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POVZETEK
Ena izmed ključnih nalog zaposlenih v Kozjanskem parku je izobraževanje učencev,
dijakov, študentov in odraslih ter spodbujanje raziskovanja v duhu varstva narave,
zlasti ohranjanja biotske raznovrstnosti ter varstva naravnih vrednot. Učenci,
predvsem okoliških šol, raziskujejo domače okolje, pridobivajo nova spoznanja, pri
samem izobraževanju pa se aktivno vključujejo in pridobivajo lastne izkušnje. V
Kozjanskem parku so se z mladimi začeli načrtno ukvarjati v obliki naravoslovnih in
kulturnih dni, poletnih taborov, tehničnih in tematskih dni, različnih vrst delavnic ter
učnih poti. Magistrsko delo obravnava predlagane aktivnosti v organizaciji
Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev šestih
osnovnih šol, ki se nahajajo na območju parka. V teoretičnem delu je predstavljena
naravna dediščina (naravne vrednote), zgodovina Kozjanskega regijskega parka,
njegov geografski oris, naravna in kulturna dediščina ter neformalni vzgojnoizobraževalni programi in aktivnosti v Kozjanskem parku, ki so namenjene učencem
na vseh stopnjah izobraževanja in tudi drugim obiskovalcem. Predstavljen je pomen
zavarovanih območij v vzgojno-izobraževalnih procesih ter določene komponente
aktivnega učenja in poučevanja.
Podatki za empirični del raziskave so bili zbrani s pomočjo intervjujev strokovnih
delavcev Kozjanskega parka, učiteljic osnovnih šol, anketnih vprašalnikov in
preizkusov znanja za učence ter učnih načrtov obveznih predmetov osnovne šole.
Ugotavljam, da se pojavljajo razlike v znanju in odnosu do narave in naravne
dediščine Kozjanskega regijskega parka med učenci različnih starostnih skupin.
Ugotavljam tudi, da obstaja pozitivna povezanost med znanjem učencev in njihovim
splošnim učnim uspehom ter uspehom pri biologiji in naravoslovju. Povezanost pa ne
obstaja med odnosom učencev do narave in naravne dediščine Kozjanskega parka
glede na učenčev splošni učni uspeh in uspeh pri biologiji in naravoslovju.
Prepoznavam tudi, da odnos učencev do biologije kot šolskega predmeta ni povezan
z njihovim splošnim učnim uspehom in uspehom pri biologiji in naravoslovju. Iz učnih
načrtov posameznih predmetov osnovne šole je moč razbrati veliko zastopanost
vsebin in operativnih učnih ciljev na področju varstva narave, zavarovanih območij,
parkov ter naravne in kulturne dediščine. Največ operativnih ciljev na teh področjih
učenci dosežejo pri pouku biologije, geografije in naravoslovja.
KLJUČNE BESEDE: Kozjanski regijski park, naravna in kulturna dediščina,
neformalno izobraževanje, naravovarstvena vzgoja in izobraževanje, učni načrt,
osnovnošolci.

SUMMARY
One of the key tasks of the Kozjanski Park employees is to educate pupils, students
and adults, to encourage nature protection with the emphasis on maintaining
biodiversity and protecting valuable natural features. Pupils, mostly from schools in
the surrounding area, explore their local environment, their existent knowledge, reach
new discoveries, and are actively involved in the educational process in which they
gain personal experience. Work with the young in Kozjanski park is organised in the
form of days out in nature, culture days, summer camps, theme days, different
workshops and learning paths. The master's thesis discusses the proposed activites
organised by Kozjanski Park in view of nature protection education of the pupils of six
primary schools located in the park area. The theoretical part presents the natural
heritage (valuable natural features), the history of Kozjanski Park, its geographical
features, natural and cultural heritage and the informal educational programmes and
activities in Kozjanski Park that are intended for students on all levels of education
and other visitors. It also presents the importance of protected areas in educational
processes and some components of active studying and teaching.
The information for the empirical part of the research were gathered through
interviews with the Kozjanski Park employees, primary school teachers, pupil
questionnaires and tests and the curricula of the compulsory subjects of elementary
school. I conclude that there are differences in knowledge and attitude to nature and
natural heritage of Kozjanski Park among students of different age groups. I also
conclude that there is a positive correlation between the knowledge of students and
their overall shool performance and grades in biology and science. On the other
hand, there is no correlation between students' attitude to nature and the natural
heritage of Kozjanski Park according to students' overall school preformance and
grades in biology and science. I also recognize that students' attitude to biology as a
school subject is not related with students' overall school performance and grades in
biology and science. There is a significant representation of contents and operational
educational objectives in the areas of nature protection, protected areas, parks and
natural and cultural heritage in the curricula of some primary school subjects. Most of
these operational objectives are met by pupils in biology, geography and science
classes.

KEYWORDS: Kozjanski Regional Park, natural and cultural heritage, informal
education, nature protection education, knowledge and attitude of primary-school
pupils.
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1 UVOD
Naravni parki so sestavni del ukrepov politike trajnostnega razvoja, ki teži k
zmanjšanju onesnaženja, zmanjšanju izrabe naravnih virov ter k ohranitvi biotske
pestrosti, krajinske pestrosti in varstvu naravnih vrednot. Sodelovanje lokalnega
prebivalstva je eden izmed glavnih pogojev za uspešen obstoj in razvoj parkov
(Bizjak, 2008). Po vsem svetu se spodbuja upravljanje, ki temelji na skupnosti in
sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. Pristop pri upravljanju zavarovanih območij
zahteva ohranitev in krepitev ciljev ohranjanja, s pravično povezanostjo vseh ljudi, ki
jih to zadeva (Bruyere, Beh in Foster, 2011). Na podeželskih območjih imajo ljudje
visok občutek odgovornosti in moralne obveznosti za ohranjanje narave. To je
rezultat seznanjenosti in podučenosti, z naravo pa so tudi v nenehni interakciji. Vloga
podeželskega prebivalstva pri ohranjanju narave je bila dobro uveljavljena s
prakticiranjem tradicionalne rabe tal in prostora ter s sodelovanjem v procesih
načrtovanja in izvajanja aktivnosti, ki spodbujajo ohranjanje (Ibrahim in Roger, 2004).
Dandanes se v šolah vse bolj uveljavlja neformalno učenje, kamor velikokrat sodi tudi
neposredno doživljanje narave in naravne dediščine. Za učence neformalno učenje
ne predstavlja nobene obveznosti do ocenjevanja, je spontano, sproščujoče,
teoretično znanje pa lahko nadgradi z lastnimi izkušnjami, ki dlje časa ostanejo v
spominu (Hrovatič, 2006). Kozjanski park nudi učencem priložnost za spoznavanje
žive in nežive narave, naravne in kulturne dediščine in okoljskih tematik. Izkušnje iz
˝prve roke˝ v lokalnem okolju so lahko ključ do uspešnega okoljskega
izobraževalnega programa, ki želi povečati okoljsko odgovorno vedenje in
ozaveščanje med učenci (Awasthy, Popovic in Linklater, 2012).
Za tovrstno tematiko magistrskega dela sem se odločila, ker me je zanimalo, ali
učitelji osnovnih šol na območju parka vključujejo tamkajšnje učence v izobraževalne
dejavnosti, ki jih ponuja Kozjanski park ter kakšno znanje o in odnos do narave in
naravne dediščine parka imajo učenci. Z mladimi so se strokovni delavci
Kozjanskega parka začeli načrtno ukvarjati v obliki naravoslovnih in kulturnih dni,
poletnih taborov, tehničnih in tematskih dni, različnih vrst delavnic in vodenja po
učnih poteh. Sodelovanje Kozjanskega parka z izobraževalnimi ustanovami poteka
vse leto, z vsebinami, ki jih ponuja, pa park bogati in dopolnjuje šolske programe
(Ploštajner, 2011). Dejavnost uprave Kozjanskega parka je izrednega pomena za
ohranjanje visoke stopnje biotske pestrosti, varstva naravnih vrednot, ohranjanja
krajinske pestrosti ter varstva naravne in kulturne dediščine. S svojim delovanjem
neprestano širijo znanje o naravnih in kulturnih znamenitostih, ki so se na tem
območju ohranila vse do danes (Kozjanski park, 2015).
V empiričnem delu magistrskega dela me zato zanima, kako vzgojno-izobraževalno
delo uprave Kozjanskega parka vpliva na naravovarstveno znanje in odnos učencev
ter katere dejavnosti Kozjanski park ponuja učencem.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 NARAVNA DEDIŠČINA (NARAVNE VREDNOTE)
Dediščina je po definiciji, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, opredeljena kot
nekaj prevzetega iz preteklosti. Podedovano je nekaj, kar je prevzeto od prednikov ali
je nastalo v sedanjosti in je namenjeno prihodnjim rodovom (Anko, 2008).
Dediščina je prvotno označevala nepremičnine, zlasti zemljo, ki jo je določena oseba
podedovala od svojih staršev ali drugih prednikov. V starem Rimu in nadaljnjih nekaj
stoletjih se je izoblikovalo pravilo, da mora dedič to dediščino, enako po obsegu in
kakovosti, kasneje predati svojim potomcem (Jogan, 2008).
Naravna dediščina je skupek vrednot in dobrin, ki jih lahko človek razume in
upošteva. Gre za vezi med človekom in naravo, njegovim fizičnim in metafizičnim
svetom. To je vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Naravna dediščina je
rezultat razvoja človeka, ki je na neki točki spoznal svojo zmoto in začel ceniti svoje
korenine (Zorman, 2002).
Konvencija o varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine, ki je bila sprejeta leta
1972 v Parizu, pravi, da so naravna dediščina »naravni spomeniki, ki jih sestavljajo
fizične ali biološke formacije ali skupina teh formacij in imajo iz estetskega ali
znanstvenega vidika izredno splošno vrednost; geološke in fiziografske formacije in
natančno določeni predeli, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in so z
znanstvenega in konservatorskega vidika izredne splošne velikosti; znameniti kraji
narave ali natančno določeni naravni predeli, ki imajo z vidika znanosti, konserviranja
ali naravnih lepot izredno splošno vrednost« (Anko, 2008, str. 179).
Izstopajoči, lepi, slikoviti in posebni deli narave so bili do uvedbe Zakona o varstvu
okolja leta 1993 poimenovani kot naravne lepote, naravne znamenitosti, naravne
redkosti, naravna dediščina. Od takrat dalje jih imenujemo naravne vrednote
(Berginc, Kremesec Javšenak in Vidic, 2007).
»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike
Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive
narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske
in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri,
slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in
živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina
in oblikovana narava« (Zakon o ohranjanju narave, 2004, 4. člen).
2.2 SPLOŠNA NAČELA IN PRINCIPI OHRANJANJA NARAVE
Pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in varstvu nepremične kulturne dediščine
se upoštevajo nekatera splošna načela in principi ohranjanja narave:
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̶

̶

̶

Zakon o ohranjanju narave določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave (1.
člen ZON). Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih
vrednot se vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih
dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon (6.
člen ZON).
Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote. Država, lokalne skupnosti
ter druge osebe javnega prava so pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti
dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot ter pri tem medsebojno sodelovati (7. člen ZON).
Posegi v naravo, ki vključujejo tudi gradnje, se morajo planirati, načrtovati in
izvajati tako, da ne okrnijo narave. Okrnitev narave je stanje narave, ko so
zaradi človekove dejavnosti spremenjeni naravni procesi tako, da je porušeno
naravno ravnovesje ali so uničene naravne vrednote (11. člen ZON). V
postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja
prostora mora pristojni državni ali lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob
približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v
naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo
posega ne okrni narave (96. člen ZON) (Božič, 2009).

2.3 MERILA VREDNOTENJA NARAVNIH VREDNOT
Delimo jih na vrednote lokalnega in državnega pomena. Kriteriji za ugotavljanje
mednarodnega ali velikega narodnega pomena naravne vrednote so: izjemnost,
tipičnost (značilnost), kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, ekosistemska
pomembnost, znanstveno-raziskovalna pomembnost in pričevalna pomembnost
(Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, 2002, 3. a člen).

2.3.1 Zvrsti naravnih vrednot
Naravne vrednote vsebujejo različne značilnosti in vrednostne lastnosti, ki jih
opredeljujemo po zvrsteh in te so površinska geomorfološka zvrst, podzemeljska
geomorfološka zvrst, geološka zvrst in hidrološka zvrst, botanična zvrst, zoološka
zvrst, ekosistemska zvrst, oblikovana naravna vrednota, krajinska vrednota ter
minerali in fosili (DEDI, 2015).
Znotraj meja Kozjanskega parka je 89 evidentiranih naravnih vrednot, ki so statusno
različno opredeljene. Na območju parka je največ drevesnih naravnih vrednot,
najmanj pa zooloških (Kozjanski regijski park, 2015).

2.3.2 Naravne vrednote Slovenije
»S pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot je bil 14901 vrednemu delu
narave podeljen status naravne vrednote, državnega ali lokalnega pomena.
Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni
pomen in za katere je pristojna država. Preostale so lokalnega pomena in jih varuje
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predvsem lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je
ustanovila država, so državnega pomena, prav tako pa so državnega pomena tudi
vse podzemske jame« (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 2004, 1.
člen). Ta pravilnik določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za
naravne vrednote, jih razvrsti na naravne vrednote državnega in lokalnega pomena
ter ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila
ravnanja za njihovo varstvo.
Karta naravnih vrednot Slovenije (slika 1) predstavlja 14901 naravnih vrednot
državnega in lokalnega pomena.

Slika 1: Karta naravnih vrednot Slovenije (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih
vrednot, 2004).

2.4 ZAVAROVANA OBMOČJA
Kulturno dediščino in naravne vrednote v Republiki Sloveniji prepoznavamo,
evidentiramo in vrednotimo zaradi nas samih. Njihovo ohranjanje, uporabo in trajno
uživanje v vsakdanjem življenju štejemo ne samo za ustavno in zakonsko (73. člen
Ustave Republike Slovenije), ampak predvsem civilizacijsko obvezo. Republika
Slovenija se zaveda mednarodnega pomena nekaterih delov svoje kulturne
dediščine in naravnih vrednot. Te objekte, kraje in območja ter njihove vrednote
širšega pomena želi ugotoviti, ovrednotiti, zavarovati, ohranjati in posredovati v
skladu z mednarodnimi pravnimi instrumenti in aktivnostmi (Ustava Republike
Slovenije, 1991).
V zavarovanem območju torej ohranjamo raznolikost žive in nežive narave. Zakon o
ohranjanju narave v Republiki Sloveniji razlikuje med širšimi (preglednica 1) in ožjimi
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(preglednica 2) kategorijami zavarovanih območij narave (Register zavarovanih
območij, 2015; Skoberne, Getzner in Kirchmeir, 2012).
Preglednica 1: Širše kategorije zavarovanih območij narave v Sloveniji (Register
zavarovanih območij, 2015).
Širša zavarovana območja

Narodni park

Regijski park

Krajinski park

Opis
Veliko
območje
s
številnimi
naravnimi
vrednotami in veliko biotsko raznovrstnostjo,
področje prvobitne narave z ohranjenimi
ekosistemi in naravnimi procesi.
Primer: Triglavski narodni park
Obsežno območje ekosistemov, značilnih za
regijo.
Primer: Kozjanski regijski park, regijski park
Škocjanske jame, Notranjski regijski park
Področje z veliko ekološko, biotsko ali krajinsko
vrednostjo.
Primer: Ljubljansko barje, Trnovski gozd,
Logarska dolina, Sečoveljske soline

Preglednica 2: Ožje kategorije zavarovanih območij narave v Sloveniji (Register
zavarovanih območij, 2015).
Ožja zavarovana območja

Strogi naravni rezervat

Naravni rezervat

Naravni spomenik

Opis
Območje
naravno
ohranjenih
geotopov,
življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje,
pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Primer: Hrastova loza znotraj krajinskega parka
Kolpa
Območje
geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali
živalskih vrst, ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Primer: Škocjanski zatok, Trdinov vrh, dolina
Triglavskih jezer
Območje, ki vsebuje eno ali več naravnih
vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost,
vsebino ali lego oz. so redek primer naravne
vrednote.
Primer: Dovžanova soteska, Debeli Rtič, Pekel v
Savinjski dolini
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2.5 NARAVNA DEDIŠČINA IN UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation je organizacija, ki
stoji za kratico UNESCO, če poslovenimo je to Organizacija združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila 16. novembra leta 1945 kot
specializirana agencija znotraj Organizacije združenih narodov. V prvem členu njene
ustave je njen glavni cilj prispevati k miru in varnosti, to pa bi dosegla s sodelovanjem
držav članic na področjih kulture, znanosti in izobraževanja. UNESCO svoje cilje
krepi na različnih področjih izobraževanja, naravoslovja, družboslovja in humanistike,
kulture ter komunikacije in informiranja (Slovenska nacionalna komisija za UNESCO,
2015).
UNESCO je globalna organizacija, ki deluje na področju kulture, izobraževanja in
znanosti ter si prizadeva za varovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot. Njen
najpomembnejši dokument je Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine iz leta 1972, katere podpisnica je tudi Slovenija, ki je k UNESCU pristopila
27. maja leta 1992. Ta dokument obravnava kulturne in naravne elemente dediščine
v medsebojni odvisnosti ter vpliv človeka na njihov obstoj in rabo. Pogodba v svojem
4. členu nalaga vsem podpisnicam konvencije, da zagotavljajo identifikacijo, varstvo,
ohranjanje, predstavljanje in prenašanje naravne in kulturne dediščine prihodnjim
rodovom (UNESCO, 2015a; UNESCO, 2015b).
Najvišje formalno priznanje univerzalnega pomena dediščine in zavestne
sistematične skrbi zanjo v skladu s Konvencijo je uvrstitev enote na UNESCO
Seznam svetovne dediščine (World Heritage List). Nanj je trenutno vpisanih 1007
enot dediščine, od tega 779 kulturnih, 197 naravnih in 31 mešanih enot v 184
državah, vsako leto pa se seznam obogati z novimi vpisi (UNESCO, 2015a).
2.5.1 Kriteriji za vpis na UNESCOV seznam svetovne dediščine
Kar štirje od desetih kriterijev za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine veljajo
za naravno dediščino (UNESCO, 2015a).
̶
̶
̶
̶

Predstavljati mora »izjemno univerzalno vrednoto«, vredno varovanja zaradi
estetskih, znanstvenih in/ali ohranitvenih razlogov;
izpolnjevati mora tudi pogoje celovitosti in/ali avtentičnosti;
biti morajo izjemni primeri, ki predstavljajo delujoče ekološke in biološke
procese v evoluciji in razvoju kopenskih, sladkovodnih, obalnih in morskih
ekosistemov, ter izjemni primeri rastlin in živali;
imeti mora ustrezno stopnjo zaščite in sistem upravljanja za zagotovitev
njenega dolgoročnega varovanja.

