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Kraj kjer živim: jaz- moje mesto- svet;
Izlet za občutenje kraja

•
•

•
Učni cilji

•
•
•
•
•

Vsebina
ekskurzije

Prepoznavanje elementov narave, kulture in
socialnega okolja.
Prepoznavanje povezav med elementi.
Prepoznavanje povezav med elementi okolja in
rabo tal, virov, človeško aktivnostjo in naravnim
sistemom.
Odkrivanje novih zgodb po katerih živimo v literaturi, tako lokalni kot tudi tisti iz drugih krajev
in časov.
Razvijanje občutka za kraj v kontekstu zgodovine, podnebja, kulture, sociale in naravnih virov.
Spraševati se o kulturnih zgodbah o povezovanju človeška in okolja.
Prepoznavati, da imajo vse pokrajine svojo
zgodbo, ki je socio-kulturna in ekološka.
Prepoznavanje osebnih povezav z okoljem.
Ponovni premislek o življenjskih navadah v lokalnem okolju, državi in svetu glede na lekcijo
iz zgodbe.

Učenci bodo šli na sprehod v območje, ki sledi začrtani poti (pot bodo učenci dobili pred izletom). Pot
naj bo sestavljena tako, da zajema več naravnih
in umetno narejenih krajev kot so: vodna telesa,
gozd, park, zgradbe,nakupovalni center, restavracija, itd. Čas za sprehod naj ne presega ene ure.
Med sprehodom naj učenci prepoznajo in zapišejo
elemente okolja (žive in nežive stvari). Lahko si
vzamejo vzorce (listje, prst, kamenčke, itd.).
Učence se prosi, da naredijo zemljevid in s tem vizualizirajo okolje z njihove perspektive.

WeWho

•

le

Napisal Gaye TEKSÖZ & Güliz Karaarslan SEMİZ, METU
e-mail: gtuncer@metu.edu.tr

Me

Naslov
aktivnosti

1

Lahko uporabijo prej zbrane vzorce.
Učenci morajo zbrati podatke o:
• Značilnostih kraja (zgodovini, naravi, rabi
človeka, živih stvareh, neživih stvareh, današnjem stanju in uporabi v prihodnje).
• Spremembi rabe tal, kulturi in naravnih
strukturah.
Vsebina
ekskurzije

Me

WeWho

2

Z uporabo elementov okolja, ki so jih prepoznali,
naj učenci narišejo mrežni diagram, ki prikazuje
povezave med temi elementi.
Med risanjem mrežnega diagrama se od učencev
pričakuje, da predvidevajo prihodnje rabe območja. Kaj se zgodi, če nadaljujemo z rabo okolja, kot
je današnja? Moramo uvesti kakšne spremembe
v zvezi z rabo, da ohranimo prostor za prihodnje
generacije?

le

Razprava in ocenjevanje ekskurzije temeljita na
naslednjih rezultatih:
Rezultat 1:
elementov.

Ocenjevanje/
razprava in
rezultati

Seznam

prepoznanih

okolijskih

Rezultat 2: Zemljevid z elementi prepoznanimi
med izletom. Učence se med izletom spodbuja,
da stvari fotografirajo ali/in rišejo, kar vidijo na
zemljevid.
Rezultat 3: Mreža, ki prikazuje povezave med
elementi ter interpretacija vpliva teh povezav na
mestno okolje. (Učence se spodbudi, da vključijo
sebe v mrežo in odgovorijo na vprašanje, kako
lahko povezave vplivajo na mestno okolje, regijo,
državo in planet?)

Rezultat 4: Recept za tradicionalno jed, ki izraža
odnos med človekom in naravo na danem
območju (na primer, jed narejena iz zelenjave
ali sadnja, ki rastejo na območju).

Predlog za ocenjevanje:

Naloge
Prepoznavanje okolijskih elementov: toliko elementov kolikor je le možno

Možno
število točk
25

(Rezultat 2)
Izdelava spletnega diagrama
(s čim več možnimi povezavami)
(Rezultat 3)
Recept
(Rezultat 4)

25

WeWho

Zemljevid

le

(Rezultat 1)

Me

Ocenjevanje/
razprava in
rezultati

25
25

3

Naslov
aktivnosti

Me

WeWho
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Zgodbe mojega kraja, ki so jih
navdihnile zgodbe o mlinu
Napisal Daniela CONTI, Creda onlus
e-mail: daniela.conti@creda.it

Razvijanje občutka za prostor.

•

Raziskovanje naravnega, kulturnega in socialnega okolja.

•

Zavedanje, da imajo vse pokrajine svojo
zgodbo, ki je sociološkokulturna in ekološka.

•

Prepoznavanje osebnih povezav z okoljem.

•

Raziskovanje človekovega vpliva na okolje.

•

Razmišljanje o stvareh z druge perspektive.

•

Spodbujanje občutljivosti in empatije za kraje kjer živimo, študiramo ali gremo na izlet ali
počitnice.

•

Spodbujanje ljudi k spraševanje vprašanj in
iskanju zgodb o prostoru kjer živimo, se učimo, gremo na izlet ali počitnice.

•

Spodbujanje ljudi, da iščejo verodostojen in
resnične kontekste iz katerih se lahko učijo
in s katerimi lahko izkusijo življenje.

•

Razumevanje pomembnosti preteklosti za
sodobno življenje.

•

Razvijanje strasti za učenje iz prakse (dotikanje z rokami, ustvarjanje orodij ali predmetov, premikanje, delanje poskusov in preizkušnje, učenje iz napak).

•

Promoviranje ukrepov za trajnost.

le

•

Učni cilji

• Avtentičen kraj kjer ljudje živijo ali delajo
ali kjer poteka projekt obnove ali kjer so
izvirni objekti ali dobri ekosistemi.
• Prostor, ki ima prepoznavno preteklost
(zgodovinsko, naravno, kulturno in socialno) in ima zgodbe, ki jih lahko deli.

