raziskovali so problematiko 
odpadkov v planinskih kočah 
in možnosti njihovega upravljanja 
(prevoz v dolino, stroški in 
zakonske podlage) ter možnost 
pridobitve trajnostnih certi� katov.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki so ob obisku planinskih koč 
izpeljali intervjuje z oskrbniki. 
Preverjali so, ali smo planinci 
pripravljeni s prenašanjem 
odpadkov v nahrbtniku zmanjšati 
okoljski odtis prevoza odpadkov 
v dolino.

Faza promocije
Dijaki so predstavili rezultate drugim 
dijakom – 88 % planincev bi bilo 
zaradi »kodeksa prostovoljstva« 
pripravljenih prenesti odpadke, 
nastale v koči, v dolino. 

Planinec, svoje 
smeti odnesi 
v dolino!
•  Spoznati problematiko odpadkov 

v planinskih kočah in način 
upravljanja.

•  Ugotoviti, ali smo planinci 
pripravljeni prispevati k reševanju 
trajnostne problematike?

Spodbujajte jih, da se vključijo v društva in iniciative lokalne 
skupnosti, ki rešujejo podobne trajnostne izzive … 



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki so ugotovili, da je 
odkupna cena mleka nizka. 
Kako bi lahko bila vrednost 
mleka višja?

Faza vrednotenja
Dijaki so organizirali ogled 
Ljubljanskih mlekarn in družinske 
mlekarne v okolici, vendar je bila 
ideja zaradi epidemije covida-19 
opuščena.

Faza učenja
Dijaki so raziskovali tematiko 
mlečnih izdelkov, si v šolski 
mlekarni ogledali proces njihove 
izdelave ter primerjali izdelavo 
mlečnih izdelkov v »industrijski« in 
»družinski« mlekarni. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
V šolski delavnici so pod 
mentorstvom izdelali različne 
mlečne izdelke: maslo, jogurt, sir, 
maskarpone in sladoled.

Faza promocije
Dijaki so predstavili rezultate drugim 
dijakom BC-ja Naklo – navdušila jih je 
ideja, da lahko te izdelke izdelajo tudi 
na lastnih kmetijah. Zelo pomembno 
je bilo spoznanje, da je treba 
kupca »vzgajati«, da izbere lokalno 
pridelano mleko.

Nizke odkupne 
cene mleka … bo 
več domačega 
jogurta, sira 
in sladoleda :)
•  Preveriti, koliko znaša odkupna 

cena mleka.
•  Spoznati in izdelati različne 

vrste mlečnih izdelkov (njihove 
surovine in recepte).

Lahko je koristen tudi izlet na lokalno tržnico, v trgovino, 
kjer ponujajo lokalne izdelke ali obisk podjetja z 
inovativnivnimi »zelenimi« tehnologijami.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijake je tema medu in 
medenih izdelkov zelo 
zanimala, saj so medeni izdelki 
zelo pogosti, cenjeni spominki. 
Njihove cene naraščajo, ker 
strmo narašča tudi cena 
slovenskega medu.

Faza vrednotenja
Dijaki so si želeli ogledati in 
tudi izdelati lectovo srce – še en 
tradicionalni medenjak, ki so ga 
podarjali v znak ljubezni. Krasijo ga 
rdeča barva (strast), ljubezenski verzi 
in zrcalce.

Faza učenja
Raziskovali so avtohtono čebelo 
kranjsko sivko (Apis mellifera 
carnica) ter tradicijo čebelarstva in 
čebelarskih izdelkov. Pozornost so 
posvetili tradicionalnim medenim 
kruhkom, ki niso le sladica, temveč 
tudi lepo okrašeno darilo in 
spominek. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Pod mentorstvom so ročno izdelali 
dražgoške kruhke, ki so okrašeni z 
motivi iz alpskega sveta: nageljni, 
planike, žitni klasi. 

Faza promocije
Dijaki so predstavili rezultate 
drugim dijakom BC-ja Naklo. 

Čebelice, 
čebelice, moje 
ste prijateljice …
•  Spoznati avtohtono čebelo 

kranjsko sivko (Apis mellifera 
carnica) in tradicijo čebelarstva. 