Med območja svetovne naravne dediščine prištevamo: Škocjanske jame v Sloveniji,
Nacionalni park Plitvička jezera na Hrvaškem, Giant´s Causeway na Irskem,
Ohridsko jezero v Makedoniji, Surtsey na Islandiji, Zahodne fjorde na Norveškem,
Bajkalsko jezero v Rusiji, Kapadokijo v Turčiji, Tropski deževni gozd v Sumatri,
Serengeti Nacionalni park v Tanzaniji, Virunga Nacionalni park v Kongu, Yellowstone
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Nacionalni park v USA, Otočje Galapagosa v Ekvadorju, Tasmanijo in Nacionalni
park Uluru-Kota v Avstraliji ter mnoga druga (Trenc Frelih, 2000).

2.5.2 UNESCO v Sloveniji
Slovenija je k UNESCU pristopila 27. maja 1992 kot 167. članica. Vlada Republike
Slovenije je ustanovila Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, njen Urad pa
deluje znotraj ministrstva, ki je pristojno za izobraževanje, znanost in šport.
Znotraj UNESCA delujejo štirje nacionalni odbori medvladnih programov (Klenovšek,
Kunst, Oršanič in Ploštajner, 2013; Berginc idr., 2007):
1. Človek in biosfera (MAB) je program, ki potrjuje biosferna območja kot koncept in
sredstvo za uresničenje trajnostnega ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji
ohranjanja biotske pestrosti, spodbujanja razvoja človeških virov z vzdrževanjem
kulturnih vrednot. Namenjen je raziskovanju vplivov človekovih dejavnosti na
spremembe v življenjskem okolju ter spodbujanju trajnostnega in sonaravnega
razvoja. Biosferna območja so večji del kopenskih in obalnih ekosistemov, ki so
mednarodno priznani znotraj Unescovega programa MAB za spodbujanje in
prikazovanje uravnoteženega odnosa med ljudmi in naravo.
2. Mednarodni hidrološki program (IHP) skrbi za sodelovanje slovenskih
raziskovalnih organizacij v programih IHP in držav v porečju Donave v regionalnem
programu IHP.
3. Medvladna oceanografska komisija (IOC) izvaja dejavnosti v okviru programov
IOC, ki vključujejo vzpostavljanje celovite oceanografske opazovalne postaje ob
slovenski obali, spremljanje neželenih in škodljivih pojavov planktona, spremljanje
biološke različnosti v zaščitenih morskih sistemih, širjenje znanja o morju in
promocijske dejavnosti.
4. Mednarodni program za vede o zemlji (IGCP), ki skrbi za izvajanje mednarodnih
znanstvenih projektov s posebnim poudarkom na razreševanju družbenih problemov
z vidika trajnostnega razvoja, problematike, ki celostno zadeva naš planet, za
mednarodno izmenjavo geoloških podatkov in projekte v zvezi z vodnimi viri, krasom,
onesnaževanjem okolja in podobno.

2.6 NATURA 2000
Evropsko naravovarstveno omrežje z imenom Natura 2000 je »sistem med seboj
povezanih približanih Natura območij, ki omogoča da se vzdržuje ali obnovi ugodno
stanje habitatnih tipov ali habitatnih vrst, katerih ohranjanje je v interesu Evropske
unije, in so bodisi v nevarnosti, da na svojem naravnem območju razširjenosti
izginjajo, imajo majhno naravno območje razširjenosti ali predstavljajo izjemne
primere tipičnih značilnosti ene ali več biografskih regij« (Uredba o posebnih
varstvenih območjih, 2. člen, 2004).
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Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje območij, katerih glavni namen je
ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da se ohranja evropsko pomembne
živalske in rastlinske vrste in njihove habitatne tipe za prihodnje rodove. Natura 2000
temelji na Direktivi o ohranjanju prostoživečih ptic, tj. Direktiva o pticah, sprejeta leta
1979, ki varuje ptice in njihove življenjske prostore (SPA-območja), ter na Direktivi o
ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, tj.
Habitatna direktiva, sprejeta leta 1992, s katero se varuje ostale živalske in rastlinske
vrste ter njihove življenjske prostore (pSCI-območja) (ARSO, 2015; NATURA 2000,
2015).
Posebna varstvena območja Nature 2000 so za varstvo narave prav tako pomembna
kot zavarovana območja. Vsaka država članica Evropske unije ima možnost
samoizbora načina varovanja biotske raznovrstnosti. Ta območja sicer nimajo
posebnih in določenih varstvenih režimov, ampak je potrebno pred delom in posegi v
naravi obvezno pridobiti naravovarstvena soglasja in s tem se določi vpliv in posegi v
naravo. Zanjo najpogosteje skrbijo s skrbništvom in pogodbenim varstvom (Pravilnik
o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 6. člen, 2004; NATURA 2000, 2015).
Mreža območij Natura 2000 je glavna podpora varstvu narave v Evropski uniji. Do
leta 2006 je bilo v Evropski uniji razglašenih kar 4617 območij po Direktivi o pticah,
od tega kar 31 območij znotraj meja Slovenije ter 20862 območij na podlagi Direktive
o habitatih, od tega je 323 območij v Sloveniji. Skupna površina območij v naši
državi, kjer velja Natura 2000, je 7683 km2, kar zajema 37 odstotkov državnega
ozemlja. Območja se pretežno prekrivajo, saj zajemata skoraj pol območja obe
direktivi. V zavarovanih območjih, kot so naravni parki, regijski in krajinski parki ter
rezervati in naravni spomeniki, zajema Natura 2000 29 odstotkov te površine
(NATURA 2000, 2015).
Natura 2000 v Kozjanskem parku zajema 37 odstotkov območij Direktive o
ohranjanju prostoživečih ptic in 32 odstotkov območij Direktive o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (preglednica 3). To skupaj
predstavlja 69 odstotkov tega območja (slika 2).
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Preglednica 3: Območja v Kozjanskem parku, ki so pridružena omrežju Natura 2000
(Interno gradivo uprave Kozjanskega parka, 2015).
DELEŽ OBMOČJA V
KOZJANSKEM
PARKU (%)

OBMOČJE

DIREKTIVA

VELIKOST
(km2)

KozjanskoDobrava-Jovsi

SPA

76,5

37,1

Orlica
Bohor

pSCI
pSCI

39,8
24

19,3
11,6

Dobrava-Jovsi

pSCI

0,8

0,4

pSCI

0,4

0,2

141,5

68,7

Pustišekova
polšna
SKUPAJ

Slika 2: Zemljevid območja Natura 2000 v Kozjanskem parku (Černelč, 2012).
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V Naturo 2000 so v Kozjanskem parku vključeni habitatni tipi ter različne vrste rastlin
in živali (preglednica 4).
Preglednica 4: Habitatni tipi ter različne vrste v Kozjanskem parku, ki so pridruženi
omrežju Natura 2000 (Naravovarstveni atlas, 2015).
OBMOČJE

HABITATNI TIPI

Bohor

6210*, 6510, 9110, 91KO

Orlica

8210, 9110, 91KO

Pustišekova polšna

8310, 9110, 91KO

Dobrava-Jovsi

6510, 9110, 91LO

Kozjansko-Dobrova-Jovsi

/

VRSTE
Austropotamobius
torrentium,
Bombina
variegata,
Callimorpha
quadripunctaria, Leptidea
morsei, Morimus funereus,
Rosalia alpina
Austropotamobius
torrentium,
Callimorpha
quadripunctaria, Lucanus
cervus, Morimus funereus,
Rhinolophus hipposideros,
Rosalia alpina, Vertigo
angustior
Myotis
bechsteinii,
Rhinolophus hipposideros
Bombina
bombina,
Bombina
variegata,
Callimorpha
quadripunctaria,
Cerambyx
cerdo,
Cordulegaster
heros,
Emys orbicularis, Lucanus
cervus, Lycaena dispar,
Misgurnus fossilis, Triturus
carnifex, Unio crassus,
Vertigo angustior
Dryocopus martius, Jynx
torquilla, Lanius collurio,
Otus
scops,
Pernis
apivorus,
Phoenicurus
phoenicurus, Picus canus

2.7 KOZJANSKI REGIJSKI PARK
Kozjanski park, pokrajina na jugovzhodu Slovenije, je eno najstarejših in
najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji. Zavarovano območje s statusom
regijskega parka je danes veliko 200 km2 in je mozaik biotsko pestre ohranjene
naravne in kulturne dediščine (Ploštajner in Zakonjšek, 2012).
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2.7.1 Zgodovina Kozjanskega parka
V sedemdesetih in še zlasti v osemdesetih letih minulega stoletja so Javerškova
domačija, ki je bila rojstna hiša Titove mame Marije, in Kolarjeva domačija, ki je bila
hiša Titove tete Ane, ter Senik prišli v središče obnovitvenih prizadevanj. Začelo se je
z urejanjem spominskega kompleksa Trebče, da bi ohranili zgodovinsko izročilo in
naravne značilnosti Kozjanskega. Vse večje vedenje o naravni in kulturni dediščini
Kozjanskega z okoljem pa je tedanjo stroko in politiko usmerilo v pripravo in sprejem
akta o zavarovanju. Ožjemu območju spominskih krajev so zato priključili širše
ozemlje z bogato naravno in kulturno dediščino ter vse skupaj zaokrožili v park. Z
Zakonom o Spominskem parku Trebče je takratna republiška skupščina leta 1981
določila meje, varstveni režim, razvojne usmeritve in upravljanje na območju. Sredi
leta 1983 je začela delovati posebna varstvena ustanova, uprava parka, ki je
ustvarjala vizijo celovitega varstva naravne in kulturne dediščine. Sredi devetdesetih
let se je začel širiti prostor tudi za odkrivanje, vrednotenje in varovanje naravnih
vrednot. Iz spominskega parka je začel nastajati celovito zasnovan park (Zidar,
2001).
Leta 1999 Zakon o ohranjanju opredeli ime, status in upravljavca zavarovanega
območja. Kozjanski park dobi naziv regijski park, katerega upravljavec je javni zavod
(Ploštajner, 2011). Ker so raziskave pokazale zelo visoko stopnjo biodiverzitete, je od
leta 2004 večinski delež parka vključen v ekološko pomembna območja Slovenije in
evropsko pomembna varstvena območja NATURA 2000 (Černelč idr., 2010). Status
biosfernega rezervata pod zaščito Unesca pa je območje Kozjanskega z Obsoteljem
pridobilo leta 2010 (Ploštjner, 2011).
Poglavitni namen regijskega parka je ohranjanje visoke stopnje biodiverzitete,
varstvo naravnih vrednot, ohranjanje krajinske pestrosti ter varstvo naravne in
kulturne dediščine. Velik pomen pripisujejo tudi sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in
izobraževanju učencev okoliških in nekoliko oddaljenih šol ter ostalim obiskovalcem,
zato zanje organizirajo različne naravoslovne in kulturne dni, pešpoti, tabore in
delavnice (Kozjanski regijski park, 2015).