WeWho
Me

Predlogi
za to
območje

Območje pristave Mulini Asciutti lahko prikaže različne pojave, nekateri so poudarjeni v pripovedi, ki se lahko nanašajo na
različne vidike trajnosti, na primer varovanje, deljenje in uporaba naravnih in kulturnih vrednot, energetsko uporabo, ekosistemske storitve ter krožno gospodarstvo.
Seveda je pomembno, da je kraj obiska edinstveno, čudovito in popolno območje. Za svojo
prvo ekskurzijo poiščite kraj, kjer se boste vi in
učenci počutili udobno. Lahko tudi razmislite o
značilnostih, ki opredeljujejo takšno učno mesto, kot so na primer:

le

Za oblikovanje te ekskurzije najprej razmislite o
analizi svojega kraj bivanja ali študija. Pomembno je iskati resnične in otipljive kraje za katere
obstaja razpoložljiva literatura, informacije in
priče s katerimi se je možno pogovarjati in jih
vprašati o njihovih zgodbah, izkušnjah in znanju.
V Zgodbe o mlinu predstavimo območje z
bogato dediščino ter z nekaj potmi, ki omogočajo odkrivanje občutka za kraj, pomembnosti preteklosti za sodobno življenje, povezav med območjem in ljudmi, ki lahko
predstavljajo eno osebo ali celotno skupnost,
in predvsem medsebojnih povezav z okoljem.
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• Prostor, ki je dostopen in vam tako to ne
prepričuje učne izkušnje.
Predlogi
za to
območje

• Prostor, ki prikazuje duhovno, kulturne,
socialne in gospodarske vrednote za trajnost ali netrajnost.

Učenci lahko sodelujejo in delajo pri oblikovanju ekskurzije. Po tem, ko preberejo Zgodbe o
mlinu lahko učitelj vključi učence v preučevanje območja, iskanje virov, priložnosti in ljudi,
ki lahko izrazijo ideje o trajnosti, kot so na primer te predstavljene v zgodbi ali druge, kot so
gospodarjenje z naravo, permakulturne izkušnje, poskusi krožnega gospodarstva, kratke kmetijske ali skupnostne verige, primeri kulturne in
naravne dediščine, tradicionalnih obrti, inovativnih in ustvarjalnih podjetji in še mnogo več.

Me

WeWho
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• Prostor, ki razkriva pomene, perspektive
in odnose.

le

Vsebina
ekskurzije

Učenci naredijo veliki zemljevid njihovega območja kjer z zastavicami označijo njihove raziskovane rezultate in obogatijo informacije s slikami, kratkimi opisi, risbami in začetke zgodb,
ki so jih uspeli do takrat pridobiti. Na koncu je
vsak v razredu zmožen dojeti kaj se dogaja na
njihovem območju v povezavi z izvajanjem trajnosti.
Druga faza je izbira prvega kraja, ki se ga obišče.
Najprej lahko učenci naredijo seznam in individualna merila za izbiro kraja. Na primer, dostopnost kraja, osebnostni interes, multiprespektiven pogled, ki ga nudi kraj, možnost in

ekskurzije

Učenci lahko prav tako pripravijo preizkusni
test. S sabo prinesejo osebni predmet ali sliko
z zgodbo ali skrivnostjo o trajnosti, ki jo bodo
odkrili in vsi učenci naj s svojega edinstvenega
vidika poskušajo razkriti zgodbo predmeta ali
interpretirati, kaj se dogaja na fotografiji.
Medtem časom naj učenci s pomočjo učitelja kontaktirajo ljudi, organizacije, prebivalce,
starše in organizirajo različne vidike obiska kot
so intervjuji, stvari, ki jih bodo počeli/okusili/naredili, kraje, ki jih bodo obiskali, oblikujejo urnike, itd.
Nato pride čas obiska kraja. Vsak učenec naj
nosi svojo osebno kapo za anketarje, fotografe, risarje, režiserje, raziskovalce, preiskovalce,
geografe in naravoslovce ter preživijo en dan
na območju in tako odkrijejo ideje trajnosti ali
netrajnosti določenega območja z njihovega
osebnega vidika.

WeWho

Vsebina

Me

Tretji korak je predmet pri katerem pripravijo
načrt obiska. Učenci se odločijo kaj so njihove
naloge in glede na to pripravijo vprašalnike,
materiale, orodja in pripomočke. Na primer,
v razredu so lahko anketarji, fotografi, risarji,
režiserji, raziskovalci, preiskovalci, geografi in
naravoslovci. V tej fazi lahko učitelji predlagajo
aktivnosti za razumevanje ciljev in tipologije vprašanj, ki lahko služijo kot navdihajoči vodič za
obisk kjer raziskujejo temo o trajnosti.

le

razpoložljivost oseb, ki se jih tam lahko intervjuva, itd. Učenci lahko naredijo predstavitev svojih
raziskovanj ali izmenjajo intervjuje, da dobijo več
informacij o posameznikovih ocenah območja
in potem se odločijo glede na skupni seznam
najbolj zanimivih območji za obisk enega kraja.
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Vsebina

