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 Otroci s posebnimi potrebami

- Pridobivanje in spretnosti znanj za čim bolj samostojno vključevanje v 
samostojno življenje (kuhanje, likanje…)

- Ena od oblik pridobivanja spretnosti in znanj v konkretni situaciji je 
doživljajski tabor 

Namen doživljajskega tabora

- Pridobivanje novih izkušenj v pristnem in sproščenem učnem okolju
- Seznanitev učencev s pomen lokalno pridelane hrane

- Priprava obrokov iz lokalno pridelane hrane

- Samostojnost pri skrbi za samega sebe

- Pri pripravi obrokov in 

- Ozimnice

- Vključene vsebine s področja gibanja in zdravega življenjskega sloga 
(ogled znamenitosti)



 Izkustveno učenje

- Učenje iz lastnih izkušenj

- Kolb navaja »Izkustveno učenje je vsako učenje, pri katerem je učenec v 

neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje. To je v nasprotju z učencem, 

ki samo bere, sliši, govori ali piše o tej resničnosti, ampak nikoli med učnim 

procesom ne pride z njo v sik.« (Kolb, 2015; cit. po Marentič Požarnik, Šarić in 

Šteh, 2019, str. 10).

- taborniki, skavti

- v šolah: šole v naravi, naravoslovni dnevi, mednarodne izmenjave



 Primer dobre prakse: doživljajski tabor Novi Sad

- skupina 6 učencev iz višjih oddelkov PPVI in 2 učiteljici

- 4. september 2019

- V sodelovanju Centra Janeza Levca Ljubljana v okviru projekta

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi

potrebami v lokalno okolje.

- Od srede 4. septembra 2019 do srede 11. septembra 2019

- V edukativnem kampu Čenej („salašu“)

- Aktivna vključenost učencev v življenje in delo na kmetiji (kokoši, dva

petelina, dva psa, tri muce)



1. dan: pot do edukativnega kampa Čenej



2. dan: čiščenje okolice, okopavanje nasada sivke, 



- čiščenje paradižnika, mletje paradižnika, kuhanje 

paradižnikove omake



3. dan: kuhanje polnjenih paprik, ogled Petrovaradinske

trdnjave v Novem Sadu



4. dan: Ogled Beograda in Beograjske trdnjave –

Kalemegdan park, sprehod ob Donavi in kosilo v mestu.



5. dan: Prekmurski dan (bograč, prekmurska gibanica)



6.dan: obisk osnovne in srednje šole s prilagojenim 

programom Milana Petroviča v Novem Sadu



7. dan: Kulinarične značilnosti srbske kuhinje