2.7.2 Geografski oris Kozjanskega parka
Kozjanski park leži na vzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško, zgodovinsko gledano pa
na jugu Štajerske. Razprostira se na območju, velikem 206 km2 in ima status
regijskega parka. Nahaja se na območju južno od Voglajne, zahodno od Sotle,
vzhodno od Savinje in severno od Posavskega hribovja. Območje Kozjanskega
parka zajema pet občin, in sicer Bistrico ob Sotli, Brežice, Kozje, Krško in Podčetrtek.
Na regionalni stopnji večinski del pripada Savinjski statistični regiji, manjšinski del pa
Posavski statistični regiji (Kozjanski regijski park, 2015). Območje parka po
pokrajinski členitvi spada v subpanonsko in panonsko Slovenijo, del pa pripada
predalpski pokrajini (Špes idr., 2002).
Leta 1869 je tukaj živelo skoraj 20000 prebivalcev. Zaradi pomanjkanja delovnih
mest, slabših življenjskih razmer, pomanjkanja infrastrukture, kulturnih ustanov in
staranja prebivalstva so se začeli ljudje odseljevati. Popis prebivalstva je pokazal, da
je na tem območju ostalo približno 11700 prebivalcev (Polšak, 2003). Poselitev
prebivalstva je razpršena po gričih, v dolinah, ob rekah pa se nahajajo manjša
centralna gručasta naselja (Zidar in Božiček, 1993).
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Na območju parka se stikata dve veliki naravnogeografski enoti – Alpe in Panonski
svet, posledica česar je visoka stopnja geologije in biodiverzitete. Tam se nahajajo
tudi tri manjše naravnogeografske enote, in sicer predalpsko hribovje
Vzhodnoposavskega hribovja, Srednjesoteljsko in Bizeljsko-Sremiško gričevje ter
ravninsko Obsotelje (Černelč idr., 2010). Ker so zunanje sile preoblikovale površje,
lahko danes vidimo geomorfološke pojave, kot so slapovi, soteske in osamelci.
Pojavi osamelega Krasa, ki predstavljajo geomorfološke značilnosti, so tukaj zelo
pogosti. Po poti skozi Kozjanski park lahko srečamo suhe doline, požiralnike, vrtače,
jame in brezna skoraj na vsakem koraku (Zidar in Božiček, 1993). Nekoč je bilo tukaj
območje panonskega morja, ki je postopoma prehajalo v slano jezero, zato so najdbe
fosilov na tem mestu številne (Melik, 1959).
Krajinska pestrost in velika raznolikost rastlinskih in živalskih vrst, geološke strukture
ter geomorfoloških značilnosti, so posledica stika dveh geotektonskih enot (dinaridov
in panonidov), dveh naravnogeografskih enot (alpski in panonski svet), treh
fitogeografskih območij (subpanonsko, alpsko, preddinarsko) ter treh zoogeografskih
predelov (subpanonsko, predalpsko in kraško-predpanonsko) (Ploštajner, 2013).
2.7.3 Kozjanski splet naravne dediščine
2.7.3.1 Geologija
V vzhodni Sloveniji in na območju južne Krške kotline se je konec miocena zaradi
zniževanja gladine morja in njegovega izginjanja začela sedimentacija morskega
peska, proda, gline in laporja. Kasneje pa je te kamnine prekril še erozijski material
rek in hudournikov. Tako so se ohranili fosilni ostanki, ki jih občudujemo še danes
(Vrabec, Šmuc, Pleničar in Buser, 2009).
Odkrivanje in spoznavanje fosilov, kamnin in mineralov je ključni proces pri
razumevanju zapletenih dogodkov v zgodovini Zemlje pred milijardami let. O razvoju
rastlinskih in živalskih vrst pričajo fosilni ostanki. V njih je zapisan potek evolucije,
razmere v življenjskem okolju in vzroki za njihovo izumrtje. Čeprav je opisan majhen
del ozemlja, so tukaj številni raziskovalci našli lepe, ohranjene in raziskovalno
pomembne geološke naravne vrednote. Pomembno vodilo Kozjanskega parka je, da
jih ohranjajo in varujejo ter z njihovo pomočjo predstavijo geološko zgodovino
obiskovalcem parka (Ančič in Kunst, 2008).
Na različnih krajih najdemo bogata nahajališča fosilov. Najdemo jih v mezozojskih in
še pogosteje v kenozojskih kamninah. Na Rudnici, Bohorju in Orlici so v triasu
najdene školjčne lupine in hišice polžev ter ostanki glavonožcev. Zelo pomembni pri
določanju starosti kamnin so mikrofosili, še posebej luknjičarke, ki so bile določene v
več vzorcih na širšem območju parka. Najpogostejši ohranjeni fosili so morski ježki,
školjke, polži, raki, luknjičarke ter nanoplankton (Ančič in Kunst, 2008). Nekoliko manj
znane, vendar zelo zanimive in tipične za to pokrajino, so okamenele rdeče alge.
Zrastejo v obliki gomolja, ki ga imenujemo rodoid, če pa se sprimejo v kamnino, jih
imenujemo rodolit (Ciglenečki in Rožman, 2002).
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2.7.3.2 Gozdovi
Gozdno zemljišče, ki ga prepustimo nemotenemu razvoju, opredeljujemo kot gozdni
rezervat. Gre za določene tipične ali izjemne gozdne življenjske skupnosti. Nahaja se
tudi na območju Kozjanskega parka. Površina gozdnega rezervata Vranske pečine
meri 28,74 ha. Razprostira se na nadmorski višini 340–520 m in spada v
subpanonsko fitogeografsko območje. Rastlinska združba predstavlja 70 % bukve,
10 % hrasta in 20 % ostalega rastlinja. Rezervat je seveda izločen iz gospodarjenja z
namenom študije soodvisnosti med rastiščem in sestojem. Z gozdnimi rezervati želijo
ohraniti naravne življenjske skupnosti in njihovo raznolikost. Dandanes imajo
predvsem znanstvenoraziskovalni in splošno kulturni namen (Zakonjšek, 2004).
Na Kozjanskem več kot 50 % območja poraščajo gozdovi. Osnovni in vedno prisotni
gradnik teh gozdov je bukev. Najpogostejša gozdna združba so podgorski bukovi
gozdovi na kislih tleh. V nižjih legah se bukvi pridružuje beli gaber, graden, maklen in
dob. Na poplavnih območjih ob reki Sotli lahko najdemo vrbe, topole, črno jelšo in
čremso. Območja nižinskih poplavnih gozdov so izjemnega pomena in predstavljajo
življenjski prostor redkim in ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam (Černelč idr.,
2010).
2.7.3.3 Travniški sadovnjaki
Travniški sadovnjaki so skupina dreves ene ali več vrst sadnih dreves, kjer na
kmetijskem zemljišču poleg pridelave sadja pridelujejo tudi seno ali pasejo živino.
Osnovna značilnost teh nasadov so velika visokodebelna sadna drevesa, cepljena
na sejancu, posajena v vrstah ali razpršeno, z ekstenzivno pridelavo sadja. V
zavarovanih območjih jim je predpisana pomembna vloga življenjskega prostora
številnim rastlinam in živalim. Lišaji, mahovi, ostala mikroflora in travniške rastline so
življenjsko okolje velikemu številu žuželk, pajkovcev ter manjših sesalcev. Tukaj je
idealno nahajališče hrane za različne vrste ptic, npr. vijeglavke, pogorelčka in
velikega skovika (Mastnak, 2010).
V travniških sadovnjakih se lahko nahajajo jablane, hruške, češnje, višnje, breskev,
skorš, leska, oreh, žižula ter tudi grmičevje. Prevladujejo tradicionalne avtohtone
sorte sadnega drevja, ki so se v preteklosti uporabljale v sadjarski pridelavi. Sadne
sorte jablan, ki najpogosteje gradijo te sadovnjake, so bobovec, carjevič, damasonski
kosmač, krivopecelj, štajerski mošancelj ter zlata parmena (Černelč in Klenovšek,
2012).
Leta 2005 je Kozjanski park pridobil v last kmetijsko zemljišče kmetije Čerček na
Gradišču, kjer so registrirali in uredili novo lokacijo drevesnice, na preostalih
kmetijskih površinah pa so uredili matični sadovnjak. Gojijo registrirana matična
drevesa, iz katerih s pravilno obdelavo nabirajo razmnoževalni in gensko pristen
material. Proizvodnja le-teh znaša od 2000 do 3000 sadik. V Kozjanskem parku se
zavzemajo, da ohranijo podobo krajine, tradicionalno kmetijsko gospodarsko panogo
ter da ohranijo genski material in prispevajo k biotski pestrosti. Lastnikom travniških
sadovnjakov pa omogočajo tudi trženje pod blagovno znamko Sožitje, ki zajema
ekološko pridelane izdelke iz območja parka (Černelč in Ploštajner, 2009).
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2.7.3.4 Suhi travniki
Suhi hribovski travniki so bili v preteklosti vzdrževani z redno ročno košnjo, velikokrat
tudi s pašo živali. Paša nikoli ni bila preveč intenzivna, kmetje pa travnikov niso
pretirano dognojevali. To dejstvo je poleg tega, da so pobočja dokaj strma, da je sloj
prsti razmeroma tanek in da je kamninska podlaga apnenec in dolomit, glavni razlog,
da so tukaj ostali življenjski pogoji, ki omogočajo preživetje mnogim rastlinskim in
živalskim vrstam. Velika pestrost teh travnikov (tudi več kot 50 rastlinskih vrst na m 2),
je rezultat številnih dejavnikov. Pri tem je odtekanje vode po strmih pobočjih, ki se
zaradi apnenca v poletnih mesecih hitro segrejejo, le eden od njih. Tam je revnost tal
s hranili eden od odločujočih dejavnikov obstoja tako velikega števila vrst.
Neprimerne aktivnosti, npr. opuščanje košnje, prekomerno in neustrezno gnojenje ali
prevelika obremenitev s pašno živino, lahko v zelo kratkem času spremenijo te vrste
travnikov v grmišča, pozneje v gozd ali v travnik z bujno rastjo trav in praproti. Prav
redna letna košnja in odsotnost vnosa kemičnih preparatov sta osnovna razloga, da
je na Vetrniku in Oslici ohranjenih kar nekaj suhih travnikov. Tam je bilo določenih
več sto vrst metuljev ter ostalih živalskih skupin, ne manjka pa niti rastlinskih, ki jih
težko najdemo drugod v Sloveniji (Goršak, 2003).
Na travniku lahko najdemo veliko izjemnih in tudi ogroženih rastlinskih vrst, med njimi
številne orhideje ali kukavičevke, kranjsko lilijo, lepljivi lan, robidov bisernik, žanjevec,
navadnega kosmatinca in druge. Poleg rastlin pa je tam dom tudi živali, kjer najdemo
veliko zbirko metuljev, najpogostejši med njimi so lastovičarji, dnevni pavlinčki in
travniški lisarji ter ptice, žuželke in tudi gobe vlažnice (Ploštajner, 2013).

2.7.3.5 Vodovje
Na Kozjanskem lahko najdemo dve večji reki, in sicer reko Bistrico, ki velja za enega
najlepših in najbolj ohranjenih vodotokov vzhodne Slovenije, in reko Sotlo, ki
predstavlja mejo med Slovenijo in Hrvaško. Po zakonu o vodah je reka Sotla vodotok
1. reda, kar pomeni, da je dokaj neonesnažena. Njen največji pritok je reka Bistrica,
ki s svojimi pritoki sodi med hidrološke naravne vrednote (Černelč idr., 2010).
Hribovski pritoki skupaj z Bistrico in potokom Gračnico predstavljajo življenjski prostor
ribam, kot so potočna postrv, kapelj, nežica in tudi piškur. V njih najdemo tudi
številne rake koščake, ličinke navadnega močerada, kačjih pastirjev, mladoletnic,
vrbnic in enodnevnic. Prav te lovijo močvirski krešiči, siva pastirica in povodni kos.
Tukaj lahko opazimo tudi domovanje bobra in vidre ter različnih ptic (Ploštajner,
2013).
Kozjansko in Obsotelje je bilo 2. junija 2010 sprejeto v svetovno mrežo biosfernih
območij. To so večji deli kopenskih in obalnih ekosistemov, ki so mednarodno
priznani znotraj Unescovega programa MAB za spodbujanje in prikazovanje
uravnoteženega odnosa med ljudmi in naravo (Berginc idr., 2007). Glavni cilji teh
območij so ohranitev ekosistemov, biotske pestrosti, spodbujanje gospodarskega
razvoja ter podpora raziskav in izobraževanja, ki se navezuje na ohranjanje
biodiverzitete in življenja v vodnih virih (Ploštajner, 2013).
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2.7.4 Kulturna dediščina parka
Ohranjeni gradovi Podsreda, Bizeljsko, Olimje in Pišece ter razvaline Kunšperka,
Kozjega in Pilštanja še dandanes nakazujejo velik pomen pokrajin ob reki Bistrici in
Sotli v preteklosti. Gradovi so bili zgrajeni na ozemlju, ki je bilo nekdaj v posesti
krških škofov in salzburške nadškofije. Tukaj so se uveljavljale pomembne fevdalne
rodbine: Tattenbachi, Mosconi, Attemsi in Windischgrätzi (Ferlinc Krašovic in Zorenč,
2013).
Najpomembnejši izmed gradov je grad Podsreda, v preteklosti imenovan Herberg, ki
predstavlja bogato kulturno dediščino in je nosilec kulturne, promocijskoizobraževalne, družbene in turistične ponudbe. Tukaj se odvijajo razne slikarske
razstave slovenskih umetnikov, steklarske razstave, ki so del tradicije nekdanjih
kozjanskih gozdnih steklarn – glažut, ter razne galerije umetniških del (Černelč idr.,
2010).
Pod gradovi in na stičišču pomembnih prometnih poti so nastala strnjena naselja, ki
so počasi prerasla v trge. Tako ohranjeni trgi se v Kozjanskem parku nahajajo v
Kozjem, Podsredi, Pilštanju, Kunšperku in na Bizeljskem. Večina teh trgov je nastala
v 14. in 15. stoletju. V teh krajih so ponavadi živeli obrtniki, kovači, sedlarji, vrvarji in
drugi rokodelci, ki so ponujali svoje izdelke na sejmih in tržnih dnevih, kot to danes
počnejo na prazniku Kozjanskega jabolka. Kot zunanji razpoznavni znak
posameznega trga se je uporabljal pečat s krajevnim grbom. Ohranjenega najdemo
le še za trg Pilštanj iz sredine 15. stoletja, ki ga hrani Posavski muzej v Brežicah
(Černelč idr., 2010).
Kozjanskemu
daje
svoj
pečat
tudi
izjemno
bogata
in
raznolika
umetnostnozgodovinska dediščina. Med to uvrščamo cerkve, samostane, gradove,
hiše, likovne podobe, kipe in drugo. Edinstveno mesto je osvojila cerkev Svete gore
nad Bistrico ob Sotli. Omeniti je potrebno tudi Svete gore nad Podsredo, do katere
pot vodi mimo trinajst kapelic, ki predstavljajo križev pot (Černelč idr., 2010).
Ohranjenih je tudi nekaj pomembnih kipov in cerkvene opreme. Nemalo je tudi fresk,
ki predvsem prikazujejo način življenja, oblačila ter uporabo zelišč tistega časa (Zidar
in Božiček, 1993). Pomembno je omeniti tudi steklarstvo, ki je bilo nekdaj na tem
območju zelo uveljavljeno, danes pa lahko zbirko izdelkov iz stekla opazujemo na
gradu Podsreda (Ciglenečki in Rožman, 2002).
2.8 NEFORMALNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI V
KOZJANSKEM PARKU, NAMENJENI UČENCEM IN DRUGIM OBISKOVALCEM
Ena izmed ključnih nalog zaposlenih v Kozjanskem parku je izobraževanje učencev
in drugih obiskovalcev ter spodbujanje raziskovanja v duhu varstva narave, zlasti
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter varstva naravnih vrednot. Strmijo k temu, da
pripravljajo zanimive programe za ciljne skupine ljudi. Učenci, predvsem okoliških
šol, raziskujejo domače okolje, nova spoznanja, ideje pa uporabljajo v učnem
procesu (Kozjanski regijski park, 2015).
Z mladimi so se začeli načrtno ukvarjati v obliki naravoslovnih in kulturnih dni,
poletnih taborov, tehničnih in tematskih dni, različnih vrst delavnic ter učnih poti. S
pomočjo parka obiskovalci naravo lažje doživljajo, razumejo, cenijo in v njej uživajo.
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Različne delavnice učence bogatijo duhovno, izobraževalno, širijo njihovo znanje in
poznavanje zavarovanega območja. Sodelovanje Kozjanskega parka z
izobraževalnimi ustanovami je obširno in poteka skozi celotno leto. Z vsebinami
naravovarstvene prakse park bogati in dopolnjuje šolske programe (Ploštajner,
2011).

