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OPIS EVELVIRANEGA DIDAKTIČNEGA ELEMENTA 

V sklopu inovacijskega projekta iščemo poti do kreativnih učnih okolij. Različne dejavnosti 

izvajamo v odprtem učnem okolju, ki učiteljem ponuja več možnosti za poučevanje s 

sodobnimi učnimi pristopi, učenem pa omogoča pridobivanje trajnejšega in vseživljenjskega 

znanja ter pozitivnega odnosa do učenja.   

Posamezne učne  vsebine, ki smo jih običajno obravnavali v učilnicah, smo prenesli izven njih 

– v naravo in druga, spodbudna učna okolja, ki delujejo na učence motivacijsko. Te vsebine 

izvajamo po fleksibilnem urniku, kjer učnega procesa ne moti šolski zvonec. Učitelji pouk 

timsko načrtujemo, pri čemer dajemo velik poudarek medpredmetnemu povezovanju. Prav 

tako nam te oblike pouka ponujajo vrsto možnosti medgeneracijskega sodelovanja, tako 

vključevanja posameznih staršev in starih staršev, kot sodelovanja med učenci različnih 

generacij, kar med drugim pozitivno učinkuje na odnose med učenci, učitelji in starši.  

Projekt nas je spodbudil, da smo povezali učence drugega razreda in izbirnega predmeta 

turistična vzgoja. Starejši učenci enkrat letno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju pouka v 

naravi za drugošolce – »Iskanje skritega zaklada«. Učne vsebine nadgradijo z zabavnimi 

motivacijskimi igrami. Učenci turistične vzgoje prevzamejo vlogo vodičev in animatorjev. 

Sodelujoči učenci tako pridobijo mnogo znanj in veščin (še posebej na socialnem področju), ki 

jih klasične oblike pouka ne omogočajo. Mlajši učenci so nad novimi mladimi vodiči navdušeni 

in dodatno motivirani, da se izkažejo. Med vsemi se spletejo trdnejše vezi, ki jih povezujejo še 

več let in ostanejo v lepem spominu.  

Vključevanje učencev v načrtovanje pouka, pripravo didaktičnih gradiv in izvajanje pouka 

spodbuja samostojnost in aktivno vlogo učencev, pozitivno učinkuje na usvajanje učnih ciljev 

ter pridobivanje trajnejših znanj.  Zato se trudimo, da bi bilo takšnih oblik pouka čim več. V 

lanskem šolskem letu smo izvedli projekt Abrakadabra, ki je potekal v večernih urah, po 

fleksibilnem urniku. Učencem smo omogočili izkustveno učenje in medgeneracijsko 

povezovanje (vključitev starih staršev in staršev). Pouk je temeljil na medpredmetnem 

povezovanju zgodovine, slovenščine, kemije, likovne umetnosti, gledališkega kluba in sodobne 

priprave hrane.  Spodbudno učno okolje in drugačni pristopi k poučevanju so učencem med 

drugim omogočali, da so razvijali svojo ustvarjalnost, domišljijo, kreativnost ter pridobili 

mnoge nove veščine v kulinariki in likovni umetnosti. 

Sodelovanje v inovacijskem projektu je spodbudilo povezovanje učiteljev in učencev treh 

izbirnih predmetov: športa za sprostitev, likovnega snovanja in turistične vzgoje. Organizirali 

smo tridnevni izobraževalni tabor v Veržeju, kjer so se prepletale vsebine vseh treh 

predmetov. Fleksibilni urnik je omogočal boljše prilagajanje okoliščinam in potrebam učencev. 

Pri vseh treh predmetih smo izvedli številne vsebine (pohode, oglede naravnih in kulturnih 

znamenitosti, vodenje nekaterih ogledov, likovne delavnice, obisk kmetije s kasaškimi konji, 

kopanje v Termah Banovci, priprava, izvedba in analiza ankete med kopališkimi gosti, priprava 

in izvedba kviza o turističnih znamenitostih sveta, Evrope in Slovenije s poudarkom na SV delu 

Slovenije…). Učenci so aktivno sodelovali pri načrtovanju aktivnosti, izvajanju in vrednotenju. 



Učenci turistične vzgoje so se vključili tudi v zbiranje finančnih sredstev za tabor. V ta namen 

so izdelali izdelke iz gline, ki so jih na stojnici ponudili obiskovalcem prireditve na Ponikvi v 

sklopu Martinovih dni, kar pomeni večje sodelovanje šole s krajem. Dejavnosti so pri učencih 

spodbujale samostojnost pri pridobivanju znanja. Izkustveno učenje je omogočilo, da je 

njihovo znanje trajnejše, odnos do učenja pa boljši. Prav tako takšna oblika učenja omogoča 

razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci ter učitelji in učenci. Vsi smo se z 

izobraževalnega tabora vrnili polni lepih spominov in novih življenjskih izkušenj. Odziv 

učencev, učiteljev in staršev je bil pozitiven, zato smo se odločili, da bomo takšne tabore, v 

katerih bo poudarek na medpredmetnem povezovanju in učenju v odprtem učnem okolju, še 

izvajali.  

Tudi načrtovanje drugih dejavnosti, ki smo jih izvajali že pred vključitvijo v inovacijski projekt, 

sedaj poteka drugače. Velik poudarek dajemo predvsem medpredmetnemu načrtovanju in 

izkustvenemu učenju. Vse lažje v naravo prenašamo tudi pouk v okviru predmetov, ki jih sicer 

v večji meri izvajamo v učilnicah (npr. matematika, slovenščina, glasbena umetnost, tuji jeziki, 

kemija ipd.). Tako smo uvedli nekatere spremembe pri načrtovanju pouka v okviru Kocenove 

sobote, orientacijskega pohoda in interdisciplinarnih ekskurzij.  

 

OPIS METODE EVALVIRANJA 

Pri vsaki dejavnosti, v katero smo vnesli nove didaktične elemente, smo spremljali odzive in 

zbirali mnenja učencev, učiteljev, ravnateljice in staršev. Učitelji, ki smo načrtovali in izvajali 

pouk, smo kritično presojali izvedbo pouka in ga ponovno načrtovali. 

Zbrali smo veliko fotografij in ustvarili nekaj filmov, ki ponazarjajo aktivnost učencev in izražajo 

njihovo počutje. Prav tako smo zbirali mnenja, ki smo jih upoštevali pri načrtovanju novih 

dejavnosti. Mnenja nekaterih učencev in učiteljev smo objavili na naši spletni strani.  

Znanje, pridobljeno z novimi didaktičnimi pristopi, smo v razredu preverjali in ugotovili, da je 

trajnejše. Še posebej so v znanju napredovali učenci z učnimi težavami, učenci, ki so pri pouku 

v razredu manj aktivni, in učenci s pomanjkanjem koncentracije. 

 

REZULTATI EVALVACIJE 

Dobri odzivi učencev in učiteljev, ki so bili vključeni v dejavnosti projekta, nas spodbujajo k 

nadaljevanju uvajanja novih didaktičnih pristopov.  

Pouk je za učence zanimivejši in manj stresen.  

Znanje učencev je trajnejše. Učenci pridobijo mnoge veščine, ki jih pri pouku v razredu ne bi 

mogli, imajo bolj pozitiven odnos do učenja, šole in učiteljev.  

Z uspešno vključitvijo staršev dosežemo, da sooblikujejo učni proces in se bolj povežejo s šolo. 

Novi pristopi k poučevanju omogočajo učiteljem, da razvijajo svojo kreativnost, so bolj 

zadovoljni, posledično in dolgoročno pa tudi uspešnejši.  