•  Spoznati in izdelati tradicionalne 
medene kruhke.

Spodbujajte jih, da se povezujejo s strokovnjaki na 
področju trajnostnih izzivov.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijake, ki prihajajo iz okolice 
Bleda, je zanimala kakovost 
vode v jezeru.

Faza vrednotenja
Dijaki so samoiniciativno izbrali 
perečo tematiko lokalnega okolja, 
v katerem živijo. Na podlagi 
rezultatov vodnih analiz so si želeli 
izpeljati tudi akcije ozaveščanja o 
kakovosti vode v jezeru.

Faza učenja
Dijaki so raziskovali vplive turizma 
in kmetijstva na kakovost vode v 
alpskih jezerih. Merili so kemijsko-
biološke parametre z namenom 
določanja kakovosti vode v jezeru.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Nekaj tednov zapored so spremljali 
kakovost vode ter določevali 
kemijske in biološke parametre 
vode. Odvzeli so vzorec na terenu 
in ga prinesli v laboratorij BC-ja 
Naklo za analizo.

Faza promocije
Dijaki so povabili nemške in 
francoske dijake na mobilnosti v 
projektu Suitable (Erasmus+) k 
določanju kemijskih parametrov 
vode. Skupaj so razpravljali o 
mogočih ukrepih za izboljšanje.

Ali lahko pijem 
vodo iz Blejskega 
in Bohinjskega 
jezera?
•  Spoznati dejavnosti, ki vplivajo 

na kakovost vode v jezeru, in 
predlagati ukrepe, s katerimi bi se 
stanje izboljšalo.

•  Spoznati in izvajati monitoring 
kakovosti vode.

Pri učenju uporabljamo različna čutila: »Kaj vidite? Kaj slišite? 
Dotaknite se … Kakšen okus ima? Kakšen vonj ima?«



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijake vprašamo, kaj vedo o 
podnebnih spremembah in 
njihovih vplivih na okolje in 
družbo. Spodbujamo jih, da 
razmišljajo o hrani, ki jo uživajo, 
in načinih njene pridelave.

Faza vrednotenja
Vsi moramo sodelovati pri reševanju 
izzivov podnebnih sprememb. Pri 
tem lahko omenimo še vplivneže, 
ki so spodbudili val sprememb (npr. 
Greta Thunberg).

Faza učenja
Dijaki raziskujejo različne načine 
pridelave hrane in njihove vplive 
na okolje in ljudi.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki na tla položijo rjuho, ki 
predstavlja otok sredi morja. 
Njihova naloga je, da rjuho 
obrnejo, ne da bi stopili s svojega 
otoka in pri tem padli v morje. S 
sodelovanjem poiščejo način, da 
vsi ostanejo na kopnem.

Faza promocije
Dijaki razpravljajo o pomenu 
sodelovanja v procesu iskanja 
rešitve.

Podnebne 
spremembe – vsi 
smo v istem čolnu
•  Poiskati konkretne rešitve v boju 

proti podnebnim spremembam. 

Na »terenu« jim omogočite dovolj časa za pustolovščine 
in igro. Omogočite jim, da se povežejo s prostorom, v 
katerem se nahajajo.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijake vprašamo, kaj vedo o 
vprašanjih trajnostnega razvoja, 
in oblikujemo skupno stališče. 
Dijaki izberejo področja/teme, ki 
bi jih radi raziskali.

Faza vrednotenja
Dijaki pri reševanju teh vprašanj 
razmišljajo o svoji vlogi. Na podlagi 
potreb lokalnega prebivalstva 
oblikujejo konkretne projekte.  

Faza učenja
Dijaki raziskujejo izbrane 
trajnostne tematike v skupinah 
ali individualno.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki oblikujejo vprašalnike, s 
katerimi poskušajo v razredu, 
družini in lokalni skupnosti 
določiti glavne trajnostne izzive 
lokalnega okolja. 

Faza promocije
Dijaki predstavijo poglavitna 
trajnostna vprašanja, ki jih je treba 
obravnavati v njihovem lokalnem 
okolju.

Trajnostni izzivi 
lokalnega okolja 
so tudi naši izzivi 
•  Določiti trajnostne izzive 

v lokalnem okolju.