2.8.1 Naravoslovni dnevi v organizaciji Kozjanskega parka
2.8.1.1 Pešpot Podsreda
Pešpot Podsreda poteka v ožji in širši okolici trga Podsreda po starih, nekdaj
uporabnih poteh ter povezuje pomembne sestavine kulturne in naravne dediščine.
Doživljanje pešpoti je splet cerkva, ohranjenih rek in potokov, mlinov, redkih rastišč,
gradov, gozdov, pomembnih zgodovinskih osebnosti, zanimivih naravnih pojavov,
legend, starih sadovnjakov in domačih prebivalcev. Izhodišče poti je trg Podsreda, ki
je naselbinski kulturni spomenik. V trgu si lahko obiskovalci ogledajo pranger iz leta
1661, cerkev Janeza Krstnika, slovensko-bavarsko hišo, upravo Kozjanskega parka
in Levstikov mlin ob reki Bistrici. Pot nadaljujejo skozi gozd do gradu Podsreda, kjer
si lahko ogledajo različne razstave, muzejske predstavitve ter glasbene in gledališke
prireditve. Tam se za šolarje pot navadno konča, lahko pa se nadaljuje tudi po
gozdnatem severnem pobočju Orlice in vodi do Svetih gor nad Bistrico ob Sotli.
Skupna dolžina do gradu je približno 3 km, ker pa je učencem razloženih veliko
različnih sklopov, pot navadno traja približno 3-4 ure. Sama pešpot Podsreda je
dolga 32 km, vsebuje 60 vsebinskih točk, začne pa se lahko v trgu Podsreda, na
Trebčah ali gradu Podsreda (Zakonjšek, Ploštajner in Zidar, 2004; Černelč idr.,
2010).
2.8.1.2 Pešpot Vetrnik ter suhi travniki in orhideje
Skozi dolga desetletja so travniki predstavljali bistveno sestavino tipične podobe
slovenskega podeželja. Z odseljevanjem mladih v mesta, staranjem prebivalstva in z
naglim upadom tržne konkurenčnosti manjših kmetij so se začeli zaraščati, z
intenzivnim obdelovanjem in uporabo novih kemičnih preparatov pa po drugi strani
spreminjati v zgolj površine za prirast čim večje mase trav. S tem pa smo začeli
izgubljati pomemben del naše naravne dediščine. V Evropski uniji so bili pred leti
sprejeti določeni sklepi in ukrepi, s katerimi so se ti travniki najprej zavarovali,
pozneje pa vključili v kmetijsko okoljsko politiko nove Evrope. Še danes pa je ta tip
travnika na rdečem seznamu ogroženih habitatov (Goršak, 2003).
Učna pot Vetrnik je dolga 3 km in ponuja naključnim, predvsem pa organiziranim in
vodenim obiskovalcem možnost, da se v okolju hribovskih travnikov seznanijo s
pomenom, še bolj pa s problematiko varovanja in ohranjanja teh naravovarstvenih
biserov našega podeželja. Učenci morajo razumeti, da bodo le s komunikacijo z
lastniki teh travnikov, s tesnim sodelovanjem z ostalimi pristojnimi strokovnimi
službami, z izobraževanjem mladih in nenehnim projektnim delom v Kozjanskem
parku uspeli trajno ohraniti teh nekaj zadnjih, biodiverzitetno ekstremno bogatih
travnikov (Goršak, 2003).
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2.8.1.3 Geološka pot na Rudnico in Virštanj
Z geološko potjo po pobočjih Rudnice in Virštanja želijo prikazati nekaj geoloških
zanimivosti in del geološke zgodovine te prelepe pokrajine z obilo griči. Rudnica,
Virštanj in okolica sestojijo pretežno iz kamnin srednjega in novega zemeljskega
veka. Najstarejše kamnine, ki jih lahko učenci srečajo na poti, so 235 milijonov stare
srednje triasne kamnine. Zastopane so z dolomiti, skrilavimi glinavci, ploščastimi
apnenci, vulkanskimi kamninami diaza in tufi. Učenci spoznavajo njihov položaj na
terenu, opazujejo različne prelome, tektonske drse in gorska zrcala. Ob poti lahko
učenci opazujejo sledove rudarjenja iz 19. in 20. stoletja pri Slakah. V jalovini
takratnega rudnika lahko najdejo rudne minerale, kot so siderit, limonit in pirit. Ob poti
lahko opazujejo tudi rdeči jaspis in nastajanje lehnjaka, najmlajše kamnine na tej poti.
Okrog 30 milijonov let stare kamnine učenci spoznavajo na območju Rudnice, še več
pa ob cesti Polhov Breg. Opazovanje se nadaljuje z mejo med peščenimi
spodnjemiocenskimi plastmi in bolj lapornimi srednjemiocenskimi plastmi. V okolici
cerkve in samostana Olimje lahko opazimo naravni kamen, ki je vgrajen v zidove ali
uporabljen za tlakovanje poti in dvorišča (Aničić in Pavšič, 2004).
Pred udeleženci učne poti je 21 opazovalnih točk, ki si jih pozorno ogledajo. Vsaka
točka je podrobneje opisana, zraven pa so tudi nazorne fotografije, ki pojasnjujejo
vsebino. Dolžina poti je okoli 10 km, pozoren pregled poti pa traja približno od 4 do 6
ur. Ker je pot zelo dolga, imajo na voljo tudi tri krajše, zaokrožene delne obhodne poti
(Aničić in Pavšič, 2004).
Učenci na tej učni poti odkrivajo in spoznavajo fosile, kamnine in minerale ter se
naučijo nekaj o geologiji. O razvoju rastlinskih in živalskih vrst na tem območju
pričajo fosili. V njih je zapisan potek evolucije, razmere v takratnem življenjskem
okolju in vzroki za njihovo izumrtje. Pestrost kamnin nam ponuja vpogled v zgodovino
našega ozemlja. Obiskovalcem je potrebno poudariti, da moramo ohranjati in
varovati geološko zgodovino. Geološka dediščina je enkratna in edinstvena, njeno
uničenje pomeni izgubo delov zgodovine, ki jih ne moremo nadomestiti. Učenci si
lahko ogledajo fosilne ostanke iz časa paleogena in neogena. Najbolj zanimiva je
najdba ribe iz rodu Lates. Med makrofosili so najpogostejši morski ježki, školjke, raki,
polži, zobje morskih psov in drugo. Med mikrofosili pa luknjičarke, alge in
nanoplankton (Ančić in Kunst, 2008; Interno gradivo Kozjanskega parka, 2015).
2.8.1.4 Vodna učna pot Bistrica ob Sotli
Reka Bistrica velja za enega najlepših in najbolj ohranjenih vodotokov vzhodne
Slovenije. Reka je dobila ime po vasi Bistrica, kjer je sotočje njenih treh izvirnih
potokov in je največji pritok reke Sotle. Precejšnja količina naplavin prodišča,
menjavanje globljih in plitvejših delov ter tolmuni pričajo, da ima reka precej
hudourniški značaj. Ker je voda v reki čista, je dobro ohranjena njena obrežna
vegetacija. Nekdaj so bili za Bistrico značilni mlini in žage. V Podsredi sta se ohranila
Levstikov in Kukovičičev mlin, ki soustvarjata hidrološko ravnotežje vodotoka in imata
hkrati velik kulturnozgodovinski pomen (Zakonjšek, 2004).
Vodna učna pot se začenja ob dolinskem izviru v Hohnječevem grabnu. Svojo pot
nato nadaljuje proti mokrišču in naprej proti vodnjaku v Gabronovem naselju. Od tam
gre dalje proti izviru potoka Čehovnica v reko Bistrico, nato proti Markečevemu mlinu,
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Kunejevemu jezu v Zagaju in od tam do začetka soteske reke Bistrice. Učna pot
zajema sedem točk, dolga je 3 km in jo učenci prehodijo v 2 urah. Je kot učilnica v
naravi, kjer spoznamo delovanje in energijo reke Bistrice nekoč in danes (Interno
gradivo Kozjanskega parka, 2015).
Učenci na naravoslovnem dnevu izvedo osnovne informacije o reki in njenem
pomenu. Potem skupaj ocenijo, kateri so največji dejavniki onesnaženja različnih
potokov, rek. Izvedo in podajajo mnenja, zakaj je voda za naše življenje tako zelo
pomembna. Pomemben poudarek je na onesnažilih, ki onesnažujejo vodo – od kod
pridejo, katera so najbolj pogosta, kaj narediti, da preprečimo ali vsaj izboljšamo
čistost voda. Za učence je pripravljen tudi delovni list ter naloge, v katerih analizirajo,
opazujejo, vonjajo, ocenjujejo bistrost, pH ter trdoto vode iz reke (Interno gradivo
Kozjanskega parka, 2015).
2.8.1.5 Travniški sadovnjaki in ekološko kmetovanje
Travniške sadovnjake predstavljajo drevesne vrste, ki uspevajo na travnikih in
gozdnih robovih. Imajo užitne ter uporabne plodove, s katerimi se prehranjujejo divje
živali in ptice, uporabljamo pa jih tudi ljudje. Na gozdnem robu najdemo veliko
različnih sort, kot so skorš, brek, mokovec, jerebika, lesnika (divja jablana), drobnica
(divja hruška), črnica (divja češnja), čremsa in druge. Uporabni niso le plodovi, njihov
les je pomemben v sodarstvu, mizarstvu, lesarstvu in puškarstvu (Trošt, 2010).
Sadjarstvo je bilo v preteklosti na območju Kozjanskega parka pomembna
tradicionalna kmetijsko-gospodarska panoga. Številna posamezna večstoletna
visokodebelna sadna drevesa še stojijo kot drevesni očaki in skrbijo za ekološko in
krajinsko pestrost prostora. Pred nekaj leti je bil ustvarjen tudi kolekcijski nasad, kjer
vzdržujejo zakladnico genskega materiala in tako prispevajo k biotski raznovrstnosti
(Černelč, 2010b).
Ekološko kmetovanje je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja
gospodarjenje v sožitju z naravo. To je trajnostno kmetovanje, ki skrbi za ravnovesje
med tlemi-rastlinami-živalmi in človekom. Poseben poudarek je na ohranjanju
rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. Učenci pa lahko
poleg tega vidijo tudi prakso ekoremediacije. Rastlinske čistilne naprave so
preproste, cenovno ugodne, učinkovite in sovpadajo z načeli varstva narave (Interno
gradivo Kozjanskega parka, 2015; Ploštajner, 2011).
Učenci lahko opazijo veliko vrstno pestrost. Tu živijo številne živali v tleh, žuželke in
ptice v krošnjah, mahovi, lišaji in gobe na deblih dreves. Med njimi najdemo tudi
redke in ogrožene vrste, kot je vijeglavka. Učenci na tem naravoslovnem dnevu
spoznajo tudi različne sorte jablan na primer beličnik, bobovec, maunzen, štrupanka,
krivopecelj in druge, ki jih določijo po določevalnem ključu (Černelč, 2014). Voditelj
jim pokaže tudi ureditev kolekcijskih nasadov, zasajanje novih dreves ter predelavo
sadja. Praktično prikaže vzgojo, vzdrževanje in oživitveno rez visokodebelnih sadnih
dreves (Černelč, 2010a).
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2.8.1.6 Gnezdišče čebelarja na Bizeljskem
Čebelar je zelo redka vrsta ptice, ki se pri nas zadržuje od konca aprila do sredine
avgusta. Peskokop kremenovega peska Župjek na Bizeljskem gosti eno večjih in tudi
najbolj stalnih gnezditvenih kolonij čebelarjev v Sloveniji. Gnezdišče je opredeljeno
kot zoološka in geološka naravna vrednota državnega pomena. Učenci na tem
naravoslovnem dnevu spoznajo, kje se čebelar nahaja, v kakšnem okolju živi, s čim
se prehranjuje, kako gnezdi, kakšen je njegov status in zgodovina prebivanja na tem
območju. Spoznajo tudi njegovo ogroženost, saj čebelarju primanjkujejo predvsem
gnezdilne naravne stene v brežinah rek, ki izginjajo z uravnavami vodotokov. Izvedo,
da je čebelar ena izmed redkih ptic in kje jih, poleg Bizeljskega še lahko najdemo.
Obiskovalci ponavadi obiščejo gnezdišča v času gnezdenja, tudi ko je valjenje že
končano, da lahko spremljajo hranjenje in rast mladičev. Gnezdenje čebelarja lahko
spremljamo z obiskom opazovalnice pod gnezdilno steno, lokacija pa je opremljena
tudi s pojasnjevalno tablo (Hudoklin in Klenovšek, 2012).
2.8.1.7 Drevesni očaki in gozd
Kozjanski park je izredno bogat prostor tudi kar zadeva dediščino izjemnih dreves.
Tu je vsaj 12 drevesnih očakov, ki presegajo starost 250 let. Posebno omembo si
seveda zasluži Nujčev hrast v Gregovcah, ki je največji te vrste v Sloveniji, ter
bizeljska lipa, katere obseg presega 400 cm. Park se ponaša tudi še z drugimi lipami,
izjemno starim in velikim skoršem, tukaj se nahaja ena izmed največjih tis v Sloveniji,
kostanji izjemnih mer, nenavadne smreke, tujerodne metasekvoje, rumeni dren in še
mnogo drugih. Na večstoletni Lovretovi domačiji si lahko ogledamo tudi lesniko, ki
meri v obsegu 305 cm, ki je še vedno vitalna, zato vsako jesen obrodi. Vidimo lahko
tudi mogočni črni bezeg, 7 metrov visok navadni brin ter bodiko (Zidar, 2001;
Klenovšek, 2014).
Gozd je vir materialnih dobrin – lesa, gozdnih sadežev in divjadi, človeku pa
zagotavlja tudi hrano, kurjavo in gorivo. Je dom veliko rastlinam, pticam, sesalcem,
dvoživkam, plazilcem in drugim mnogim manjšim organizmom iz drugih živalskih
skupin. Daje nam prostor za rekreacijo in sprostitev. Večino gozdov dandanes s
svojim gospodarjenjem oblikuje človek, s tem pa spreminja vrstno sestavo in
nemalokrat zmanjšuje njihovo biotsko pestrost. Površina gozdov na svetu se
drastično zmanjšuje zlasti zaradi izsekavanja. V Sloveniji se zaradi dolgoletnega
prevladujočega trajnostnega gospodarjenja z gozdom gozdovi ponašajo z visoko
biotsko pestrostjo. Del te so tudi mnoge vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle
(Gabrovšek, 2011).
Gozdna učna pot poteka s trga v Podsredi do gradu Podsreda. Vodi čez različne
habitatne tipe kot so travniki, travniški sadovnjaki in gozd. Učenci v gozdu spoznavajo
različne naravovarstveno pomembne lesnate vrste, kot so tisa, bodika, blagajev in
dišeči volčin ter širokolistna in bodeča lobodika. Na tem območju prevladujejo
predvsem bukev, hrast in kostanj. Od živali je potrebno omeniti prisotnost gamsov,
polhov, detlov, sove kozače, pa tudi belovratega muharja in črne štorklje. V večjem
številu so prisotne zavarovane vrste hroščev, kot sta rogač in alpski kozliček. Učenci
jih z veseljem opazujejo in preučujejo, z njimi pa najraje rokujejo (Klenovšek idr.,
2013).
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2.8.1.8 Biodiverziteta in zavarovana območja
Z upravljanjem naravnih parkov ljudje skrbimo za ohranjanje biodiverzitete, se pravi
za različne vrste rastlin in živali ter njihove habitate. Parki so sestavni del ukrepov
politike trajnostnega razvoja, ki teži k zmanjšanju onesnaženja, zmanjšanju izrabe
naravnih virov ter k ohranitvi biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in varstvu
naravnih vrednot. Specifičen pristop k upravljanju zavarovanih območij je usmerjen k
povezovanju naravovarstvenih ciljev z motivacijo za obstoj in socialni, ekonomski in
gospodarski razvoj lokalnega prebivalstva ter njihovega kakovostnega bivalnega
okolja. Sodelovanje lokalnega prebivalstva je glavni pogoj za uspešen obstoj in
razvoj parkov. Parki krepijo pozitiven odnos in večje razumevanje ljudi za ohranjanje
narave, popis vrst, nadzor, informiranje javnosti ipd. (Bizjak, 2008).
Učenci se na tem naravoslovnem dnevu naučijo, da je biotska raznovrstnost pestrost
živih organizmov in njihovih bivališč. Naučijo se tudi nekaj posledic, ki se pojavijo
zaradi upada biotske raznovrstnosti, in te so siromašenje prehranskih virov,
klimatske spremembe, ujme in nestabilnost našega življenjskega okolja. Slovenija je
po številu vrst na kvadratni kilometer ozemlja absolutna zmagovalka v Evropi
(Gabrovšek, 2011). Med rastlinskimi vrstami lahko obiskovalci opazujejo bavarsko
popkoreso, kranjsko lilijo, lepi čeveljc, panonsko deteljo, Shuttleworthov rogoz, veliko
vrst kukavičnic, travniške perunike, mačja ušesa, Blagayev volčin, Clusijev in tržaški
svišč in še mnoge. Dve obsežni raziskavi (DOPPS in Prirodoslovni muzej Slovenije),
opravljeni v zadnjih letih v Kozjanskem parku, sta pokazali, da je na tem območju
mogoče zaslediti izredno številne populacije nekaterih evropsko pomembnih vrst ptic,
plazilcev in dvoživk. Na podlagi dosedanjih najdb se da sklepati, da so populacije
nekaterih živalskih skupin (npr. metuljev, hroščev, kačjih pastirjev, netopirjev, pajkov
in mehkužcev) v parku zelo bogate. Če imajo obiskovalci malce sreče in pridejo v
pravem času, jih zagotovo nekaj od njih tudi vidijo (Zidar, 2001).

2.8.2 Kulturni dnevi v organizaciji Kozjanskega parka
2.8.2.1 Grad Podsreda
Hörberg ali Herberch, kot se je grad nekoč imenoval, sodi med najpomembnejše
objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je njegovo srednjeveško jedro
skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Njegov obstoj sega v 12. stoletje, kjer so
okrog leta 1150 pozidali severni palacij, leta 1180 visok obrambni stolp – bergfrid,
leta 1220 južni palacij in leta 1260 stolp s kapelo. Stoji na ozemlju, ki je že okrog leta
1000 pripadalo posesti grofov Breže-Seliških in pozneje grofici Emi Krški, ki ga je
prepustila ženskemu benediktinskemu samostanu v Krki na Koroškem. Po njeni smrti
je bil samostan razpuščen in posest je prišla v last novoustanovljene krške škofije. V
prvi polovici 13. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški in v lasti celjskih grofov je
ostal vse do njihovega izumrtja. Do druge svetovne vojne se je lastništvo pogosto
menjalo, po njej pa je grad postal državna last. Leta 1983 je upravljanje prevzel
Kozjanski park, ki ga obnavlja in mu vnaša življenje. Na gradu lahko obiščemo in
vidimo razne prireditve, razstave ter galerije sodobnih slovenskih ustvarjalcev
(Ferlinc Krašovic in Zorenč, 2013; Ciglenečki in Rožman, 2002).
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2.8.2.2 Srednjeveški trg Podsreda s prangerjem
Pod gradovi in na stičišču pomembnih prometnih poti so nastajala strnjena naselja, ki
so počasi prerasla v trge. Trg Podsreda je za svoj razvoj izkoristil ozek, podolgovat
prostor. V preteklosti so bile hiše predvsem iz lesa, zato je bila velika nevarnost
požarov, kar je trg izkusil kar dvakrat. Zato so vse hiše v trgu, tudi cerkev, nastale po
letu 1798, ko je izbruhnil prvi požar. S svojo lego v prostoru sodi med nekaj izbranih
območij izjemnih kulturnih krajin. Trgi so bili dom številnih obrtnikov, zato so se tam
že od nekdaj odvijali sejmi, tukaj na sredo, o čemer priča tudi ime (Černelč idr.,
2010).
Pranger ali sramotilni steber je bil nekdaj zunanji znak trških pravic določenega trga.
V Podsredi je že od leta 1667 in stoji na sredini trga, nasproti nekdanje županove
hiše. Nižje sodstvo se je pogosto posluževalo sramotilnih kazni, ki so jih lahko
izvrševali v trgih in kaznjenca priklenili na sramotilni steber. Kaznovanje je trajalo 1–2
uri, včasih tudi cel dan. Poleg prangerja je visela tabla, na kateri je bilo napisano
prestopnikovo ime, njegov prestopek in kazen (Zakonjšek, 2004).
Učenci si lahko danes v trgu ogledajo slovensko-bavarsko hišo, v kateri so različne
razstave. V trgu pa se nahajajo tudi cerkev, stare hiše ter sama uprava Kozjanskega
parka. Tam učenci poslušajo različna predavanja, spoznavajo materiale in ustvarjajo
na delavnicah.

