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Današnje srečanje

OKVIR

KAKO SMO 
PRIŠLI DO 

SEM:

Kdo in 
kako? 

PRAKTIČNO 
DELO

Kaj smo 
naredili?

Rezultati

IZKUŠNJE IN 
VTISI:

Kaj smo se 
naučili?

POT 
NAPREJ: 

Kako bomo 
nadaljevali?



OKVIR

Erasmus+ projekt:
Testiranje in vključevanje participatornih (vključevalnih) metod 
dela z mladimi na okoljskem področju, s katerimi jih usmerjamo 
k aktivnemu državljanstvu.

Osnova za izvajanje projekta v Sloveniji: programa Mladi 
poročevalci za okolje (MPO) in Ekošola
→ vključevanje aktivnosti iz Ekoakcijskega načrta šole.

Učitelj = mentor → usmerjevalec, motivator

OKVIR



https://sever.ekologickavychova
.cz/sever-the-rychory-centre-of-
environmental-education-and-

ethics/

https://www.noi-
orizonturi.ro/en/

https://www.yre.global/ou
r-methodology

NVO: Društvo DOVES 
– FEE Slovenia, 

Slovenija

Organizacija Noi 
Orizonturi, Romunija

NVO: SEVER, Češka

Metodologije in partnerji projekta

Mladi poročevalci 
za okolje in 

Ekošola

Šola za trajnostno 
življenje / Place-
based Learning

IMPACT

https://sever.ekologickavychova.cz/sever-the-rychory-centre-of-environmental-education-and-ethics/
https://www.noi-orizonturi.ro/en/
https://www.yre.global/our-methodology


• Učenci zadnje triade OŠ: 11−14 let
• dijaki v SŠ: 15−18 let

• December 2018−junij 2021junij 
2021

• Faze: opredelitev načina 
sodelovanja in dela za posamezno 
metodologijo (projektna skupina), 
aktivnosti po državah, združevanje 
in testiranje metod

Starostna 
skupina

Časovni 
okvir



Cilji projekta

Razvoj in povezovanje 
aktivnosti programa Ekošola 
in Mladi poročevalci za okolje

Change your role: Prenos 
znanja in izkušenj med 
programi/ metodologijami za 
opolnmočenje mentorjev in 
mladih za spodbujanje 
aktivnega državljanstva

Nacionalno

Mednarodno



Načrtovana projektna rezultata

Vključevanje izbranih metod v 
izobraževalni modul.

Priročnik o izobraževanju za 
aktivno državljanstvo.
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Proces dela / aktivnosti

Srečanja mentorjev, 
podpora mentorjem

Delo z mladimi in 
mladih v šolah in 

skupnosti

Sestanki/srečanja partnerjev

3 metodologije



Šola za trajnostno življenje

- Na Češkem poteka od leta 2004 

- Preko 130 šol/lokalnih skupnosti,
več kot 200 izvedenih lokalnih
projektov, v sodelovanju s šolami,
NVO, podjetji …

- Učenci in dijaki v sodelovanju z
lokalnimi partnerji v lokalni
skupnosti raziskujejo, načrtujejo
in izvajajo projekte, kar pomaga
lokalnim skupnostim, da se
trajnostno razvijajo

- „Place-based learning“

- Projektno učenje



Vizija:
„Šola je epicenter, v katerem se rojevajo in 
širijo izkušnje, kako trajnostno živeti v kraju 
in skupnosti."

Cilji 
- Udeleženec razvija svoje kompetence za 

trajnostno življenje v kraju.
- Udeleženec bo ustvaril poseben 

„izdelek“, ki pripomore k trajnostnemu 
življenju v kraju in v skupnosti.



Kaj pomeni „prostor“ v place-
based learning

PROSTOR

Povezovanje teh  
treh vidikov

Območje 
(geograf.)