Povratne informacije podajamo skozi celoten učni proces.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Koliko sort jabolk poznate oziroma 
koliko sort jih ponujajo v trgovini?

Faza vrednotenja
Dijaki pripravijo projekt 
za ozaveščanje o pomenu 
ohranjanja starih sort jabolk. V 
ta namen izdelajo tudi plakat 
oziroma posnamejo � lm.

Faza učenja
Dijaki obiščejo lokalno kmetijo 
z visokodebelnim sadovnjakom, 
si ogledajo njihovo pridelavo in 
predelavo. Dijaki z zavezanimi 
očmi stare sorte jabolk tudi 
okušajo, povohajo in otipajo. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki iz starih sort jabolk 
pripravijo različna peciva in 
jabolčnik. Na ta način odkrijejo, 
da stare sorte lahko uporabimo na 
različne načine.

Faza promocije
Dijaki si izmenjajo vtise o obisku 
visokodebelnega sadovnjaka. Ali so 
stare sorte drugačne od tistih, ki jih 
običajno dobimo v trgovini? Zakaj 
trgovine ponujajo le približno enako 
velika jabolka modernih sort? Ali 
lahko spremenimo svoje nakupovalne 
navade?

Poglej, kako to 
jabolko lepo diši … 
•  Z različnimi čutili okušati jabolka 

starih sort.
•  Razumeti, zakaj je treba ohraniti 

stare sorte jablan.    

Povratne informacije učenca (samoevalvacija), učitelja 
in vrstnikov naj bodo priložnost za dvig motivacije in 
kakovosti.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki opredelijo trajnostno 
tematiko ter postavijo 
glavna vprašanja, ki so zanje 
pomembna, in ciljno skupino 
(npr. vrstnike).   

Faza vrednotenja
Dijaki razmislijo o različnih 
možnostih približanja � lma ciljnim 
skupinam.

Faza učenja
Dijaki raziščejo vprašanja in 
opredelijo najpomembnejša 
sporočila, ki jih želijo posredovati 
izbrani ciljni skupini. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki ustvarijo scenarije na 
podlagi vprašanj in jasno določijo 
sporočilo, ki ga želijo posredovati. 
Po potrebi pripravijo kostume in 
rekvizite. Po scenarijih posnamejo 
� lm.

Faza promocije
Učenci razmišljajo o moči podob in 
besed ter o tem, kako jih je mogoče 
uporabiti za potrebe komuniciranja 
o trajnostnih izzivih.

»Našpičiti ušesa, 
pripovedovati 
zgodbe, izdelati 
fi lm« oziroma 
kako komunicirati 
o trajnostnih 
izzivih 
•  Uporabiti � lm kot pozitiven način 

posredovanja sporočil 
o trajnostnih
izzivih.

Povratna informacija je priložnost, da se učni proces 
prilagodi potrebam posameznika.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki opazujejo fotogra� je s 
tematiko podnebnih sprememb.  

Faza vrednotenja
Dijaki se sprašujejo o ukrepih 
(individualno-skupinski, lokalno-
globalni), ki jih moramo sprejeti za 
reševanje in blaženje podnebnih 
sprememb. Razmišljajo tudi o 
njihovi vlogi pri tem.

Faza učenja
Dijaki fotogra� je razdelijo glede 
na vzroke oziroma posledice 
podnebnih sprememb.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki nalepijo fotogra� je na velik 
list papirja. Nastane kolaž, ki ga 
okrasijo in nanj napišejo glavno 
sporočilo o izzivu podnebnih 
sprememb, ki ga želijo razširiti.

Faza promocije
Ob tem se odpre razprava, ki jo 
usmerja učitelj. 

Kolaž podnebnih 
sprememb 
•  Razumeti vzroke in posledice 

podnebnih sprememb. 

Povratna informacija je priložnost, da vsak učenec 
izrazi svoje ugotovitve, mnenja in občutke.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki odprto spregovorijo o 
občutjih, povezanih s klimatskimi 
spremembami v prihodnosti. 
Izrazijo strah in tesnobo, kar je v 
nasprotju s cilji izobraževanja o 
podnebnih spremembah.