2.8.2.3 Levstikov mlin ob reki Bistrici
Ugodne razmere za življenje so bile razlog, da so se ob reku Bistrici v preteklosti
naseljevali mlinarji, ki so moč reke izrabljali za svojo obrt. Prvo omembo
Levstikovega mlina najdemo v zapuščinskem inventarju mlinarja Martina Levstika,
podsredškega podložnika, iz leta 1801. Levstikova domačija obsega poleg mlina še
gospodarsko poslopje s hlevom, kaščo, ki danes služi bivanju, ter novo hišo. V
Levstikovem mlinu stojita dva mlinska mehanizma, ki sta z osjo povezana s
pogonskim kolesom. V enem meljejo pšenico za belo, v drugem pa ostala žita za
mešano moko. V mlinu za lastne in izobraževalne potrebe še vedno meljejo in
prikazujejo postopek pridelave moke. Obiskovalcem, ki si želijo mlin ogledati,
prijazno odprejo vrata in jim razkažejo način dela ter prostore (Zakonjšek, 2004).
2.8.2.4 Javerškova in Kolarjeva domačija Trebče
Javerškova domačija je bila nekdaj dom Marije Javeršek, matere Josipa Broza Tita.
Na domačiji so postavili apnico, da so žgali apno, pletli so košare in izdelovali oglje.
Prostori stanovanjske hiše so od leta 1979 preurejeni v muzej. Sestavljajo ga lopa,
kuhinja, hiša in štibelc. Muzej in njegovo rodno hišo je med prvimi maja, leta 1979
obiskal Josip Broz Tito. Domačija ima dandanes status zgodovinskega kulturnega
spomenika. Za muzej od leta 1983 skrbi Spominski park Trebče, danes Javni zavod
Kozjanski park (Zakonjšek, 2004).
Tudi Kolarjeva domačija na Trebčah je neločljivo povezana z nekdanjim
jugoslovanskim predsednikom Titom, zaradi njegovega posebnega odnosa z njegovo
teto Ano. Tito je rad prihajal k sorodnikom na obisk, ta čas pa izkoristil tudi za pisanje
člankov. Med obema svetovnima vojnama se je tam nahajala prodajalna tobaka.
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Današnja Kolarjeva hiša ni več originalna, Kozjanski park je namreč na starih
temeljih izvedel rekonstrukcijo. V hiši pa so bile pripravljene tudi različne razstave o
Titovem delovanju med slovenskimi komunisti (Zakonjšek, 2004).
2.8.2.5 Slovensko-bavarska hiša
Nasproti cerkve sv. Janeza Krstnika v Podsredi stoji nekdanja kaplanija, danes
imenovana slovensko-bavarska hiša. Hiša je zavarovana kot etnološki kulturni
spomenik od leta 1990. Večnamenski prostor v pritličju objekta je od njegove
obnovitve pa do danes vedno poln različnih prireditev, predavanj, razstav in delavnic.
V tem prostoru se odvijajo priložnostna srečanja krajanov, praznovanja, verouk in
vaje cerkvenega zbora (Zakonjšek, 2004).

2.8.3 Prireditev Kozjansko jabolko
Celotno delo v Kozjanskem parku se zaključi s prireditvijo, imenovano Praznik
kozjanskega jabolka. Prireditev v prvi vrsti želi dati priložnost vsem prebivalcem
zavarovanega območja, da predstavijo svoje delo, izkušnje in produkte, hkrati pa na
takšen način predstavijo delo Kozjanskega parka in prizadevanja pri varstvu naravnih
vrednot in ohranjanju kmetijske krajine. Prireditev traja tri dni, vedno drugi vikend v
oktobru. Petek je namenjen strokovnim posvetom z naravovarstveno temo in otvoritvi
razstave Stare sorte jabolk, sobota in nedelja pa sta namenjeni sejemskemu
dogajanju s kulturnim programom. Praznik kozjanskega jabolka je glede na odziv
tujih ponudnikov postal mednarodna prireditev. Na stojnicah se predstavljajo številni
ponudniki ekoloških kmetij, tradicionalni obrtniki, partnerske institucije ter šole z
območja Kozjanskega parka, ki predstavljajo svoje izdelke. V kulturnem programu se
zvrsti preko 200 nastopajočih, od ljudskih pevcev in godcev, folklornih skupin, do
citrarjev in harmonikarjev. Bistvo prireditve je promocija in trženje produktov z
zavarovanega območja, ki se pridelujejo in predelujejo na ekološki in zdravju čim bolj
prijazen način. Skozi promocijo konkretnih produktov želijo osveščati in izobraževati
prebivalce in obiskovalce o naravovarstvenem in ekološkem pomenu. Širši pomen
prireditve je v promoviranju jabolk, jablane in travniških sadovnjakov z namenom
njihove ohranitve in varovanja okolja. Vsako leto je dogajanje obsežnejše in to
potrjuje, da prireditev in tradicija ne bosta zamrli (Černelč idr., 2010).
2.8.4 Poletni tabor »Mladi varuh narave«
Upravljavec biosfernega območja, javni zavod Kozjanski park, v okviru programa
MAB Unesco izvaja program Mladi varuh narave, v katerem sodelujejo mladi ljubitelji
narave in naravoslovja. Bistvo programa je, da se mladi seznanijo z namenom in cilji
naravovarstveno pomembnih območij ter sami pomagajo pri varovanju domačega
okolja. Program bodo v prihodnje tudi razširili, saj želijo k sodelovanju pritegniti tudi
odrasle, ki bodo opažanja v naravi in neprimerne posege pripravljeni sporočiti
upravljavcu območja. Tako bodo tudi v sodelovanju z domačini krepili znanje in
prepoznavanje biosfernega območja ter možnosti za hitrejše ukrepanje ob morebitnih
neprimernih dejavnostih v naravnem okolju (Berginc idr., 2007; Klenovšek idr., 2013).
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2.8.5 Tehnični dnevi
2.8.5.1 Velikonočne in božične delavnice
V predvelikonočnem času Kozjanski park organizira ustvarjalne velikonočne
delavnice, ki so namenjene predvsem otrokom osnovnih šol, ki se nahajajo na
območju parka, in tudi drugim obiskovalcem. Učenci in obiskovalci ustvarjajo
velikonočne pisanice v različnih tehnikah, velikonočne voščilnice in cvetnonedeljske
butare (Kozjanski park, 2015).
V adventnem času skupaj z učenci okoliških šol ustvarjajo adventne venčke,
novoletne voščilnice, svečke iz naravnega voska in različne okraske (Kozjanski park,
2015).
2.8.6 Učne poti po Kozjanskem parku
Učne poti po Kozjanskem parku prikazujejo naravno in kulturno dediščino.
Namenjene so ne le učencem osnovnih in srednjih šol, ampak tudi drugim
obiskovalcem, ki si želijo izvedeti kaj novega o parku in njegovi dediščini.
2.8.6.1 Bizeljske pešpoti
Potekajo po ožji in širši okolici Bizeljskega, ki je znano predvsem po vinorodnih gričih
in dobrem vinu. Obisk bizeljskih pešpoti nudi lepo priložnost za spoznavanje naravne
in kulturne dediščine tega območja in spoznavanja pokrajine in domačinov ter
njihovega življenja. Turistično društvo Bizeljsko vsako leto organizira pohode, ki
postajajo tradicionalni in številčnejši (Ploštajner, 2010).
2.8.6.2 Pot k Repnicam
Pešpot vodi od Stare vasi na Bizeljskem do Brezovice, ki je znana po repnicah.
Repnice so edinstvene peščene jame iz silikatnega peska, nekoč namenjene
shranjevanju poljskih pridelkov, danes pa se uporabljajo kot vinske kleti. Ob poti si
lahko ogledujemo Obsotelje in Bizeljske griče. Pot je dolga 5 km in ima 20 vsebinskih
točk (Černelč idr., 2010; Ploštajner, 2010).
2.8.6.3 Pot po Orešju
Pot vodi po vasi Orešje, ki je s svojimi zgodbami, legendami zelo mitična. Je krožna
pot, ki vodi iz Ledin preko Vlke pečine nazaj v Orešje. Pot je dolga 8,5 km (Ploštajner
in Zakonjšek, 2012).
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2.8.6.4 Vidova pot
Pot pelje od Parkljevca, ki je predel med Brezovico in Pišeško cesto, mimo
etnografske zbirke preko vinorodnih bizeljskih gričev do cerkve Sv. Vida ali pa še
naprej do romarskega središča Svete gore ali celo do Grajske poti in gradu
Podsreda. Na poti se odpira lep razgled na okoliško hribovje. Pot je dolga 6,5 km
(Ploštajner in Zakonjšek, 2012).

2.8.6.5 Grajska pot
Poteka iz centra naselja Bizeljsko do gradu Bizeljsko. Na poti obiskovalci
spoznavajo, kje je služboval škof Anton Martin Slomšek, kje so se zabavali graščaki,
slišijo pa tudi klopotce in različne zgodbe iz rimskih časov. Pot je dolga 6,5 km
(Černelč idr., 2010; Ploštajner, 2010).
2.8.6.6 Ostale peštpoti
Za obiskovalce in pohodnike so urejene tudi nekatere druge pešpoti: Pot po soteski
Bistrice, Evropska pešpot E7, Slomškova pot, Zasavsko planinska transverzala,
Vodna pot Gabernica ter Gozdna pot Pišece (Ploštajner, 2011).