SkupnostPosameznik



Trajnostno 
življenje

Učenje o 
„prostoru“

Učenje v 
„prostoru“ 

Partnerstvo z 
(lokalno) 

skupnostjo 

Sprememba 
vlog učencev 
in učiteljev

Projekti za 
„prostor“

Principi „Place-based Learning“



Faze projektnega učenja:

1. Motivacija
2. Mapiranje
3. Izbor (idej)
4. Reševanje (teoretično)
5. Izvedba (praktično)

6. Refleksija 

Projektno učenje



IMPACT klub

IMPACT (angl.): učinek, vpliv 

Namen programa IMPACT je, da mladi prepoznavajo priložnosti ter 

oblikujejo vizijo za življenje, razvijajo kompetence in veščine (na 

profesionalnem in zasebnem področju). 

= okvir za razvoj sočutnih, kompetentnih pobudnikov sprememb

Celostni pristop k mladim, da razvijajo svoj odnos, spretnosti in 

znanje, potrebne za sodelovanje v družbenem, državljanskem in 

gospodarskem življenju.

Aktivnosti, ki temeljijo na konkretni akciji 



• Ciljna skupina: 12−17 let.
• Osnova: Klubi IMPACT:

o 10-25 mladih, ki se srečujejo enkrat ali dvakrat na teden
o Vodi/usmerjajo jih 2-3 t. i. vodje (Leaders).

• Cilj Klubov IMPACT: mladi postanejo pobudniki in nosilci 
sprememb v njihovem okolju:

V lokalnem okolju opredelijo problem oziroma predlog za 
izboljšavo na okoljskem, družbenem ali kulturnem področju, 
pripravijo načrt za izvedbo oziroma ukrepanje in uvajanje 
ukrepov, merijo in spremljajo učinke. 

Način dela



Temelj: izkustveno učenje, eksperimentalno učenje (experiental 
learning) :

1) zabavno, zanimivo učenje (Adventure Education)
2) storitveno učenje (Service learning) v skupnosti in za 

skupnost
→ učenje za podjetništvo: osnova za pridobivanje prihodkov 

kluba
Namen: razvoj in spremembe skozi izobraževanje in znanje
„Participant-driven“

Metodologija



3 prednosti / sklopi razvoja (3C)

Character (značaj): 

• razvija celovit nabor 
lastnosti, kot so 
spoštovanje, 
odgovornost, 
prijaznost in 
hvaležnost skozi 
konkretna dejanja

Contribution 
(prispevek): 

• vsak posameznik s 
predlogi in 
konkretnimi dejanji 
prispeva k izboljšavi 
v lokalni skupnosti. 

Competence 
(kompetence): 

• organizacija, 
upravljanje 
projektov, 
komunikacija in 
spretnosti za 
reševanje problemov 
- mehke in trde 
veščine - s čimer se 
poveča učinkovitost 
posameznika ter 
razvija 



1) Oblikovanje skupine

2) Analiza skupnosti

3) Opredelitev projektnih ciljev in ciljev učenja

4) Načrtovanje projekta

5) Evaluacija in vrednotenje procesa učenja in 
rezultatov projekta (3C)

6) Praznovanje

7) Predstavitev, širjenje in vzpostavitev 
partnerstev

Koraki „Service-learning“



IMPACT 
srečanje

Team-
building

igra

zgodba
Storitveno 
učenje v 

skupnosti

1) IMPACT 
kurikulum

2) IMPACT dnevnik 

3) IMPACT potni list

3-letni cikli
Vzpostavljena orodja učenja:

Vsebina in struktura srečanj



Program Ekošola – 7 korakov



2. Oblikuj 

pot do 

rešitve 

in/rešitev 

rešitev

Štirje koraki Mladih poročevalcev za 

okolje 
1. 

Raziskuj / 

opredeli 

problem 

ali izziv

3. 

Predstavi  

rešitev 

(novinars

ki 

prispevek)

4. Širi 

rešitev 

(objavi 

prispevek) 

in 

spremljaj 

učinke

1. 

Raziskuj / 

opredeli 

problem 

ali izziv



ZDRUŽEVATI

OPOLNOMOČ

ITI

RAZVIJATI

POGANJATI

Mladi poročevalci za okolje

Opolnomočiti mlade, 

da oblikujejo in 

predstavijo svoja 

stališča

Mladi poročevalci za okolje niso (samo) 

novinarji!



