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Zakaj imaš rad pouk v naravi?



Zakaj se ti zdi pouk v naravi dober?
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Povezava teorije in prakse

Stik z življenjem in naravo

Neposredno opazovanje

Spoznanja z lastnim iskanjem informacij

Medpredmetno povezovanje 

Pouk v naravi - motivacija za učenje
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Kako zahtevne so bile naloge? Primer učencev 
6. razreda:



Kako si pridobil/a informacije? Primer 
učencev 4. razreda:

4. razred

Informativne table

Opazovanje, merjenje…

Vodič/učitelj

brošure, zloženke



Kateri so najboljši načini pridobivanja 
informacij? Pojasni!

OPAZOVANJE VODIČ/UČITELJ INFORMATIVNE TABLE

Sam prihajaš do spoznanj. Razumljivo razloži Lahko večkrat prebereš

Lažje si predstavljaš, bolj 

razumeš.

Je bolj zanimivo Bolj si zapomniš

Bolj si zapomniš. Si bolj zapomniš Dobiš zanesljive podatke

Manj naporno. Več informacij Bolje prikazano

Preizkusiš svoje teoretično 

znanje.

Ni potrebno brat

Je bolj zabavno.

Lažje mi je,  ker me usmerja in 

mi pomaga sošolec.

Sem bolj ustvarjalen, imam 

več idej.



INOVACIJSKI PROJEKTI ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO:
 se izvajajo v številnih šolah in vrtcih;
 nosilci projektov so strokovni delavci iz vzgojno-izobraževalnih 

ustanov skupaj z otroki, učenci in dijaki ter drugimi partnerji;
 sodelujejo s konzulenti in multiplikatorji Zavoda RS za šolstvo;
 Inovacijske projekte podpira Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Vsakdo se zna učiti in učiti druge. Nekateri smo mojstri, drugi
umetniki. Vsi pa potrebujemo prijatelja, ki nas v času iskanja boljšega
podpira. Novo potrebuje prijatelje.

Inovacijski projekti spodbujajo in omogočajo sodelovanje,
raziskovanje lastne prakse in odkrivanje novitet. Tudi če ste eno
novost že razvili, vedno lahko pridete po »še«.

Dr. Natalija Komljanc 
Vodja inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo



V okviru IP lahko sodelujemo na 5 RAVNEH 

RAZVOJA NOVOSTI:

 osebni razvoj strokovnega delavca

 uvajanje t.i. dobre oz. odlične prakse

 razvijanje t.i. dobre oz. odlične prakse

 odkrivanje novosti

 didaktično preoblikovanje (preobrazba) 

VIZ programa



Izobraževanja v okviru projekta spodbuja 

AKCIJSKO RAZISKOVANJE

(3 akcijski krogi na leto):

načrtovanje (re-načrtuj)

 izvajanje

refleksija in vrednotenje



Naslov projekta: PONIKVA JE KUL

Cilj projekta:

Usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje
novih znanj, vseživljenjsko učenje in doseganje višje
kakovosti znanja ter pozitiven odnos do učenja.

Novost:
3. raven – razvijanje t.i. »dobre oz. odlične prakse«



Bistveno spoznanje in dosežen cilj:

Pričakovan cilj inovacije je dosežen. 

Z inovacijskim projektom smo dosegli, da je izvajanje
pouka v bližnji okolici šole pogostejše, kakovostnejše in
učinkovitejše. Z dobrim medpredmetnim sodelovanjem,
strokovno izdelanimi delovnim listi ter evalvacijo
dosedanjega dela smo razvili odlično prakso v
popolnejšo obliko.

Ugotovili smo, da smo z uvedbo novosti dosegli, da
učenci v večji meri samostojno pridobivajo nova znanja,
dosegajo višjo kakovost znanja in razvijajo bolj pozitiven
odnos do učenja.



Ena izmed možnosti za doseganje zastavljenega cilja je izvajanje pouka v
naravi. Le-ta omogoča dobro povezovanje teorije s prakso, izvajanje
raziskovalnih metod učenja, ohranja stik z življenjem in naravo, dodatno
motivira učence, pripomore k celostnem razvoj učencev in vseživljenjskem
učenju.

Da je pouk v naravi učinkovit in nam omogoča doseganje cilja se nam zdi
pomembno, da učenci pridobivajo znanje in prihajajo do novih spoznanj sami,
da se učenci gibljejo v zdravem okolju, ki deluje spodbudno in jih dodatno
motivira za učenje, da rešujejo naloge, ki so zanimive in jih spodbujajo k
aktivnemu sodelovanju, da povezujemo vsebine različnih predmetov ipd.

Več dobrega medpredmetnega povezovanja zagotovo lažje izvajajo učitelji na
razredni stopnji, kjer poučujejo več predmetov in poznajo učne načrte teh
predmetov. Učitelji predmetne stopnje večinoma na terenu obravnavamo
vsebine enega ali dveh predmetov.



Da bi bilo medpredmetno sodelovanje boljše, smo vsi učitelji na razredni
in predmetni stopnji iz učnih načrtov izbrali cilje, za katere menimo, da jih
je mogoče realizirati v našem okolju. Posamezni učitelji so ob upoštevanju
didaktičnih priporočil različnih predmetov sestavili naloge in izdelali učne
liste, prilagojene učencem posamezne triade.