2.8.7 Tematski dnevi v Kozjanskem parku
Kozjanski park za učence osnovnih šol znotraj parka organizira literarne natečaje,
predavanja priznanih strokovnjakov s področja varstva narave in okolja ter različne
razstave. Za udeležence literarnega natečaja nato organizirajo ekskurzijo na eno
izmed zavarovanih območij Slovenije.
Tematske dneve praznujejo tudi ob dnevu mokrišč, dnevu voda, dnevu zemlje, dnevu
biodiverzitete, ob dnevu parkov, okolja in dnevu muzejev. Ob teh priložnostih
pripravijo različne delavnice, pohode, predavanja, razstave ter dneve odprtih vrat
(Ploštajner, 2011).
2.8.8 Prenašanje dvoživk čez cesto
V spomladnem času, na sredini ali koncu marca, ko temperatura nekaj noči ne pade
pod pet stopinj, se začne selitev dvoživk, med njimi so najštevilčnejše žabe. Selijo se
iz prezimovališč v stoječe mlake, ribnike in mrtvice, kjer odložijo jajčeca. Ker pa se
na njihovi poti migracije marsikdaj pojavijo prometne ceste, velikokrat končajo pod
avtomobilskimi kolesi. V Kozjanskem parku se s prenašanjem žab in ostalih dvoživk
ukvarjajo že 15 let. Predhodna leta in tudi letos so prostovoljci in zaposleni v
Kozjanskem parku ob cesti mimo ribnika Trebče postavili ograjo, ki žabam, pupkom,
močeradom in ostalim preprečuje prečkanje ceste. Vsakodnevno jih vsaj dvakrat
prenesejo preko ceste v vedrih in jih izpustijo v ribnik. Akcijo reševanja dvoživk bi radi
razširili še na druge lokacije, a jim čas in drugo delo tega ne dovoljujeta, zato žal tega
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sami ne zmorejo. Zato pozivajo druge organizacije, okoliške šole in sokrajane, da se
zavzamejo in priskočijo na pomoč (Piano, 2015).
2.8.9 Nočno opazovanje metuljev
Do nočnih metuljev ali vešč imajo ljudje velikokrat negativna stališča in predsodke.
To je seveda neupravičeno, saj so nočni metulji povsem miroljubni, malo manj barviti
kot dnevni, a zato nič manj koristni. V Sloveniji je populacija metuljev številčna. Tu se
nahaja približno 3600 vrst metuljev, od teh 200 dnevnih, vsi ostali pa so nočni.
Njihova pomembna naloga je opraševanje. Časovno in orientacijsko so vezani na
Luno in ostala nebesna telesa. Opazovanje poteka v poletnem nočnem času na
različnih lokacijah po Kozjanskem parku. Udeleži se jih lahko kdorkoli, ki kaže
zanimanje za metulje in druge nočne živali. Na delavnicah opazovanja nočnih
metuljev organizatorji pripravijo lovilne šotore z mrežo, v katero postavijo
ultravijolične svetilke, ki privabljajo nočne metulje in ostale žuželke. Ko metulji
priletijo, jih strokovnjaki določijo in popišejo. Obiskovalci se ob tem veliko koristnega
naučijo, metulje pa lahko v živo opazujejo, jih fotografirajo in z njimi rokujejo.
Obiskovalci lahko na opazovanjih zasledijo različne vrste sovk, pedicev, medvedkov,
mladoletnic, kobilic, najednikov in pikapolonic. Če imajo kanček sreče pa lahko vidijo
tudi najmanjšega slovenskega metulja in nekaj največjih predstavnikov japonskih
sviloprejk (Slemšek, 2011).
V Kozjanskem parku so do leta 2012 odkrili že 1020 vrst metuljev, od teh 26
zaščitenih in 37 tistih z rdečega seznama ogroženih vrst. Omeniti je potrebno tudi, da
so v peskokopu Župjek odkrili vrsto metulja, ki ga do sedaj v Sloveniji še ni bilo. To je
vrsta travniške vešče, katere dom je v tropskih delih Afrike (MMC, 2012).
2.9 POMEN ZAVAROVANIH OBMOČIJ V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH
PROCESIH
Svet se sooča z globalnim izginjanjem mnogih živalskih in rastlinskih vrst. Potreba po
globalni zavesti, ki se nanaša na pomen ohranjanja narave in biotske pestrosti, še
nikoli ni bila bolj potrebna. Za dosego teh ciljev, je potrebnih več pristopov, vključno s
politiko, mediji, ekonomsko oceno o ekosistemskih storitvah, industrijsko podporo in
akademskimi raziskavami. Kakor koli je pristop predviden, ima ohranjanje večjo
uspešnost, če je podprto s strani javnosti oziroma če izhaja iz potreb javnosti in
lokalnega prebivalstva določenega območja. Vendar pa mora biti podprto tudi z
znanjem in vrednotami, definirano kot koncept prepričanj, ki vodijo vedenje in
ravnanja (Rosalino in Rosalino, 2012). Patry (2007) zagovarja model vrednot in
znanja, ki združuje pridobivanje znanja in vrednot v konstruktivistični izobraževalni
perspektivi. Je učinkovit pristop, kjer lahko vrednote teoretično izhajajo iz šolskih
učnih načrtov, eksperimentov in dejavnosti. Znanje je običajno dejavnik, povezan s
pozitivnim odnosom do ohranjanja narave. Npr. Torkar, Mohar, Gregorc, Nekrep in
Honigsfeld Adamič (2010) izpostavljajo pozitiven odnos najstnikov do evrazijske
vidre, kjer je bil odnos do ohranjanja vrste povezan z boljšim poznavanjem vrste in
njene biologije.
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Sodobna družba s svojim ravnanjem in hitro neprestano rastjo gospodarstva in
industrije negativno vpliva na razmere v naravi. Neokrnjena narava izginja pod ukazi
ljudi, biotska pestrost pa upada. Z izčrpavanjem naravnih dobrin in naravnega
kapitala bomo sami sebe pripeljali na rob preživetja. Prav zato moramo ohraniti in
obvarovati raznolike oblike življenja, zaradi njih in nas samih (Bizjak, 2008).
Z upravljanjem naravnih parkov ljudje skrbijo za ohranjanje biotske pestrosti, se pravi
za različne vrste rastlin in živali ter njihove habitate. Parki so sestavni del ukrepov
politike trajnostnega razvoja, ki teži k zmanjšanju onesnaženja, zmanjšanju izrabe
naravnih virov ter k ohranitvi biotske pestrosti, krajinske pestrosti in varstvu naravnih
vrednot. Sodelovanje lokalnega prebivalstva je glavni pogoj za uspešen obstoj in
razvoj parkov. Parki krepijo pozitiven odnos in večje razumevanje ljudi za ohranjanje
narave, monitoring stanja, popis vrst, nadzor, informiranje javnosti ipd. (Bizjak, 2008).
Različni naravni parki se med seboj povezujejo, s tem pa tvorijo nekakšne koridorje,
ki so pomembni predvsem za živali, ki migrirajo. Ta povezava je pomembna tudi
zaradi ozaveščanja ljudi, njihova učinkovitost se glede varstva narave povečuje, širi
pa se tudi njihov vpliv, ki pomembno prispeva k izvajanju mednarodnih konvencij s
področja zakonov in okoljskih politik (Bizjak, 2008).
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) zavarovana območja opredeljuje kot
»točno določen geografski prostor, ki je s pomočjo pravnih in drugih veljavnih
ukrepov priznan kot namenski prostor, ki je upravljan tako, da se zagotovi dolgoročno
varstvo narave skupaj s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami in kulturnimi
vrednotami« (Dudley, 2008, str. 86).
Poleg vseh nalog parka pa je pomembno tudi izobraževanje. Vse bolj prihaja v
veljavo izobraževanje mladostnikov in turistov med njihovim obiskom zavarovanih
območij narave, kjer jim lahko posredujejo pomembne informacije o znamenitostih
parka ter vzgajajo mlade v duhu odgovornega ravnanja do okolja in narave (Šturm in
Zorman, 2007).
Kozjanski park se je načrtno začel ukvarjati z mladimi, učenci različnih šol v obliki
naravoslovnih in kulturnih dni, tehničnih dejavnosti, poletnih taborov, učnih poti in
tematskih dni. Tukaj so jim približane naravoslovne, biološke in naravovarstvene
vsebine, ki zajemajo tudi določene cilje učnih načrtov na različnih področjih
izobraževanja. Pomembno je, da so učenci ozaveščeni o naravni in kulturni dediščini,
ki jih obdaja, saj so del nje in se morajo do nje primerno vesti ter zanjo skrbeti.
Učenci naj bi skozi razlago, izkustveno učenje, z neposrednim stikom z naravo ter
skozi raziskovalni pouk, ustvarili čustveno navezanost na naravo in s tem izboljšali
svoj odnos do nje. Učenci so s takšnim načinom izobraževanja in inovativnimi
pristopi bolj motivirani za delo, hkrati pa krepijo svoj odnos in razumevanje narave ter
znanje o njej.
Kranjec (2010) ugotavlja, da se večini učencev, starih od 9 do 11 let, narava ne zdi
ogrožena, vendar pa prepoznajo človeka oz. njegov neposredni odnos do narave kot
največjega povzročitelja ogroženosti. Učenci naravo spoštujejo, ker se jim zdi lepa,
manj pa jo spoštujejo zaradi njenih ekosistemskih vlog in funkcij.
Parki so zavarovana območja, ki jih posebej oblikuje vlada, njihov primarni cilj pa je
ohranjanje biotske pestrosti. Učencem na območju parkov primanjkuje znanstvenih
razlag in razumevanja težav, ki se pojavljajo v naravnih parkih in ekosistemih.
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Nekateri razumejo naravne parke in življenje v njih v smislu njihovih socialnoekonomskih vpletenosti, kot so npr. družbenogospodarske koristi, turizem in
reševanje konflikta med človekom in naravo. Ne poznajo in ne upoštevajo pa
ekoloških potencialov parka za njihovo preživetje in obstoj človeštva. Učenci sicer
kažejo zaskrbljenost nad prevladujočo revščino in dajejo predloge, kako k izboljšanju
pripomorejo parki, niso pa zaskrbljeni nad biodiverziteto in ohranjanjem vrst v parkih
(Ibrahim, 2002).
Ibrahim in Roger (2004) sta v raziskavi ugotavljala razumevanje pomena naravnih
parkov med osnovnošolci, ki še niso bili deležni kakršnih koli znanstvenih razlag o
naravnih parkih, in med srednješolci ob koncu sekundarnega cikla izobraževanja, ko
so bili s pomenom parkov že seznanjeni. Ugotovitve kažejo le majhno razliko med
omenjenima skupinama v smislu njihovih idej in razumevanja pomena naravnih
parkov. Sodelujoči v študiji pojasnjujejo naravne parke skoraj izključno glede na
funkcijo, ki jo opravljajo v njihovem življenju. Učencem se zdi pomembna vloga, ki jo
imajo naravni parki v družbi, manj pa se jim zdi pomembna funkcija parkov pri
ohranjanju biotske pestrosti. Učenci menijo, da je turizem najpomembnejši cilj
parkov, nekateri se tudi strinjajo, da parki izboljšujejo infrastrukturo, predvsem
gradnjo in obnovo cest in da prinašajo socialno udobje, družbene dobrine in storitve,
kot so npr. bolnišnice in šole. Manjka pa pomembna komponenta, in to je, da učenci
ne vidijo vloge parkov za ohranitev njih samih in za ohranjanje biotske raznovrstnosti
v njih. Pomembno je, da se v šoli v celoti obravnava znanstvena in ekološka vloga
parkov ter da bo postala biotska pestrost v naši družbi pomembna vrednota.
Nekatere študije ugotavljajo pozitiven odnos učencev do narave in naravnih parkov
ter življenja v njih. Učenci z obiskom parka pridobijo različne poglede na svet okoli
sebe ter postanejo senzibilnejši. Njihov odnos se med drugim izoblikuje tudi preko
družbenih dogajanj, ki jih učijo, da je biotska pestrost vrednota, vredna ohranjanja
(Ibrahim, 2006).
Znanje je pogost faktor, povezan s pozitivnim odnosom do ohranjanja narave.
Učenci, ki živijo na podeželskih območjih, imajo večji občutek odgovornosti in
moralne obveznosti za ohranjanje narave zaradi seznanjenosti z divjino, medtem ko
je pri mestnih učencih, ki imajo manj stika z divjino, zavest do ohranjanja narave bolj
odvisna od formalnega učenja v šoli. Učencem se zdi, da je ohranjanje narave in
naravne dediščine pomembno predvsem zaradi razvoja turizma in industrije.
Raziskava je pokazala, da imajo tisti, ki imajo tesen stik z naravo in katerih starši
imajo doseženo višjo stopnjo izobrazbe, boljši odnos do ohranjanja naravne
dediščine. Informacije o tem dobijo predvsem iz vsakodnevnega stika z naravo ter
preko izpostavljenosti medijem. Na razvoj odnosa do organizmov in narave vpliva
mnogo dejavnikov, kot so osebni dohodki, starost, spol, okolje bivanja
(ruralno/urbano), etnična pripadnost, aktivnosti v naravi, eden od najpomembnejših
pa je izobraževanje, tudi neformalno, ki vključuje obisk živalskih in botaničnih vrtov
ter naravnih parkov. Za izboljšanje razmer glede izginjanja biodiverzitete pa so
učenci sami izpostavili, da bi bilo potrebno obnoviti naravne habitate vrst, ustanoviti
več nacionalnih/naravnih parkov, kjer je stopnja zaščite živali in rastlin na višku ter
začeti prakticirati ex-situ ohranjanje (Rosalino in Rosalino, 2012; Tomažič, 2009).
Bruyere, Beh in Foster (2011) ugotavljajo, da večina mladih dojema naravne parke
kot prostor in priložnost za zagotavljanje gospodarske koristi, povezane predvsem s
turizmom. Raziskava je pokazala omejeno razumevanje koristi ohranjanja narave in
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zmotna prepričanja, da zavarovana območja ustvarijo možnost za nezaželeno
vedenje, npr. kriminal in neprimerno obnašanje turistov ter nezaželene vplive, npr.
onesnaževanje in premik/izselitev tamkaj živečih skupnosti. Avtorja pozivata h
krepitvi znanstvene razlage pomena naravnih parkov in naravne dediščine ter k
izboljšanju ozaveščanja mladine o pomenu zavarovanih območij. Otroci na tem
območju bodo v prihodnje učitelji, pastirji, nabiralci drv in tako bodo vsi živeli tesno
povezani z naravo ter prenašali znanje in izkušnje na naslednje generacije.
Izleti v oddaljeno divjino in naravo so za učence v osnovni šoli prava redkost. Urbana
zelena območja v bližini šol nudijo priložnost učencem za spoznavanje narave in
okoljskih tematik. Stik z naravo lahko poveča zanimanje za naravo, učence motivira
za raziskovanje in učenje ter prispeva k učenčevemu znanju, skrbi za okolje ter
razvija ekološko pismenost. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi in vaji, kjer so
spoznavali naravo in okolje iz prve roke v botaničnem vrtu in gozdnem rezervatu, so
pokazali večje zanimanje za okolje okoli njih in zavedanje o njem (flora in favna),
medtem ko učenci, ki so ostali v učilnici, kjer so bili deležni formalne razlage, tega
niso pokazali. Izkušnje ˝iz prve roke˝ v lokalnem okolju so lahko ključ za prihodnje
okoljskoizobraževalne programe, ki želijo povečati okoljsko odgovorno vedenje in
ozaveščanje med učenci (Awasthy, Popovic, Linklater, 2012).
2.10 AKTIVNO UČENJE IN POUČEVANJE
»Togo vztrajanje pri modelih in načinih dela, ki so bili vpeljani včeraj, danes učitelju
morda res še dajejo občutek varnosti, otežujejo pa mu prilagajanje dejanskim
potrebam poučevanja in učenja v sodobnem svetu« (Bajd in Artač, 2002, str. 109).
V današnji družbi se je uveljavilo določeno sklepanje o stalnem spreminjanju stvari in
naši pripravljenosti nanje, torej je nujno, da se prilagodimo spremembam. Prepričanje
je, da bo s spremembo prišlo nekaj novega, uporabnega, bolj zanimivega in kar je
bilo, ne bo več uporabno. Tako je za nujnost sprememb slišati tudi na področju
šolstva in izobraževanja. Prav zato je dandanes veliko govora tudi o vseživljenjskem
učenju, ki je za današnjo, informacijsko družbo nujno potrebno, saj razvija spretnosti,
ki povečajo možnosti zaposlitve in rast gospodarstva (Škerjanec, 2011).
Izobrazba je luč, ki človeštvu kaže pravo smer. Namen izobrazbe ni le v tem, da
ustvari pismenega učenca, ampak doda tudi razumno mišljenje, sposobnost
pridobivanja in oddajanja znanja ter samozadostnost. Izobraževanje bi moralo postati
zabavno in vznemirjajoče, namesto da predstavlja breme in dolgčas. Izobraževanje
je motor za rast in napredek vsake družbe, zato ga je potrebno spodbujati in vanj
vnesti novosti (Damodharan in Rengarajen, 2015).
V okviru poučevanja in učenja so bile uvedene radikalne spremembe. V preteklosti je
bil učitelj edini vir znanja, ki je prenašal znanstvene informacije na učence. Učenci so
bili pri tem procesu zelo pasivni in so le malo sodelovali. S spreminjajočimi se trendi
v izobraževanju in z uvedbo tehnologije v učilnici se pristopi v poučevanju s hitrim
tempom spreminjajo. Učenci niso več le pasivni opazovalci in poslušalci, ampak so
aktivni sodelujoči, ki sprejemajo nove informacije ter usvajajo novo znanje in veščine
(Kaur, 2012).
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2.10.1 Sodelovalno učenje
Po Johnson in Johnson (2009) je sodelovalno učenje nenavadno psihološko
uspešno. Od prezrtega v 1940., preko 1970., je sodelovalno učenje sedaj standardna
in široko razširjena tehnika poučevanja. Prakticira se v šolah po celem svetu na vseh
področjih študija, od vrtca do zaključka šolanja in tudi v programih izobraževanja za
odrasle. Sodelovalno učenje je podprto na področjih izobraževanja z več sto
študijami, izvedenimi v širokem razponu področij in starostnih skupin (Macpherson,
2007).
Razširjena in povečana uporaba sodelovalnega učenja je zelo uspešna v socialni in
izobraževalni psihologiji. Uspeh sodelovalnega učenja temelji na odnosih med teorijo,
raziskavo in prakso. Teorija socialne soodvisnosti zagotavlja temelje, na katerih je
sodelovalno učenje zgrajeno (Johnson in Johnson, 2009).
Osnovni elementi sodelovanja so pozitivna soodvisnost, kar pomeni, da ne moremo
uspeti, če nekdo iz skupine ne uspe; individualna odgovornost pomeni, da je vsak
član odgovoren za svoje delo in mora ob tem vedeti, kaj počne celotna skupina;
interakcija iz oči v oči, kjer posameznik pomaga, asistira, podpira in spodbuja druge,
med drugim pa uri socialni stik in veščine; socialne veščine, pri katerih morajo
posamezniki prevzeti različne vloge, kot so vodstvo, sposobnost odločanja,
komunikativnost …; skupinsko procesiranje, kar pomeni, da se vsak posameznik v
skupini posveti svoji nalogi, odločajo pa se skupaj, kjer sprejemajo kompromise
(Johnson in Johnson, 2009).
Operativni postopki so formulirani za tri tipe sodelovalnega učenja (Johnson in
Johnson, 2009):
1. Formalno sodelovalno učenje tvorijo učenci, ki delajo skupaj od ene ure do več
tednov, da dosežejo skupne učne cilje in da rešijo posebne zadane naloge, npr.
reševanje problemov, pisanje poročil, sestavljanje, izvajanje in evalviranje
eksperimenta … Tukaj učitelj strukturira vsako nalogo kot sodelovalno, določi cilje
pouka, velikost skupin in njihovo razvrščanje, vlogo, ki bo dodeljena posameznikom
in materiale, potrebne za učno uro. Učitelj mora pojasniti tudi naloge in pozitivno
soodvisnost med člani v skupini, spremljati mora vsakega učenca posebej, pomagati
pri nalogah, ovrednotiti ter oceniti učenčevo delo.
2. Neformalno sodelovalno učenje sestavljajo učenci, ki delajo skupaj, da dosežejo
skupne učne cilje, v začasnih skupinah, ki trajajo od nekaj minut do ene šolske ure.
Neformalne sodelovalne skupine so pogosto organizirane tako, da učenci sodelujejo
v 3–5-minutnih osredotočenih razpravah pred in po predavanjih in v razpravah dolgih
2–3 minute med samo učno uro. Učenci delajo v hitrih dialogih ali aktivnostih v
začasnih skupinah z manjšo količino vprašanj. Kratki dialogi ali dejavnosti so
uporabljeni, da osredotočijo učenčevo pozornost na materiale za učenje, izboljšajo
razpoloženje, zagotovijo kognitivni proces o preučevanih materialih in zagotovijo
zaključek izvedene šolske ure.
3. Osnovne sodelovalne skupine so dolgoročne, heterogene sodelovalne učne
skupine s stabilnim članstvom, katerega glavna odgovornost je, da zagotovi podporo,
spodbudo in pomoč, da bo viden akademski napredek in kognitivni razvoj. Značilno
je predvsem to, da so osnovne sodelovalne skupine heterogene v članstvu, se redno
sestajajo, trajajo cel semester, leto ali dokler člani ne zaključijo učnega procesa.
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Vsak posameznik je odličen na svojem področju, vendar v skupini njegove
sposobnosti ne bi obstale, če ne bi imel ob sebi ostalih članov, ki so prav tako odlični
na svojem področju. Pri sodelovalnem učenju je za dosego skupnih ciljev potreben
skupni trud. Skupine lahko s sodelovanjem dosežejo neverjeten uspeh in dosežek.
Sodelovalno učenje zagotavlja, da so vsi učenci v skupini pomembni in da aktivno
sodelujejo. Potrebno je vedeti, da ni vsaka skupina sodelovalna skupina.
Sodelovalno učenje ni zgolj sinonim za učence, ki delajo v skupini. Vaja za učenje je
klasificirana kot sodelovalno učenje le, če vsebuje določene elemente. Kaj je in kaj ni
sodelovalno učenje, je predstavljeno spodaj (Johnson in Johnson, 1999):
1. Psevdo učne skupine: Pri teh učnih skupinah je učencem naročeno, da delajo
skupaj v skupini, vendar za to nimajo interesa. Učenci pred drugimi skrivajo
informacije, težijo k temu, da druge zmedejo, med seboj pa si ne zaupajo. Rezultat
tega je, da skupina doseže manj, kot je zmožen vsak posameznik.
2. Tradicionalna učilniška skupina: Učencem je naročeno, da delajo skupaj in da
sprejmejo, da je to njihova naloga. Učenci si med seboj izmenjujejo informacije,
vendar nimajo motivacije, da bi se iz tega kaj naučili. Posamezniki se oprimejo drugih
in tako naredijo manj. Rezultat tega je, da je vsota vseh več kot posameznik, ki se
naslanja na druge, in manj od delujočih posameznikov, ki trdo delajo za rezultat.
3. Sodelovalne učne skupine: Učenci delajo skupaj, da dosežejo zastavljeni cilj. Med
seboj razpravljajo, si pomagajo in drug drugega spodbujajo. Delo vsakega
posameznika nadzorujejo ostali člani skupine. Rezultat tega je, da skupina
predstavlja več kot posameznik v njej.
4. Visoko predstavljene sodelovalne skupine: To so skupine, ki izpolnjujejo vse
kriterije za sodelovalno učenje in izpolnjujejo vsa pričakovanja, ki so naložena
posamezniku. Dosežejo vse zastavljene cilje in skupaj dosežejo velik dosežek.
Po predhodnih raziskavah so raziskovalci ugotovili, da predstavlja sodelovalno
učenje za učence veliko prednosti. Učenci se počutijo, da so ljubljeni in da je drugim
mar za njih in njihov uspeh pri učenju, se počutijo motivirane za sodelovanje in
doseganje visokih rezultatov, med seboj zgradijo boljše odnose, se naučijo
komunicirati in razmišljati, stremijo k višjim ravnem razmišljanja in učenja, aktivno
poslušajo druge, demokratično rešujejo konflikte, med seboj sodelujejo in si
izmenjujejo ideje, so samozavestnejši in samostojnejši (Gillies, 2004). Felder in Brent
(2007) pravita, da imajo sodelovalno poučevani učenci ponavadi višji akademski
dosežek, višjo vztrajnost pri šolanju, boljše visoke ravni sklepanja in sposobnosti
kritičnega mišljenja, boljše razumevanje preučevanega materiala, višjo notranjo
motivacijo za učenje in doseganje ciljev ter pozitivnejši odnos do vrstnikov in do
različnih predmetnih področij.
Lord (2001) je v svoji raziskavi naredil primerjavo med učenci, ki jih je učil s
pristopom sodelovalnega učenja, in med tistimi, ki jih je učil frontalno. Ugotovil je, da
je bil rezultat pri učencih, ki so bili poučevani s pristopom sodelovalnega učenja,
znatno višji. Sodelovalno učenje je v njegovem razredu okrepilo biološko znanje
učencev. Sodelovalno učenje pa je tudi spodbudilo spretnosti, kot so vzornejše
vedenje, boljše ustno in pisno komuniciranje, konstruktivno povpraševanje,
dokončanje stvari do roka ter spretnosti, ki so potrebne za produktivno delovanje v
današnjem času.
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Čeprav je bilo zadnjih 60 let predlaganih veliko poučevalnih postopkov, jih danes
uporabljamo le še nekaj. Skoraj noben postopek ni tako razširjen in institucionaliziran
v učno prakso, kot je sodelovalno učenje (Johnson in Johnson, 2009).
2.10.2 Izkustveno učenje
Izkustveno učenje se kot novost šolskega učenja v izobraževalnih ustanovah vedno
bolj uveljavlja. Takšni pristopi v izobraževanje prinašajo višjo motivacijo učencev, pri
tem pa si bolje zapomnijo teoretične vsebine ter praktično izkušnjo. Učenci poleg
izkušenj v šoli prinašajo zunajšolske izkušnje, ki jih lahko delijo s sošolci in
povezujejo z učnimi vsebinami (Selinšek, 2013).
Ali, Yang, Chen, Ho in Chan (2007) pravijo, da je izkustveno učenje proces
usvajanja znanja s preoblikovanjem izkušenj. Po Kosaber (2011) je izkustveno
učenje dejaven proces, ki skuša med seboj povezati neposredno izkušnjo,
opazovanje, spoznavanje in ravnanje v celoto. Te vrste pouk učencem omogoča, da
pri izobraževanju pridobijo lastne izkušnje, ki jim pomagajo pri razumevanju učne
snovi ter pri pridobivanju znanja. Učenci so pri tem bolj motivirani za delo, novi
podatki in lastne izkušnje pa se jim bolj zasidrajo v dolgoročni spomin. Izkustveno
učenje je kakovosten in sestavljen proces nadaljnjega učenja, izobraževanja in
osebne rasti (Erzar Metelko, 1999).
Marentič Požarnik (2000) pravi, da je za izkustveno učenje potrebna aktivna
udeležba posameznikov. Osnovna hipoteza izkustvenega učenja je, da se najbolje
naučimo nečesa, kar moramo napraviti sami. Osrednjo vlogo pa seveda igra celostna
osebna izkušnja. Ta oblika učenja zajema mišljenje in aktivno udejstvovanje z vsemi
čuti. Gre za obliko učenja, ki skuša povezati doživljanje, percepcijo in ravnanje v
celoto (Marentič Požarnik, 1987).
Janežič in Vrtačnik (2011) pravita, da je pri vključevanju otrok v vzgojno
izobraževalne procese dobro uporabiti različne učne strategije, npr. problemsko
zasnovan pouk, sodelovalno učenje, raziskovalni pouk ter izkustven način učenja in
poučevanja.
Iz izkustvene učne perspektive je učenje proces, pri katerem je ustvarjeno znanje s
pomočjo transformacijske izkušnje. Optimalno učenje se pojavi, ko so učenci
sposobni povezati pretekle izkušnje z novimi koncepti, ki se jih želijo naučiti (Kolb,
1984 v Kaagen, 1999). Pri izkustvenem učenju se uporabljajo učne dejavnosti, pri
katerih se učenci srečujejo z oprijemljivimi učnimi konteksti in ne z abstraktnimi znanji
(Primentel, 1999). Učenec, ki se ukvarja z izkustvenim učenjem, je v neposrednem
stiku s temo, ki jo preučuje (Kolb, 1984 v Kaagen, 1999). Med izkustvenim učenjem
učenec pridobiva in je sposoben povezati svoje razumevanje z novimi odkritji v okviru
svojih predhodnih izkušenj za izgradnjo idej in aktivnih odnosov med različnimi
stvarmi (Barab, Bernett in Squire, 2002).
Učenje predstavlja celosten proces, ki zajema celotno delovanje posameznika
(čustvovanje, zaznavanje, mišljenje in vedenje). Pravimo mu tudi nadaljujoči se
proces, ki temelji na izkušnji ter njenemu prenašanju in transformiranju. Če otroci
veščine in stališča povezujejo na višjem nivoju, pridobijo novo znanje.
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Pri poučevanju lahko za dosego zastavljenih ciljev določimo šest faz izkustvenega
učenja (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 2009):
1. Načrtovanje, pri katerem z načrtovanjem planiramo predpriprave in načrtovanja.
Predhodno ugotavljamo in predpostavljamo učne potrebe učencev, njihove
zmožnosti, opredelimo cilje, ki jih morajo učenci doseči, načrtujemo, katere izkušnje
bodo z učno uro pridobili, ter pripravimo pripomočke in gradivo za delo.
2. Uvodna faza sestoji iz seznanjanja učencev z načinom dela, pravili, ki jih morajo
upoštevati, jasno opredelimo zastavljene cilje ter poskrbimo za dobro motivacijo
učencev in pripravljenost za delo.
3. V fazi aktivnosti otroci aktivno sodelujejo pri učni uri, si med seboj pomagajo, delijo
ideje in se spodbujajo.
4. V fazi analize se večinoma razpravlja ter pogovarja o že izvedeni aktivnosti.
Razprava utemelji izkušnjo, njene vsebine in procese, ki so jih otroci pridobili med
delom.
5. Faza povzetka, interakcije in transferja je tista faza, v kateri učenci svoje
predhodne izkušnje na določeno tematiko povežejo z novimi, pravkar izvedenimi v
učnem procesu. Ob koncu te faze oblikujejo zaključne sklepe in preverijo, ali so
izpolnili zadane cilje.
6. V fazi evalvacije ovrednotimo delo posameznikov. Kriteriji za vrednotenje so
predvsem učinkovitost izkušnje, občutki, ki so jih učenci med izkušnjo doživljali, ter
napredek, ki smo ga dosegli.
Učne metode pri izkustvenem učenju delimo na osrednje, med katere štejemo igranje
vlog, socialne igre, strukturirane naloge, telesno gibanje in skupinske interakcije, ter
na podporne, ki obsegajo opazovanje procesa, fantaziranje in vizualizacijo,
pridobivanje idej, izkušnje na terenskem delu in ekskurzijah, metode primerov in
projektov ter uporabo avdio vizualnih sredstev (Marentič Požarnik, 2000).
Med velikimi možmi, ki so raziskovali izkustveno učenje, so tudi David A. Kolb, John
Dewey in Kurt Lewin. Kolb (1984) opisuje učenje kot proces, v katerem je preko
preoblikovanja izkušenj ustvarjeno znanje posameznika. Kolb je v svoji knjigi povezal
tri modele učenja: Lewinovga, Deweyevega in Piagetovega. Kolbova teorija
izkustvenega učenja ostaja še vedno zelo vplivna. Osredotoča se na izkušnje in
glede na njegov krožni model se izkustveno uveljavlja kot štiristopenjski model. Te
prilagoditve učne faze so konkretna izkušnja, v kateri je človek akter, ta vzpodbudi
razmišljujoče opazovanje, v katerem je opazovalec, sledi abstraktna
konceptualizacija, v kateri je teoretik, tej pa sledi še aktivno eksperimentiranje, kjer je
eksperimentator, ta pa znova privede do konkretne izkušnje (Kolb, 1984 v Tomažič,
2009). Za ponazoritev učenci začnejo s konkretno izkušnjo, po kateri razvijejo
stališča in refleksijo. Po reflektivnem opazovanju učenci zberejo svoje misli, da
zgradijo abstraktne pojme, ki lahko vodijo v prihodnje ukrepe. Ko je to razvito, učenci
aktivno testirajo svoje konstrukte, ki vodijo do novih izkušenj, in obnavljajo cikel
učenja. Ta proces lahko poteka v različnem časovnem obdobju ter v učilnici ali zunaj
nje (Barker, Jensen in Kolb, 2002).
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Kolb opredeli značilnosti izkustvenega učenja na nekaj komponent. Pravi, da je
učenje razumljeno kot proces in ne kot rezultat, da je učenje stalen, krožen proces, ki
temelji na izkušnjah, da proces učenja zahteva reševanje sporov med različnimi
didaktičnimi načini učenja, omeni, da je učenje holističen način prilagajanja svetu in
da vključuje povezovanje med osebo in okoljem ter da je učenje proces usvajanja
znanja (Kolb, 1984 v Golob, 2001).
John Dewey je želel postaviti teorijo na področju izkustvenega učenja, ki bi temeljila
na enotnosti med osebnimi izkušnjami in izobraževanjem. Zaveda se, da nimajo vse
izkušnje enake veljavnosti. Izkušnje so odvisne od vsakega posameznika, kako jih
doživlja, ponotranja in dojema. Deweyev teoretični poudarek temelji na skladnosti
preteklih izkušenj s sedanjimi oz. prihajajočimi dogodki. Zelo pomembna je tudi
interakcija, pri kateri ima vsaka izkušnja svojo zunanjo in notranjo veljavo, obe skupaj
pa tvorita situacijo. Tako je napisal pomembne besede: »Popolnoma neodvisno od
želja in namena, vsaka izkušnja živi dalje v naslednjih izkušnjah« (Dewey, 1938 v
Selinšek, 2013, str. 33).
Piaget je menil, da so izkušnje nujno potrebne za intelektualni razvoj posameznika in
da mora biti posameznik med izvajanjem aktivnosti kar se da aktiven. Poudarja, da
se zdi svet otroku smiseln takrat, kadar je z njim v interakciji, ga spremlja, opazuje in
uravnava miselna in fizična dejanja. Po njegovem mnenju je vloga učiteljev v tem, da
učencem zagotovijo zunanje učno okolje z naravo in svetom okoli njih ter da jih
vodijo in jim pomagajo odkrivati spoznanja (Labinowicz, 1989).
Izkustveno učenje naj bi temeljilo na konkretni izkušnji, ki bi se vcepila v dolgoročni
spomin učencev. Iz navedenega lahko zaključim, da v sodobnem času izkustveno
učenje pridobiva pomen in veljavo. Je tisto učenje, ki omogoča neposredno zvezo
med poukom v šoli in vsakodnevnim življenjem (Selinšek, 2013).
2.10.3 M-učenje kot oblika e-učenja
Mobilno učenje ali m-učenje je razmeroma nov koncept, ki je pritegnil zanimanje
učiteljev, raziskovalcev in podjetij, ki razvijajo učne sisteme in učne materiale.
Osebna uporaba mobilnih telefonov se je od leta 1970 znatno povečala. Ta
tehnološka možnost zagotavlja možnost za sodelovalno interakcijo in možnost
izobraževanja geografsko razpršenih ljudi in skupin. Čeprav se trenutno uporablja v
manjših projektih, je mobilno učenje lahko koristno v več izobraževalnih ustanovah
(Uzunboylu, Cavus in Ercog, 2009).
Mobilna tehnologija se pospešeno promovira kot sredstvo za krepitev učenja. Lahko
jo uporabljamo kot sredstvo za bogatenje stalnih dejavnosti, kot je npr. raziskovanje
na prostem, ki omogoča uporabnikom, da se gibljejo naprej in nazaj med fizičnim
okoljem in različico digitalnih virov in predstavitev. Imajo potencial, za izvajanje
smiselnih dejavnosti, kjer ljudje želijo, da bi našli strukturo v negotovem položaju,
nevedenju z uporabo kombinacije informacij, komunikacije in računalnikov.
Mobilne naprave, kot so dlančniki in mobilni telefoni, so bile prepoznane kot
najnovejša tehnologija za pospeševanje učenja. Njihova vsestranskost in mobilnost
pomenita, da jih lahko ljudje uporabljajo v raznolikih situacijah, ko sedijo v razredu,
pijejo v kavarni, hodijo po muzeju, raziskujejo zavarovana območja, ob igranju iger
itd. (Rogers, Connelly, Hazlewood in Tedesco, 2010).
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Mobilna tehnologija potencialno spodbuja, pospešuje in krepi učenčevo sodelovanje
in interakcije, procese, ki služijo kot sredstvo za dostop, odkrivanje, razpravljanje in
izmenjavo informacij preko storitev večpredstavnih sporočil (MMS), SMS, elektronske
pošte ali MSN-sporočevalca. Učenci se lahko med seboj pogovarjajo, se sprašujejo
in delijo mnenja. Sodelovanje se lahko pojavi tudi izven učilnice, je geografsko
neomejeno, neomejeno je tudi prostorsko in časovno. Pomembna je ugotovitev, da
mobilno učenje premika učenje iz učilnice v naravno okolje (Uzunboylu idr., 2009).
Mobilne učne aplikacije na prenosnih mobilnih napravah omogočajo učencem, da
zaznajo in zabeležijo pomembne stvari v okolju, medtem ko ga raziskujejo, turistom
in obiskovalcem pa, da poiščejo informacije, ki so vsebinsko pomembne za njihovo
raziskovanje. Mobilne naprave in aplikacije, naložene na njih, pomagajo učencem
organizirati in deliti različne rezultate ter pomembna dejstva, ki so jih zbrali na terenu.
Med seboj si lahko pošiljajo slike, video in glasovne posnetke ter tekst (Rogers idr.,
2010).
Do sedaj je bilo opravljenih relativno malo raziskav, ki bi ocenjevale možne vplive
mobilnih računalnikov na okoljsko izobraževalne programe. Tiste, ki so bile
opravljene, pa poročajo o pozitivnih učinkih delovanja. Abe, Yoshimuru, Yasukawa,
Koba, Moriya in Sakai (2005) dokumentirajo, da se je zanimanje za naravo na
splošno povečalo po terenskem dnevu z mobilno napravo. Raziskava, ki so jo izvedli
Uzunboylu, Cavus in Ercog (2009), je pokazala splošno povečanje ozaveščenosti o
okoljskih problemih med učenci, ki so se ukvarjali z dejavnostmi z vključitvijo mobilnih
telefonov pri okoljskem izobraževanju. Ugotovitve Lai, Yang, Chen, Ho in Chan
(2007) kažejo, da uporaba mobilnih računalnikov v okoljskih izobraževalnih procesih
poveča notranjo motivacijo udeležencev, poveča njihovo znanje, učenci pa se tudi
strinjajo, da snemanje in fotografiranje naredi učenje bolj učinkovito. Uzunboyle idr.
(2009) so ugotovili, da je večina učencev izkusila mobilne telefone kot zanimive in
zabavne ter kot dragoceno učno orodje.
Ruchter, Bernhard in Geiger (2010) so izvedli raziskavo, v kateri so primerjali
rezultate pri učencih, ki so bili na terenskem delu v skupini z vodičem, in med tistimi,
ki so imeli mobilni vodnik. Izkazalo se je, da je imela druga skupina na koncu višji
rezultat od prve, v smislu znanja, odnosa in motivacije. Kljub svoji novosti se zdi, da
ima mobilni sistem sposobnost, da privede do sprememb v okoljski pismenosti, ki so
primerljive s tistimi, ki so jih dosegli dolgo uveljavljeni mediji, npr. brošure in vodiči.
Računalniško podprto medijsko okoljsko izobraževanje je lahko uporabljeno za
pridobivanje novih izkušenj v naravnih okoljih, ki je lahko dostopno tudi ljudem s
posebnimi potrebami.
Raziskovalci so poskušali izpostaviti prednosti tehnične podpore za olajšanje učenja.
Raziskovalci trdijo, da je mobilna tehnologija ustvarila veliko novih, zanimivih
priložnosti za učenje. Večina raziskav na področju mobilne tehnologije ugotavlja
koristi za učenje, ki temeljijo na dokazih o višjem učnem dosežku (Schall, Matt in
Grübmeyer, 2012).
Mobilna tehnologija hitro postaja nepogrešljiva. V smislu izobraževalnih ved je
mobilno tehnologijo mogoče obravnavati kot storitev, ki elektronsko prenaša splošne
in izobraževalne vsebine za učence ne glede na prostor, kraj in čas (Lehner in
Nosekabel, 2002). Mobilna tehnologija zagotavlja takojšnja učna navodila in povratne
informacije ter uporabo novih vmesnikov za različne učne pristope (Liang idr., 2005).
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Nadaljnji uspeh mobilnega učenja v šoli bo odvisen predvsem od pripravljenosti
učiteljev za sprejem le-tega pri pouku (Kukulska-Hulme, 2009).