Slovenija – šole in mentorji
KAKO SMO 
PRIŠLI DO 

SEM:

Kdo in 
kako? 

Šola

Men

tor(ji)

Osnovna šola Griže Sabina Jevšenak

Osnovna šola Leskovec pri Krškem Jasmina Mlakar

Osnovna šola Ob Rinži Kočevje

Petra Debelak,

Laura Javoršek

Osnovna šola Preserje pri Radomljah Jasmina Pogačnik

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Monika Javornik

Osnovna šola Vransko -Tabor Maja Laznik

Gimnazija Ledina Marija Lotrič

Šolski center Celje: Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja

Alenka Lah Kalan,

Janja Čuvan
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Seznam  aktivnosti PBL in IMPACT

Place-Based Learning
Spoznajmo se
Dnevnik junaka
Čutno zaznavanje
Trajnostno življenje
Zemljevid kraja (mapiranje

skupnosti) 2
Vizija – rožnata očala 
Sestanek skupnosti
Refleksija/ocena aktivnosti 

- zemljevid doživljajev

IMPACT
Kaj je skupnost in kaj aktivno 

državljanstvo?
Refleksija VIA – (samo)vrednotenje 

lastnosti (pred izvajanjem aktivnosti)

Sprehod po skupnosti
Vizija kraja
Zemljevid kraja (mapiranje skupnosti)

Načrtovanje projektov po načelih 

'Service Learning'
Refleksija VIA – (samo)vrednotenje 

lastnosti (po izvedbi projekta)

Refleksija/ocena aktivnosti - zemljevid 

doživljajev



Izvajanje aktivnosti PBL in IMPACT

1. Izvajanje aktivnosti:

izbrana skupina/razred 
učencev ali dijakov na 

posamezni šoli

Izbor aktivnosti PBL in 
IMPACT

Izvedba

2. Vrednotenje in 
evalvacija 

(mentorji) 

Poenotena predloga



Delo po šolah

Izvajanje

• Osnova: opis aktivnosti  (v osnovi pripravljena za delo v živo, 

zunaj)

• Prilagoditev glede na učenje na daljavo, starostna skupina, 

predmet

Evalvacija

• Opis izvedbe 

• Opis prilagoditev

• Povezovanje: učni načrt, učni cilji, 4 koraki MPO, 7 korakov 

EŠ)



Preizkušene aktivnosti
PBL

Junakovo potovanje Osnovna šola Ob Rinži Kočevje

Junakovo potovanje Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Čutno zaznavanje Osnovna šola Griže

Čutno zaznavanje Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Storitveno učenje
Šolski center Celje: Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja

Kartiranje skupnosti Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Rožnata očala Gimnazija Ledina

Rožnata očala Osnovna šola Vransko -Tabor

Rožnata očala Osnovna šola Preserje pri Radomljah

IMPACT
Kartiranje skupnosti Osnovna šola Vransko -Tabor

Kaj je skupnost in aktivno državljanstvo? Gimnazija Ledina

Kaj je skupnost in aktivno državljanstvo? Osnovna šola Ob Rinži Kočevje

Sprehod po skupnosti Osnovna šola Griže

Vizija kraja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Načrtovanje projekta
Šolski center Celje: Srednja šola za 

gradbeništvo in varovanje okolja



Izvedba po šolah

Razredna stopnja: 
likovni, spoznavanje 
okolja

Tematski dnevi: 
kulturni dan, 
tehniški dan 
(povezovanje)

Predmetna stopnja: 
slovenski jezik, 
angleški jezik, 
naravoslovje

Krožki: novinarski, 
eko krožek

Srednja šola: varstvo 
okolja, 
okoljevarstvena 
tehnologija

Pouk na daljavo, samostojno delo doma

Srednja šola: šolsko 
glasilo 



Rezultati

VISIONING - WEARING 
PINK SUNGLASSES -
YouTube

Prispevki za Mlade 
poročevalce: 
intervjuji, video, 
fotografije, grafični 
prikazi in 
zemljevidi

https://www.youtube.com/watch?v=8byV5zh-288&feature=youtu.be


Outputs /others

Plans of the place
Poems, stories, literary works
Drawings
Land art

• Literarna dela, pesmi, razmišljanja
• Predlogi za razvoj in izboljšave kraja, eko junaki kraja
• Dnevnik zavržene hrane, izdelava zemljevidov 