le

ekskurzije

V šoli se vsi zbrani materiali raziščejo in se poiščejo elementi, pojavi, glavne teme in rdeči
alarmi, ki povezujejo različne izkušnje in navdihujejo zgodbe, ki bi se jih lahko pripovedovalo.
Učenci lahko narišejo miselni vzorec in s tem
pokažejo povezave med elementi in poiščejo
najboljši način za prikaz občutka za kraj, ki so ga
obiskali in različne možnosti za zgodbe. V tej raziskavi lahko iščejo drugačne situacije od tistih,
ki so jih raziskovali, prav tako lahko raziskujejo
kaj se dogaja na svetu v povezavi z trajnostjo, ki
so jo raziskovali. Nato se učenci odločijo o načinu kako želijo prikazati svojo ekskurzijo in rezultate svojega dela svojim staršem, meščanom
in sošolcem. Na voljo so različne možnosti, vse
od spletne strani, e-knjige, potovalni dnevnik,
video, fotografsko ali slikarsko razstavo, igro,
konferenco, predstavitev, itd.
Na koncu bodo učenci oblikovali projekt za šolo.
Odvisno od raziskovane ideje trajnosti, kraja
obiska in zgodb, ki so jih odkrili lahko učenci v
praksi izvedejo tisto kar je pomembno za njih
na njihovi šoli. Lahko naredijo permakulturni
vrt, laboratorij ponovne uporabe, izkušnjo krožnega gospodarstva, laboratorij za biomimikrijo,
prerazporeditev odpadne hrane, biodiverzitetni vrt, proizvodnja komposta ter številne druge
projekte, ki jih navdihujejo izkušnje učencev.
Zadnji predlog je bistvenega pomena, ker možnost izvajanja projekta na šoli da učencem
možnost, da se trudijo za doseganje trajnosti,
jih vključuje v ukrepanje in jih uči družbene odgovornosti.

Postopek ocenjevanja se lahko razvije za vsako
posamezno fazo, vse od načrtovanja ekskurzije do šolskega projekta. Učitelj lahko predlaga
vprašanja
kot so:
Kaj sem se naučil?
Kaj bom naslednjič storil drugače?
Kaj je naslednje kar želim raziskati?

Učence se spodbudi, da naredijo številne materiale v vsaki fazi, vse od raziskav, vprašalnikov,
dnevnikov, razmišljanj, pripovedi, slik do predstavitev. Vsi ti materiali se lahko uporabijo za
ocenjevanje in ustvarjanje osebnega dnevnika
rasti učenčevih spretnosti, znanja, odnosov in
kompetenc.

le

Kaj želim storiti za trajnost sveta kot študent,
član moje šole, član skupnosti ali prebivalec
mesta?
WeWho

razprava

Kaj se je spremenilo glede trajnosti z mojega
vidika?

Me

Ocenjevanje /
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Naslov
aktivnosti

Življenje v vremenskem svetu. Ekskurzija
temelji na branju, raziskovanju in teku.
Napisal Arran STIBBE, University of Gloucestershire
e-mail: astibbe@glos.ac.uk

•

Razvijanje občutka za prostor.

•

Raziskovanje naravnega, kulturnega in socialnega okolja.

•

Prepoznavanje, da imajo vse pokrajine
zgodbo, ki je sociološkokulturna ter ekološka.

•

Prepoznavanje lastne povezanosti z okoljem.

•

Raziskovanje vplivov človeka na okolje.

•

Spraševanje o vremenskih kulturnih zgodbah v vsakodnevnem pogovoru in v vsakodnevnih besedilih, kot npr. v vremenski napovedi.

•

Iskanje novih zgodb v literaturi, tako domači
kot tuji, iz različnih časovnih obdobij.

•

Pristopanje k svetu na nov način, ki temelji
na zgodbah in literaturi.

Učni cilji

Me

WeWho
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le

Študentje bodo vključeni v odlomke zgodbe
Življenje v vremenskem svetu. Raziskovali bodo
vsak posamezni del te zgodbe in prišli tudi do
svojih odkritij.
Vsebina
ekskurzije

• Za odlomek z naslovom Sončne počitnice bodo študentje raziskovali reklame ter
kako nas le te želijo pritegniti k nakupu z
vremenom, Vprašanja ob tem so: Katere
vizualne in jezikovne značilnosti so uporabljene za pozitivno oziroma negativno
predstavitev vremena? Kako so pozitivne ali negativne podobe uporabljene, da
spodbudijo potrošnika za nakup izdelka?

• Za odlomek z naslovom Pisanje o naravi,
bodo študentje brali zgodbe, ki jih piše
narava v njihovih državah in odkrili nove
ideje in načine pristopov k vremenskemu
svetu.
• Za odlomek naslovljen z Japonska bodo
študentje spoznavali ideje o vremenskem
svetu iz tujih, oddaljenih držav. Kulture so
lahko tuje ali tradicionalne od kjerkoli po
svetu. Pri tem odlomku študentje analizirajo literaturo, pesmi, televizijske sporede,
ali filme. Vprašanja, ki se tukaj postavljajo,
so: Kakšne zgodbe o vremenu pripovedujejo te kulture? Ali lahko te zgodbe pripomorejo k trajnostnemu ravnanju?

WeWho

ekskurzije

Me

Vsebina

• Za odlomek z naslovom Vremenski svet
bodo študentje raziskovali antropologijo
in filozofijo za pridobivanje idej o vremenu. Glavni poudarek je na odnosu med
človekom, naravo ter bolj konkretnim fizičnim svetom, zdaj in v prihodnosti.

le

• Za odlomek z naslovom Vremenska napoved bodo študentje analizirali vremenske napovedi in tako spoznali zgodbe o
vremenu (npr., da je dež slabi in sonce
dobro). Tukaj se zastavijo naslednja vprašanja: Kakšno vreme je predstavljeno
pozitivno in kakšno vreme je predstavljeno negativno? Kakšen jezik se uporablja,
da se vreme prikaže kot pozitivno oziroma kot negativno? So zgodbe podobne ali
drugačne od vsakodnevnih zgodb o vremenu?