2.10.4 Raziskovalni pouk
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika raziskovati pomeni »raziskovati s
temeljitim, načrtnim delom, z opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). Raziskava pa pomeni »pridobivanje
znanstvenih spoznanj ob načrtovanem eksperimentiranju, analiziranju ugotovitev,
teoretičnem povezovanju zakonitosti v danih in spreminjajočih se pogojih« (Javornik,
1998).
Raziskovanje je osnovna znanstvena metoda dela, ki se vse pogosteje širi v
izobraževalne ustanove (Petek, 2012). Temelji raziskovalnega pristopa temeljijo na
konstruktivizmu, ki izhaja iz razvojnih teorij Piageta, Vigotskega in drugih. Plut Pregelj
(2004) utemeljuje, da na področju izobraževanja in vzgoje s konstruktivizmom
označujemo teorije o znanju in učenju, katerih predpostavka je, da sta znanje in
učenje človekov konstrukt kot posledica posameznikovega individualizma (Piaget) in
socialne ter družbene dejavnosti (Vigotski). Von Glasserfeld pravi, da lahko
konstruktivizem opredelimo kot teorijo učenja, kjer se v središču nahaja posameznik,
ki samostojno gradi znanja in nova spoznanja o svetu. Pri tem je poudarjena vloga
posameznika, ki je aktiven, s tem pa si zgradi razumevanje in osmišlja nove
informacije (Wolfolk, 2002).
Učni pristop učenja z raziskovanjem je nastal predvsem zaradi aktivnega procesa
pridobivanja znanj, pri katerem je učenec raziskovalec. Drugi razlog izhaja iz ciljev
učenja naravoslovja. Temelji na aktivni vključitvi v vse bolj razvijajočo se
gospodarsko in tehnološko družbo. Nastalo pa je tudi zaradi priznanja šol, da
učencem ne morejo zagotoviti vseh znanj, ki jih potrebujejo (Krnel, 2007).
Današnje življenje od posameznika zahteva drugačno znanje in spretnosti kot v
preteklosti, zato so spremembe nujne in se že kažejo v samem izobraževanju.
Spretnosti, ki jih učenci pridobijo med raziskovalnim poukom, so pomembne za
razvoj družbe in znanosti. Če je raziskovalni pouk pravilno organiziran, učenca vodi k
razvijanju sposobnosti neprestanega učenja, h kritičnemu presojanju pridobljenih
informacij in k sprejemanju odločitev na podlagi rezultatov in dejstev (Gostinčar
Blagotinšek, 2010).
Raziskovalni učni pristop izberemo takrat, ko želimo raziskati določen problem. Pri
tem učenci pridobijo nova znanja, do katerih z aktivnim delom in raziskovanjem
pridejo sami. Učenci ob tem spoznajo, da znanje in pojmi, ki so jih pridobili, temeljijo
na lastnem raziskovanju, kar jim predstavlja veselje, zadovoljstvo, spodbudo in
motivacijo za nadaljnje raziskovanje (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 2009).
Pri tem načinu pouka je otrok postavljen v vlogo aktivnega raziskovalca, saj
raziskuje, išče pojasnila, sklepa in izpeljuje odgovore, ki so sestavni del njegovega
življenja. Učenci so za delo močno motivirani, saj vključuje zunanje domače okolje ter
njihove predhodne izkušnje. Pouk z raziskovanjem uresničuje vzgojno-izobraževalne
cilje, razvija spretnosti, mišljenje in spodbuja delavnost in iznajdljivost v problemskih
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situacijah v življenju. Spodbuja tudi kritično mišljenje, učence spodbuja k objektivnosti
in sklepanju (Cenčič in Cenčič, 2002).
Učenci si lahko z raziskovanjem pridobijo veliko novih spoznanj. Na konkretnih
primerih se učijo znanstvenega raziskovanja, metodologije, organizacije, metod in
tehnik ter zbiranja, analiziranja in vrednotenja zbranih podatkov. Z lastno aktivnostjo
pridobivajo veščine, ki so potrebne za reševanje problemov v resničnem življenju.
Tak način dela krepi ustvarjalnost in proizvajanje idej, spodbuja sodelovanje med
učenci, sprejemanje in spoštovanje mnenj in stališč drugih ter zagotavlja trajnejše in
kvalitetnejše znanje udeležencev (Cenčič in Cenčič, 2002; Daw, 2000 v Gostinčar
Blagotinšek, 2010).
Pouk z raziskovanjem vodi učence k razvijanju razumevanja pojmov skozi lastno,
neposredno izkušnjo z aktivnim opazovanjem predmetov, rastlin in drugih bitij v
naravi. S strokovno literaturo, pomočjo strokovnjakov in učitelja si učenci ustvarijo
svoje stališče in mnenje, ki ga zagovarjajo (Krnel, 2007).
Crawfordova (2000) je v svoji raziskavi, v kateri je eno leto spremljala učitelja, ki je
prakticiral raziskovalni pouk, ugotovila, da na to vrsto izvedbe pouka vpliva predvsem
pripravljenost učitelja za izvedbo, njegova prepričanja o smiselnosti in učinkovitosti
takega pouka, učitelj pa mora znati menjati tudi vloge, od vodje, motivatorja,
voditelja, spodbujevalca do raziskovalca. Glavna naloga učitelja pri raziskovalnem
delu je vodenje učencev, da sami pridobijo določena znanja in spoznanja. Imeti mora
določena znanja (strokovna in didaktična) in visoko motivacijo za delo (Ferjan, 2003).
Omogočiti mora pogoje, ki učencem zagotavljajo samostojno, ustvarjalno in kritično
mišljenje ter samozavestno nastopanje (Benčič Rihtaršič, 2006). Učitelj mora
opredeliti namen dela ter glavne cilje, ki naj bi jih učenci pri raziskovanju dosegli,
teoretična izhodišča, nove pojme, s katerimi se bodo učenci srečevali, pripraviti pa
mora tudi ustrezno strokovno literaturo, pripomočke za delo ter navodila. Ustrezno
mora organizirati čas in delo ter voditi svojo skupino. Predvsem pa mora spodbujati
in motivirati učence k učenju in jim vzbuditi željo po nadaljnjem izobraževanju (Kobal,
1989).
Kobal (1992) navaja etape, ki jih je dobro upoštevati, če želimo v naravi izvesti
načrtno opazovanje procesa. Najprej moramo poiskati situacijo, ki jo bomo opazovali,
nato ustvarimo spodbudo ali opazujemo nekaj že obstoječega, izdelamo načrt
opazovanja, ugotovimo reagiranje in si zapisujemo reakcije. Učenci beležijo vse, kar
opazijo, ta opažanja pa poiščejo v strokovni literaturi. Podatke nato analizirajo, med
seboj primerjajo in iščejo odgovore. Nato rezultate opažanja evalvirajo, ocenijo in
napišejo poročilo o raziskavi ter glavnih ugotovitvah.
Za učenca je v prvi meri potreben neposreden stik z zunanjo okolico, pri čemer jo
zaznava z vsemi čutili. Raziskovalni pristop v izobraževanju sledi ciljema, da
ohranimo radovednost otrok in trajni interes za znanje ter sposobnost samostojnega
reševanja problemov (Skribe Dimec, 2007). Uresničuje tudi naravoslovne cilje, kot so
»širjenje znanja o naravi in procesih v njej, razvijanje opazovanja, formuliranje
vprašanj in eksperimentiranja, razvijanje logičnega mišljenja na temelju dokazov,
razvoj pojmov ter sodelovanje pri znanstveni praksi« (Krnel, 2007, str. 9).
MacKenzie (2005) pravi, da je potrebno učence navajati na natančno opazovanje ter
natančno zapisovanje opažanj. Tomažič idr. (2007) ugotavljajo, da imajo poleg
osnovno- in srednješolskih učencev tudi študentje naravoslovno-pedagoških smeri
36