(načrtovanje kraja) 
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IZVEDBA
• Dodana vrednost: sodelovanje mentorjev različnih 

predmetov in krožkov
• Aktivnosti so zelo dobra osnova za zunanje aktivnosti, delo v 

šoli z učenci in dijaki ter tudi možnost za delo doma
• Izvesti jih je mogoče v sklopu predmetov, krožkov ali 

tematskih dni
• Lahko so popestritev za izvedbo okoljskega pregleda (2. 

korak Ekošola), izvajanje projektnih aktivnosti (4. korak)
• Rezultat so lahko prispevki za MPO in druge projekte 

programa Ekošola (5. korak – obveščanje, ozaveščanje)
• Povezati jih je mogoče z vsemi temami / projekti v 

programu Ekošola
• Povezovanje s cilji trajnostnega razvoja

Povratne informacije - mentorji



O OPISU AKTIVNOSTI V PRIROČNIKU :
• Navodila so jasna, praktična in uporabna za 

pripravo ure
• Mogoče jih je prilagoditi glede na način izvajanja 

in starost učencev oziroma dijakov
• Pri izvedbi na daljavo jih je bilo mogoče 

prilagoditi
• Enostavna izvedba za starostno skupino 10‒14, za 

srednješolce pa se prilagodi glede na predmet ali 
krožek, bolj primerne raziskovalne aktivnosti, a jih 
je treba pripraviti

Povratne informacije - mentorji



Vtisi učencev in dijakov

• Večinoma zelo pozitivni vtisi in povratne informacije: 
k večini aktivnosti so pristopili projektno, zato niso 
imeli občutka formalnega pouka in učenja o določeni 
temi

• Izbrali so lahko temo, ki jih zanima

• Izrazili so lahko svoje mnenje in predloge

• Večina aktivnosti temelji na vizualizaciji

• Za uspešno izvedbo se je treba uskladiti in 
sporazumeti, kaj razumemo pod določenim izrazom in 
kaj raziskujemo

• Aktivnosti spodbujajo razmišljanje zunaj okvirjev in 
pogled na skupnost z druge perspektive

• Osnova za spodbujanje pozitivnih sprememb v lokalni 
skupnosti
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PRIROČNIK



PRIROČNIK



4. poglavje



4. poglavje



Junakovo potovanje (PBL)

Aktivnost se je učencem zdela zdelo zanimiva in motivirajoča; na koncu je v

sklopu pouka slovenščine sodelovalo več kot 80 učencev, starih od 11 do 14

let. Navodila dejavnosti so bila jasna in enostavna za sledenje, dodali smo

tudi vprašanja o okolju. Učenci so uživali v skupinskem delu, ko so analizirali,

izražali svoja mnenja, izkušnje in komentarje, Spoznali so, da ni pravilnih in

napačnih odgovorov ter da je bolj pomembno, da delijo svoje argumente in

utemeljitve. Njihovo vključevanje v dejavnost je privedlo do številnih »land

art« izdelkov, pesmi, literarnega ustvarjanja, risb, različnih grafičnih

predstavitev njihovih mnenj.

Zaradi velikega odziva učencev se bodo te metode nadalje uporabljale za

povečanje stopnje zanimanja in odzivnosti učencev. Dejavnosti bi lahko

vključili pri različnih predmetih (biologija, naravoslovje …). Junakovo

potovanje učencem omogoča, da v sproščenem kontekstu razvijejo lastno

ustvarjalnost; ne daje občutka klasičnega učenja, učenci se učijo, ne da bi se

tega zavedali, kar omogoča boljše in trajnejše rezultate. Dejavnost pomaga

tudi pri razvoju sodelovanja med učitelji.

5. poglavje



Kontakt: Lucija Marovt, lucija.marovt@ekosola.si, 031-317-094

Vprašanja?

HVALA ZA POZORNOST!

mailto:lucija.marovt@ekosola.si