11

Me

WeWho

12

Vsebina

le

ekskurzije

• Glavni del ekskurzije, ki se izvaja na prostem, je preživljanje časa v lokalnem zelenem okolju v vseh vremenskih pogojih v
določenem časovnem razponu (od nekaj
tednov do enega mesece). To vključuje dejavnosti, kot so sprehajanje, tek ali
kakršni koli način gibanja v naravi. V tem
času bodo študentje pisali dnevnik izkušenj, ki jih povezujejo z raziskovanjem
vremenske napovedi in izkustvenega
občutenja narave. Zaželeno je, da se tudi
fotografija okolja v katerem to izvajajo.
Vizualna zgodba, ki je na koncu glavne
zgodbe, je zgolj en primer fotografiranja
vremenskega sveta okoli nas. Študentje
so lahko pri svojem fotografiranju izvirni
in ustvarjalni. Vprašanja, o katerih je treba
tukaj razmišljati, so: Kako je vremenska
napoved predstavila današnje vreme (pozitivno ali negativno)? Kako se jaz počutim
v vremenskem svetu? Kateri znaki o povezanosti vremena in sveta so okoli mene
(npr. cvetenje novih rož, zibanje dreves v
vetru, odpadanje listov z dreves, prihod
ptic)? Je kakšna razlika v letnih časih sedaj v primerjavi z letnimi časi v preteklosti
(npr. narcise cvetijo prej zaradi podnebnih sprememb)? Študentje lahko intervjuvajo starejše ljudi, da ugotovijo, kako
oni doživljajo vremenski svet okoli sebe
danes v primerjavi s preteklostjo. Ključno
vprašanje je, kako je prebiranje literature
o vremenu ter vsakodnevno preživljanje
časa zunaj spremenilo študentov pogled
na svet okoli njega.

le

WeWho

ekskurzije

Me

Vsebina

Cilj je, da študenti z izkušnjami iz preživljanja časa na prostem ponovno razmislijo
o svoji vlogi človeških bitij, ki bivajo znotraj
večjega vremenskega sveta, da odkrijejo
občutek za prostor, zgodovino prostora,
prihodnost prostora in te izkušnje na ustvarjalni način zabeležijo v svoj dnevnik.

13

Za ocenjevanje ekskurzije je najbolje, da neposredno dnevnik ni ocenjen, saj se dnevniki smatrajo kot nekaj osebnega. Pisanje
dnevnika more biti svobodno in ustvarjalno
brez omejevanja z vprašanjem, kaj želi videti
ocenjevalec dnevnika. Namesto tega se študente lahko vzpodbudi k ustvarjanju digitalne zgodbe, dokumentarnega filma, članka za
revijo, prestavitve ali blog o dnevniku, kjer se
nizajo vprašanja in ideje iz dnevnika. Študent
v svojem izvlečku lahko razmišlja o vprašanjih, kot so ta:
• Katere zgodbe o vremenu lahko slišite v
vsakdanjem pogovoru ter v vremenski napovedi?
Me

WeWho
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Ocenjevanje/
razprava

• Kakšen je odnos med ljudmi, živalmi, rastlinami in vremenom?

le

• Katere alternativne in navdihujoče zgodbe, ki jih piše narava lokalno ali globalno, v
sodobnem času ali iz preteklosti, še lahko
najdeš?
• Kakšen je občutek, ko preživljaš čas na
prostem v vremenskem svetu in doživljaš
lokalne zelene površine v vseh vremenskih
razmerah?
• Kakšni so današnji vremenski vzorci v primerjavi z vremenskimi vzorci v preteklosti?
• Kako se lahko še ostale vzpodbudi, da
izkoristijo vremenski svet za zdravje in
dobro počutje?
• Katere politične ukrepe je možno sprejeti
za zaščito zelenih površin na lokalnem in
globalnem nivoju?

aktivnosti

by Janja LUŽNIK & Ana Vovk KORŽE, University of Maribor,
Slovenia e-mail: janja.luznik@um.si

Razvijanje občutka za prostor.

•

Raziskovanje naravnega, kulturnega in socialnega okolja.

•

Prepoznavanje pokrajinske zgodbe, ki je sociološko-kulturna ter ekološka.

•

Prepoznavanje lastne povezave z okoljem.

•

Raziskovanje povezav rabe zemlje, naravnih
virov in naravnega ekosistema.

•

Razvijanje občutka za prostor, za pokrajino,
ekspozicijo, vreme, prst, vodo, vegetacijo ter
živali.

Me

•

le

Moja in naša zgodba v Dravinjski dolini

WeWho

Naslov

Učni cilji

•

Raziskovanje človekovega vpliva na pokrajino, za razumevanje pozitivnih in negativnih
vplivov na pokrajino in za raziskovanje, kako
je človek s svojimi aktivnostmi spremenil lokalno pokrajino in delovanje ekosistemskih
storitev v pokrajini.

•

Ustvarjanje povezav med preteklo in trenutno rabo zemlje ter razprava o trajnostni rabi
zemlje v prihodnosti.

•

Razpravljanje o pomembnosti samooskrbe
na področju pridelave in predelave hrane in
obnovljivih virov energije.

•

Premišljevanje o življenjskih navadah v lokalnem okolju, državi ali na svetu z vidika ekosistemskih storitev.
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Zgodba govori o Učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer je leta 2010 akademska profesorica dobila v last 1,5 ha očetove zemlje, ki
je na podeželskem hribovitem območju Dravinjskih hribov. Območje ima zaradi revne
prsti slabe naravne razmere za kmetijstvo, saj
imajo plitek zgornji horizont ter kompaktno
teksturo, kislo reakcijo in vsebujejo zelo malo
organskih snovi. Območje je bilo poraščeno s
travo, ki je bila košena enkrat letno saj zaradi
suše ni bilo možno kositi večkrat. Na hribu so
rastla samo tri stara avtohtona sadna drevesa. Območje je označeno kot neprivlačno za
obdelovanje, zato zemlje nihče ni hotel vzeti
niti v dar.