Faza učenja
Dijaki raziskujejo, kaj jih spodbuja, 
da v svojem življenju uvedejo 
spremembe, ki pripomorejo k 
reševanju in blaženju podnebnih 
sprememb. 

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki spodbujajo vrstnike k 
spremembam: šolski jedilniki 
vsebujejo lokalne sestavine, 
zasaditev gredic pripomore k bolj 
»zelenemu« šolskemu okolju.

Faza promocije in vrednotenja 
Dijaki premislijo in se pogovorijo o tem, kako pozitivno 
okolje vpliva na njihova dejanja. Ali jih občutek 
povezanosti s seboj, z drugimi in naravo spodbuja, da so 
bolj odprti za spremembe?

Smo odprti za 
spremembe?
•  Na šoli organizirati teden dobrega 

počutja z namenom spodbujanja 
večje povezanosti med dijaki in 
odprtosti za spremembe.

Včasih jim moramo pustiti, da »varno« padejo, na ta način 
se v prihodnosti bolj veselijo svojih uspehov in razvijejo 
samozavest.



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki poslušajo citate 
umetnikov o povezavi med 
naravo in umetnostjo. Pri 
nadaljnjem razmišljanju 
upoštevajo kontekst svojega 
lokalnega okolja.    

Faza vrednotenja
Dijaki razmišljajo o privlačnosti 
svojega okolja in o tem, kako lahko 
umetnost pripomore k ohranjanju 
naše naravne in kulturne dediščine.

Faza učenja
Na izletu dijaki z različnimi 
čutili opazujejo naravo (gledajo, 
poslušajo, »pomočijo« prste v 
vodo, med prsti zmečkajo rastlino 
in jo povohajo). Hkrati razmišljajo, 
kako se ob tem počutijo.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki na prostem zbirajo 
»spominke«, ki jih pozneje 
uporabijo pri izdelavi umetnin, 
s katerimi izrazijo svoje 
razpoloženje. 

Faza promocije
Odpre se razprava o tem, kako 
so umetniki prelili na platno 
»lepoto« lokalnega okolja. Z 
umetninami je ta postala del 
kulturne dediščine, privlačne 
za turiste.

»Občutenje« 
narave nas 
spodbuja k 
ohranjanju 
kulturne 
dediščine
•  Uporaba različnih čutil (vizualni, 

slušni, kinestetično-taktilni) 
izboljša spomin in učenje.  

Naj vas ne bo strah predati odgovornost za učenje 
učencem!



Uvodna, 
predstavitvena faza
Dijaki sošolcem predstavijo poučne 
igre, ki se jih radi igrajo v prostem 
času. Določijo vrste iger, ki bi jih 
lahko motivirale za učenje o naravni 
in kulturni dediščini lokalnega 
okolja. 

Faza vrednotenja
Dijaki razmišljajo o naravni in 
kulturni dediščini lokalnega 
okolja ter o svoji vlogi pri njunem 
ohranjanju. Igre pozneje igrajo z 
družinskimi člani in jih na ta način 
ozaveščajo.  

Faza učenja
Dijaki raziskujejo naravno in 
kulturno dediščino lokalnega 
okolja. Z analizo vprašalnikov, ki so 
namenjeni vrstnikom, družinskim 
članom in lokalni skupnosti, 
določijo glavne znamenitosti, ki jih 
bodo vključili v igro.

Faza reševanja 
trajnostnih izzivov
Dijaki ustvarijo igro, s katero bodo 
turistom predstavili naravno in 
kulturno dediščino lokalnega 
okolja. Pripravijo igre spomina, 
pantomime, namizne igre z 
vprašanji … 

Faza promocije
Dijaki izdelajo merila za 
ocenjevanje. Skupaj s sošolci 
preizkusijo vse igre in razmišljajo 
o elementu zabave pri učenju.

Ohranjanje 
naravne in 
kulturne 
dediščine je lahko 
zabavno 
•  Dijaki na zabaven način spoznavajo 

naravno in kulturno dediščino 
lokalnega okolja.

»Globoko« vdihnite. Naj vas komentarji, kako bi 
»moralo biti« ne spravijo s tira.