Me

WeWho
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Kratka zgodba
o območju

Akademska profesorica si je postavila tri ključna vprašanja:
Kaj mi narava tukaj daje?

le

Kaj želim imeti?
Kaj potrebujem, da preživim v teh naravnih
pogojih in da sem samooskrbna?
Akademska profesorica se je odločila, da spremeni to območje v učilnico v naravi za izkustveno izobraževanje na prostem na področju
samozadostne oskrbe predvsem za mlade, da
lahko prepoznajo nove priložnosti za trajnostno življenje na podeželskih in mestnih območjih.
Zaradi obstoječih naravnih razmer je bila edina možnost obdelave zemlje izbira permakulture, ekoremediacij ter agroekologije. Po petih letih ima izobraževalni poligon več kot 200
različnih ureditev za pridelavo hrane in izobraževalne infrastrukture za aktivno izobraževanje vseh generacij,

Vsebina
ekskurzije

Študentje bodo raziskovali svoje območje bivanja v povezavi z vsebino zgodbe Moja in
naša zgodba v Dravinjski dolini, katere glavni
poudarek je na ekosistemskih storitvah in ohranjanju biotske pestrosti ter samooskrbi na
področju naravne pridelave hrane in izdelovanje oddelkov prodaje.
Pred izvedbo ekskurzije učence seznanimo z
definicijami ekosistemov, ekosistemskih storitev za človeka in naravo, o pomenu samooskrbe, trajnostnih oblikah pridelave hrane in
koriščenju obnovljivih virov. Vzpodbudimo jih,
da razmislijo o pomenu ekosistemskih storitev
in jih napotimo na spletne vire, izbrano literaturo in filme. Predstavitev svojih razmišljanj

le

WeWho
Me

Kratka zgodba
o območju

kjer preko izkustvenega izobraževanje lahko
obiskovalci prejmejo raziskovalne spretnosti
in praktična znanja o naravi, njenih komponentah in razumejo pomembnost trajnosti.
Danes izobraževalni poligon za samooskrbo
deluje v skladu z zakoni narave, upoštevajo
se tako naravnii cikli kot tudi naravne značilnosti kot so ekspozicija, potrebe po vlažnosti, značilnosti prsti, itd. Proizvodnja hrane temelji na naravnih pristopih agroekologije in
permakulture s poudarkom na kolobarjenju,
uporabi organskih materialov, brez strojne
obdelave zemlje, brez uporabe kemikalij in
umetnih gnojil. Poudarek je na polikulturnosti
in biološki raznovrstnosti. Tradicionalno znanje je nadgrajeno z novimi odkritji, ki izboljšajo
pridelovalne metode z uravnavanjem vodne
balance v gredah in kremenovim peskom za
izboljšanje teksture iz ilovice v bolj peščeno
teksturo.
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lahko podajo v obliki odprte diskusije in izmenjave mnenj.
Ekskurzija se lahko organizira v lokalnem okolju kot so domači ali šolskih vrt, park, gozd ali
lokalna ekološka tržnica, izobraževalna kmetija, skupnostni vrt, naravni in okoljski izobraževalni center, etnološki muzej na prostem,
kjer se lahko študentje izobražujejo o različnih
trajnostnih praksah in samozadostni oskrbi
na področju hrane in naravnih virov.

Me

WeWho
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Vsebina
ekskurzije

Tako kot si je profesorica zastavila izhodiščna
vprašanja, kako preživeti na območju Učnega
poligona Dole in kako ob tem čimbolj upoštevati ekosistemske storitve, tako vzpodbudimo
učence, da razmišljajo o možnosti sobivanja
v ekosistemu, za kar je potrebno z opazovanjem, spremljanjem in doživljanjem narave in
okolja začutiti pokrajino.

le

V okviru prvega vprašanja »Kaj mi daje narava?’«se učenci seznanijo z geografskimi značilnostmi lokalne pokrajine. Poudarek je na
spoznavanju naravnih in antropogenih komponent ter v iskanju povezav med njimi. Spoznavajo naravne vire kot so ekspozicija, sončna
energija, prst, voda, klimatski pogoji, vegetacija, ki so osnova za življenje in pridelavo hrane.
Območje lahko fotografirajo, zbirajo okoljske
komponente, si izdelajo mentalni zemljevid.
Študentje raziskujejo okolje raziskati in ga
izkusijo z vsemi čuti (opazovati, vonjati, poizkušati, se dotikati, poslušati). Študentje lahko prepoznavajo lokalna zelišča in avtohtono
vegetacijo in tako pripravijo herbarij. Študentom se lahko tekom izleta zastavi vprašanje:
Kaj moremo vedeti o značilnostih območja in
kako lahko pridemo do teh podatkov?

Vprašanja, ki jih naj učitelj zastavi učencev so
lahko: Kako preživeti z naravo in znotraj narave? Kako pridelovati hrano? Kako meriti lastnosti zemlje ali vode?
Pomembno je, da se študentje na ekskurziji
aktivno vključijo v raznolike dejavnosti, ki temeljijo na povezavi med naravo in človekom,
stikom z živalmi, trajnostno rabo ekosistemskih storitev in dobrin, da lahko ponovno začutijo svojo povezanost z naravnim okoljem.

WeWho

V okviru ključnega tretjega vprašanja »Kaj morem storiti?« učenci odkrivajo možnosti, kako
se morajo prilagoditi na naravne danosti. Raziskujejo možnosti za izboljšanje prsti, vode,
vegetacije in obenem razmišljajo o možnostih
varovanja in spodbujanja ekosistemskih storitev v domačem okolju.

Me

Vsebina
ekskurzije

predlagajo ukrepe za okrepitev in ohranjanje
ekosistemskih storitev ter biotske pestrosti v
lokalnem območju. Vprašanja, ki jih naj učitelj
zastavi učencem so lahko: Kaj bi storili, da bi
lahko v lokalnem območju preživeli samo z
naravnimi viri? Je območje z vsemi viri dovolj
za preživetje?

le

V okviru drugega vprašanja »Kaj želim imeti?«
učenci spoznavajo lokalno tradicijo in kulturo,
trajnostne pristope pridelave in predelave
hrane, različne možnosti koriščenja naravnih
dobrin. Poudarek je aktivnostih, ki so tesno
povezane z naravo. Raziskujejo trende v razvoju prostora v obdobju zadnjih 50 ali 100 let. Na
ekskurziji študentje prepoznajo antropogene
dejavnosti, ki so vzrok sprememb in predvidevajo možne scenarije razvoja ekosistemov ter
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Vsebina
ekskurzije

V okviru terenskega dela in na podlagi ključnih
zastavljenih vprašanj učenci razvijejo sposobnost razmišljanja in povezovanja naravnih virov, njihove rabe nekoč in danes ter razvijejo
kompetence za razumevanje ekosistemskih
storitev. Po terenskem delu razumejo, da lahko vsak, kot posameznik veliko naredi za ekosisteme in njihove storitve in se zavedajo, da
so ekosistemi med seboj povezani in soodvisni in neposredno vplivajo na življenje ljudi.
V tem procesu bodo študentje pridobili zavedanje, da ima vsak posameznik priložnost, da
prispeva k ohranjanju in okrepitvi ekosistemskih storitev in dobrin ter biotske pestrosti.

Me

WeWho
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le

Ocenjevanje /
razprava

Za ocenjevanje ekskurzije je najbolje, da študentje samostojno odgovorijo na tri glavna
vprašanja. Sami naj iščejo odgovore in razvijejo inovativne rešitve, kako preživeti v danih
lokalnih naravnih pogojih, in varovati ekosistemske storitve in obstoječe naravne vire na
trajnostni način v njihovih vsakodnevnih življenjih.
Njihov izdelek lahko vključuje vprašanja kot
so:
• Kako lahko jaz preživim zgolj z naravnimi viri?
• Kaj morem vedeti o značilnostih območja in
kje lahko dobim te
podatke?

• Kakšno korist imam lahko iz naravnih virov
in ekosistemskih dobrin z upoštevanjem trajnostnega načina uporabo le tega?

• Kako lahko izboljšam biotsko pestrost v vsakdanjem življenju?
• Kako lahko izboljšam biotsko pestrost v svojem domačem okolju?

WeWho

le

• Kako bi lahko ohranili območje pokrajine
tudi za prihodnost?

Me

Ocenjevanje/
razprava

• Kako sem lahko bolj samooskrben v vsakdanjem življenju?
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Naslednje točke, povzete iz Baker, M. (2005). Landfullness
in adventure based programming: Promoting reconnection
to the land. Journal of Experiential Education, 27 (3), 267276, je pri tej dejavnosti dobro imeti v mislih:

2. Interpretacija
zgodovine območja

Interpretacija kulturen in naravne
zgodovine območja.
Kako se je to območje spreminjalo
skozi zgodovino?
Kdo je živel na tem območju?
Kaj je bilo na tem območju?
Kakšno je bilo to območje pred stotimi
leti?

Me

WeWho
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1. Globoko zavedanje

Zavedanje o tem, kaj se dogaja na
določenem območju.
Kje sem?
Kaj me obdaja?
Kdo me obdaja?

le

Zakaj je ta kraj edinstven?
Kaj ta kraj pomeni zame? (Lahko
3. Občutenje prostora v
razumemo pomen, ki ga posamezniki
sedanjosti
pripisujejo kraju: socialni, okoljski,
politični, itd.)

4. Povezovanje z domom

Povezovanje območja z domom. Kdaj
določen kraj postane dom?
Kdaj nek kraj postane dom?

Lahko bi se pogovarjali o trenutni rabi
zemljišč (vpliv današnjih dejanj, možne
5. Collegarsi a questioni
nevarnosti, težave pokrajine, itd.).
globali.
Razmišljanje o trajnostni rabi zemljišč
v prihodnosti.

SPODBUJANJE ESD KOMPETENC UČITELJEV SKOZI TRI
STOPENJSKI MODUL
Jaz, moja država, moj svet/ Naša skupna ESD knjigaMEWEWHOLE
SMERNICE ZA UČITELJE
1. OZADJE
Zgodbe so skrivnostni rezervoar vrednot: spremeni zgodbo po
kateri posamezniki ali narodi živijo in s tem spremeniš posameznike in narod (Ben Okri 1996, str.21).

• Rezultati niso teoretični, ampak so sestavljeni iz resničnih
zgodb o trajnosti in netrajnosti po vsem svetu, zlasti v državah partnericah.
• Rezultati vsebujejo predloge za učitelje, povezane s tem
kako uporabljati zgodbe v razredu.
• Rezultati ne vsebujejo znane ESD dejavnosti namesto tega
vsebujejo dejavnosti za revitalizacijo z zgodovino in kulturo
države partnerice in sveta.
•

Rezultati uporabljajo inovativne tehnike za ESD.

•

Rezultati so dosegljivi prek odprtih spletnih virov.

• Bralec te knjige bo spoznal, kako se je lokalno okolje spremenilo in kako so spremembe povezane z globalnimi izzivi, ki
se zdijo zelo daleč od točke, kjer bralec stoji.
• Projekt bo vključeval nove pristope, metode, vire, povezane z ESD kot študijo primerov, učenje v naravi za trajnostni

WeWho

Mewewhole predlog predlaga naslednje točke kot rezultate:

Me

(iz Ecolinguistics: jezik, ekologija in zgodbe, ki jih živimo, poglavje
1. Arran Stibbe, avtorjev nepopravljen osnutek)

le

Zgodbe imajo izjemno ustvarjalno moč. Skoznje usklajujemo
človekove dejavnosti, usmerimo pozornost in namen, opredelimo vloge, ugotovimo kaj je pomembno in tudi, kaj je resnično
(Charles Eisenstein 2011, str. 2)
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razvoj, krajevno izobraževanja, državljanska znanost podprta z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki bo
temeljila na potrebi sistematičnem razmišljanju za razumevanje naravnih ciklov sistema Zemlje.
• Projekt bo zagotovil možnosti za bodoče učitelje, da
bodo razumeli kako so socialni, gospodarski, okolijski sistemi medsebojno povezani in kako ohraniti cikle v sistemu
Zemlje.
Torej, kot je navedeno v dokumentu načela, smo sprejeli
naslednje opredelitve:
Trajnostni razvoj:
• proces, ustvarjanja ekološko neoporečne prihodnosti in
prihodnosti primerne za človekovo bivanje, kot je razvidno,
skozi neprekinjeno učenje, ki je najbolj značilna dota človeške vrste,
Me

WeWho
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• postopek socialnega učenja za izboljšanje človeškega stanja

le

• proces, ki se lahko nadaljuje tudi za nedoločen čas brez
ogrožanja samega sebe (John Foster, 2002, kakor je naveden
v Vare & Scott, 2007).
Izobraževanje za trajnostni razvoj
Izobraževanje za trajnostni razvoj (ITR) omogoča vsem, da sprejmejo informirane odločitve za okoljsko celovito, ekonomsko upravičeno in pravično družbo za sedanje in prihodnje generacije
ob spoštovanju kulturne raznolikosti. – UNESCO (213r)
Naš pristop povezan z trajnostnim razvojem, učenjem in spremembami kot je navedeno v Vare & Scott (2007); domnevamo,
da to, kar je (in je lahko) znano v sedanjosti, ni primerna, želenih
“koničnih stanj” ni mogoče določiti. To pomeni, da mora biti vsako učenje odprto. Ta pristop je bistvenega pomena, če se negotovosti in zapletenosti imanentnosti življenja vodijo do odsevnega socialnega učenja o tem, kako bi lahko živeli v prihodnosti
(p.193).

Posledično

za

vzpostavitev

načela

projekta

smo

upo-

rabljali ESD pristop, opredeljen po Vare & Scott (2007).
Zato v skladu z zgoraj navedeno odločitvijo trdimo, da skozi resnične življenjske zgodbe, to je “učenje iz naših izkušenj” bomo
lahko opremili sami sebe, da izberemo najbolj ugodno kar nam
prihodnost omogoča. To ne bi prineslo trajnostnega razvoja. Namesto tega bi bil to dokaz, da je se trajnostni razvoj dogaja (Scott
in Gough, 2003:147, kakor je naveden v Vare & Scott, 2007).
Med razvijanjem resničnih in z njimi povezanimi ekskurzijami,
smo opazili, kako nekaj temeljnih načel podpira naše zgodbe;
to so povezljivost, preteklosti-sedanjost- prihodnost, izkustveno
učenje in uravnoteženje med kaj in zakaj.

WeWho

dr. Paula Vare, so te povzete v spodnji tabeli z glavnimi točkami.

Me

knjige (MeWeWhole) razložena podrobno v uvodu knjige s strani

le

Kot so ta temeljna načela, ki podpirajo zgodbe iz naše skupne
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Temeljna
načela

Temeljna načela podprta v
MeWeWhole zgodbah
• Sistem je sestavljen iz posameznih elementov,
ki so vsi na nek način povezani; npr. sistem lokalnega prevoza, človeški živčni sistem ali vodni
krog.
• Različni sistemi imajo morda meje, vendar pogosto vplivajo na druge sisteme.

• Problem netrajnosti je zapleten problem; to
pomeni, da je kompleksne narave in nima jasne rešitve.
Povezljivost
• Lahko se rešuje skozi razumevanje, povezovanje elementov problema in spremljanjem problema.
Me

WeWho
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• MeWeWhole zgodbe in druge podobne zgodbe,
ki jih lahko ustvarite, bodo pomagale učencem
prikazati nekatere povezave, ki se nastajajo v
okolju. Takšno razumevanje lahko privede do
razmišljanja o lastni vlogi v svetu.

le

• Vsak kraj ima bogato preteklost, ki jo je treba raziskati, doživlja edinstven trenutek, ki ga
imenujemo “zdaj” in je pred njim neskončna
prihodnost.

Preteklost
–sedanjostprihodnost

• iz preteklosti se lahko naučimo, o spremembah, ki so nas je pripeljale do našega trenutnega stanja. Lahko razumemo sedanjost in
edinstven niz izzivov in možnosti, ki jih ima.
Lahko predvidevamo prihodnosti – za razliko
od druge dimenzije, preteklosti in sedanjosti,
je prihodnost svet, za katerega se lahko odločimo, da ga spremenimo.
• Skupna značilnost MeWeWhole zgodbe je, da
ljudje živijo v skladu s svojo vizijo sveta, ki si jo
želijo.

• Vsako MeWeWhole zgodbo spremlja predlog
za ekskurzije, ki gradijo na temi, ki se obravnava v zgodbi.

Izkustveno
izobraževanje

• Ti predlogi nas spodbujajo, da uporabimo naše
oči in morda naredimo nekaj raziskav. Vendar
ne pozabite na druge čute. Začutite, kako so
zgodbe obogatene z degustacijami hrane različnih vonjav, z atmosferskimi razmerami.

• Pomembno, je vključevanje znanstvenih načel,
ki podpirajo naše zgodbe. Obstaja veliko možnih primerov od atmosferskih procesov do živUravnoteželjenjskega cikla insektov, do strukture tal, itd.
nost med
Svoje učne ure podprite z znanstvenim razukaj in zakaj
mevanjem.
• Pri obravnavi zakaj učimo to temo, je pomembno spoznati, da ima izobraževanje za trajnostni
razvoj (ITR) različne namene:
• Učenje za trajnostni razvoj (ESD1) , za spodbujanje ali olajšanje spremembe v vedenju in
načinu razmišljanja.

Me

• Naše ekskurzije nudijo številne predloge za
učne ure vendar smo ugotovili, da Kaj učite, in
učni cilji, ki si jih prizadevate doseči, bodo temeljili na vaših lastnih učnih načrtih in temah,
ki jih želite obravnavati.

WeWho

le

• Naše izkušnje našega okolja so informirane in
obogatene z našimi čuti, tako da bi uporaba čutil morala biti temeljni element vseh okoljskih
izobraževanj, ker nam le to pomaga, da začutimo naše okolje.
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• To je pomembno v primerih, kjer obstaja jasna
potreba za spremembo in kjer obstaja obsežno
soglasje o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Primeri lahko vključujejo uporabo obnovljivih virov energije, izogibanje nepotrebnim izgubam
ali uravnoteženo prehrano.
• Ta pristop je ponavadi precej poznan-to je neke
vrste stvar, ki jih počnejo dandanes v šolah.
Problem pri tem je, da nimajo vse težave jasne
rešitve in včasih se navidezno “dobro” vedenje
Uravnoteželahko spremeni ali celo nasprotju drugim venost med
denjem. Še bolj zaskrbljujoče je, če se bomo vsi
kaj in zakaj
naučili, da upoštevamo pravila in storimo, kar
so nam povedali, ne da bi se o tem spraševali bi
to privedlo do zelo netrajnostne družbe.
Me

WeWho
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• Pri učenju za trajnostni razvoj (ITR 2) gre za
kritično razmišljanje; spodbuja študente da se
sprašujejo in dvomijo v to kaj strokovnjaki pravijo, in da testirajo trajnostno razvojne ideje.
• Priznava, da trajnostno življenje ni enostavno
in išče protislovja, ki se lahko pojavijo znotraj
vedenja, ki jih spodbujajo ESD 1 pristopi.

OCENA - AKCIJSKI PRISTOP
Kot dr. Paul Vare navaja v uvodu skupne ESD knjige, obstajajo različni nameni za okoljsko in trajnostno izobraževanje, vendar za nas je
bistveni rezultat akcijskega pristopa.
To je pristop, ki si prizadeva za razvoj študentovih spretnosti, znanja,
motivacije in samozavesti pri sprejemanju svojih odločitev glede na
dani problem (npr. zdravje ali okoljska vprašanja). Pristop je delno
odziv pasivno vključevanje študentov v izobraževanje. Konec koncev, študentom redko ponudijo priložnosti, da izberejo, kaj storiti, če
pa se jim, jih ne znajo izkoristiti.

•

Vizija

•

Dejanja

•

Spremembe

Študenti se odločijo, ali se jih vodi k problematiki, ampak potem sami
prevzamejo vodilno vlogo pri preiskovanju ozadje o problematiki. Ne
raziskujejo le, kaj se dogaja (npr. na ravni onesnaženosti v lokalni pari),
ampak tudi ugotavljajo, zakaj se je to zgodilo.
V fazi vizijo študenti pomislijo kako bi bilo mogoče izboljšati to stanje.
Nato se odločijo za dejanja, ki lahko prispevajo k uresničitvi njihove
vizije.
Izraz “akcijski” v ima poseben pomen v akcijskem pristopu. Mora biti več
kot preusmeritev iz akademskega učenja. To je treba izvesti s specifično
spremembo v mislih. Poleg tega mora »akcijski« biti nekaj, za kar se
študentje odločijo, da bodo naredili sami. Če samo delaš, kaj so rekli,
potem je to le dejavnost.
V skladu z zgoraj navedenimi rezultati (akcijski pristop) se predlagajo
izkušnje na prostem (ekskurzije) z učenci po pogovoru in razpravi o
MeWeWhole zgodbah v razredu. Merila za ocenjevanje smo dali v priročniku Ekskurzije za vsako posamezno ekskurzija specifično za vsako
posamezno zgodbo. V skladu z našim predlogom, da je bistven izid za
okoljsko in trajnostno izobraževanje “akcijski pristop”, predlagamo naslednjo ocenjevanje s kombinacijo postopkov ocenjevanja predlaganih
pri ekskurzijah.

WeWho

Raziskovanje

Me

•

le

Za izgradnjo zmogljivosti študentov, da odločajo in odgovarjajo za
svoje odločitve, akcijski pristop zagotavlja priložnosti za sodelovanje
z problemi v svoji skupnosti izven učilnice. Pristop je mogoče povzeti
kot RVDS:
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RAZISKOVANJE

• Naredijo seznam in zemljevid okolijskih komponent.
• Naredijo mrežo, ki prikazuje povezave med komponentami,
interpretirajo vpliv teh interakcij na okolje.
• Opredelijo situacijo ter problem.

•
•

Študentje se sami odločijo za dejanje, ki bi lahko omogočil njihovo vizijo.

Dejanje, za katerega se odločijo, je zasnovano
na miselnih spremembah.

SPREMEMBA

Poročajo, kaj se je spremenilo kot rezultat dejanja.

Izvedejo aktivnosti in opazujejo spremembe.

Študente se spodbudi, da oblikujejo različne rezultate: raziskovalne zapiske,
vprašalnike, dnevnike, premišljevanja, pripoved, slike in predstavitve.

DEJANJE

VIZIJA

Študenti se odločijo, ali se jih vodi k problematiki, ampak potem sami prevzamejo vodilno
vlogo pri preiskovanju ozadje o problematiki.
Ne raziskujejo le, kaj se dogaja (npr. na ravni
onesnaženosti lokalnega potoka), ampak tudi
ugotavljajo, zakaj se je to zgodilo.

OD ŠTUDENTOV SE PRIČAKUJE, DA ….

• Naredijo predloge različnih situacij. Predlogi vprašanj so lahko:
• Kako lahko preživim zgolj s temi naravnimi viri?
• Kaj moramo vedeti o značilnostih območja in kako lahko dobimo podatke?
• Kako lahko na trajnostni način koristim naravne vire ter ekosistemske
dobrine?
Študentje razmislijo kako bi se lahko ta situa- • Kako sem lahko bolj trajnosten v vsakodnevnem življenju?
cija izboljšala.
• Kako lahko izboljšam biodiverziteto v svojem okolju?
• Kako lahko varujemo okolje za boljšo prihodnost?

DEFINICIJA

le

AKCIJSKI PROSTOP
– koraki -

WeWho

OCENJEVANJE – AKCIJSKI PRISTOP -

Me
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