Valenčak, S. Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku,
Slovenija. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

težave pri reševanju raziskovalnih problemov. Razlogi za to tičijo morda v
pomanjkanju raziskovalnega načina dela na vseh stopnjah šolanja. Podobno sta
ugotovila tudi Lord in Orkwisczewski (2006), ki pravita, da je večina postopkov
poskusov, eksperimentov in vaj že v naprej določenih. Učenci tako že v naprej vedo,
kaj se od njih zahteva in kako doseči željen rezultat.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Veliko ljudi je prepričanih, da je za naravoslovno znanje zaslužno predvsem formalno
izobraževanje – šola. Vse več je dokazov, ki potrjujejo pomen neformalnih oblik
izobraževanja, kot so muzeji, živalski vrtovi, naravni parki, revije, knjige, televizija in
internet. Izhodiščni vir znanja v mladosti predstavlja formalno izobraževanje, vendar
ga moramo neprestano nadgrajevati tudi z neformalnim in priložnostnim učenjem.
Pridobljeno znanje je izrednega pomena, saj posameznika nadgradi z novimi
izkušnjami in spoznanji, ki jih lahko uporablja v svojem vsakdanu (Tomšič, 2012).
Učenec z lastno mentalno aktivnostjo razvija spretnosti kritičnega mišljenja in išče
rešitve. Tako učenci lažje sprejemajo in polno razumejo okolje, v katerem živijo, in
aktivno iščejo rešitve na probleme današnjega časa (Torkar, 2014).
V Sloveniji se je s prenovo učnih načrtov intenzivneje pričelo vključevanje izkustvenih
in raziskovalnih pristopov k poučevanju. Pri pouku bioloških vsebin naj bi učitelji
učencem omogočali čim več stika z naravo in lokalnim okoljem, kamor sodijo tudi
zavarovana območja, kot je Kozjanski park. Učitelj mora v učnih načrtih najti
priložnost za konkretno delo v naravi ali za uporabo naravnih materialov v razredu.
Pouk biologije je v slovenskih šolah usmerjen predvsem k razvoju znanj in ne toliko k
razvijanju spretnosti in oblikovanju učenčevih stališč, ki pa imajo pomembno vlogo,
saj naj bi posameznikova stališča vodila in oblikovala njegovo dejansko vedenje
(Tomažič, 2010; Torkar, Praprotnik in Bajd, 2007).
Anko (2000) opozarja na dejstvo, da je trenuten odnos človeka do žive in nežive
narave problematičen ter da mora biti okolje samo sprejeto kot vrednota. Okoljska
vzgoja, ki je vgrajena v celoten vzgojno-izobraževalni proces, naj bi preko varovanja
okolja vodila k ohranjanju narave. Torkar (2006) navaja, da lahko med subjektivne
vzroke za problematičen odnos učencev do narave in naravne dediščine štejemo
učiteljeve vrednote, za katere je bilo ugotovljeno, da vplivajo na učenčev odnos do
narave. Njegova raziskava je pokazala, da vzgoja in izobraževanje na področju
varstva narave potrebuje odgovorne učitelje, ki s svojim zgledom in osebnostjo
pozitivno vplivajo na učence ter njihov odnos do narave in živih bitij.
Ob pregledu literature sem zasledila zelo malo raziskav (npr. Ibrahim, 2006), ki bi
podrobno analizirale vzgojno-izobraževalne učinke pedagoških programov na
zavarovanih območjih narave, kot so naravni parki in rezervati, zato sem se odločila,
da preučim neformalni vzgojno-izobraževalni program Kozjanskega parka (JV
Slovenija) ter učinke programa na naravovarstveno znanje in odnos osnovnošolcev
bližnjih šol, ki najtesneje sodelujejo z upravo parka.

38

Valenčak, S. Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku,
Slovenija. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

3.2 NAMEN IN CILJI EMPIRIČNE RAZISKAVE
Poglavitni namen empirične raziskave magistrskega dela je raziskati odnos učencev
različnih starostnih skupin do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku ter
vpliv učnega uspeha na odnos in znanje učencev. Zanimalo me je tudi, katere učne
cilje na področju varstva narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne
dediščine morajo učenci v izobraževalnem procesu osnovne šole doseči. Zanimalo
me je tudi, kako so vzgojno-izobraževalne dejavnosti parka skladne z vsebino in cilji
učnih načrtov predmetov v osnovni šoli. Predlagala bom tudi aktivnosti Kozjanskega
parka, ki lahko vzgojno-izobraževalnim ustanovam pomagajo pri uresničitvi teh ciljev.
V ta namen sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja.
3.2.1 Raziskovalna vprašanja
R1: Ali obstajajo razlike med učenci različnih starosti v odnosu do narave in naravne
dediščine Kozjanskega parka?
R2: Ali obstajajo razlike med učenci različne starosti v znanju o naravi in naravni
dediščini Kozjanskega parka?
R3: Ali obstajajo razlike v znanju o naravi in naravni dediščini parka in odnosu do
narave, naravne dediščine parka in biologije kot šolskega predmeta glede na njihov
splošni učni uspeh ter učni uspeh pri biologiji in naravoslovju?
R4: Kakšna je zastopanost naravovarstvenih vsebin in učnih ciljev v predmetih
osnovne šole?

3.3 METODOLOGIJA
3.3.1 Raziskovalne metode
Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega
pedagoškega raziskovanja. Za raziskavo sem uporabila kvantitativni tehniki, in sicer
anketni vprašalnik in preizkus znanja, ter kvalitativno tehniko, intervju. Analizirala
sem tudi učne načrte obveznih predmetov osnovne šole, pri čemer sem bila
osredotočena na področja varstva okolja ter naravne in kulturne dediščine. Glede na
cilje sem predlagala primerne dejavnosti, ki jih šolam in drugim obiskovalcem nudi
Kozjanski park.

3.3.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavo je bilo zajetih vseh šest osnovnih šol, ki se nahajajo na območju
Kozjanskega parka. Ker je bila bolezen med časom anketiranja učencev pogosta,
skupaj to znaša 94 % vseh učencev 7., 8. in 9. razreda, ki se šolajo na območju
parka. Njihova povprečna starost je 13,1 let.
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V raziskavi je sodelovalo 236 učencev 7., 8. in 9. razredov ter njihove učiteljice
naravoslovja in biologije. Od tega je sodelovalo 122 deklic in 114 dečkov
(preglednica 5).
Preglednica 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za učence po spolu.

SPOL

M
Ž
SKUPAJ

f
114
122
236

f (%)
48,3
51,7
100,0

Iz tabele je mogoče razbrati, da je vzorec sestavljen iz 51,7 % deklic in 48,3 %
dečkov, zato lahko trdim, da gre za dokaj uravnotežen vzorec.

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov
Želene podatke sem pridobila:
̶

z anketiranjem učencev 7., 8., in 9. razreda različnih osnovnih šol v
Kozjanskem parku s pomočjo anketnih vprašalnikov in preverjanjem njihovega
znanja s preizkusom znanja;
̶

z intervjuvanjem učiteljev naravoslovja in biologije.
̶

učne načrte sem pridobila na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Analizirala sem operativne učne cilje osnovnošolskih
obveznih predmetov.

3.3.4 Organizacija zbiranja podatkov
Anketa in preizkus znanja za učence ter intervju za učitelje so bili oblikovani na
podlagi intervjujev direktorja in strokovnega delavca Kozjanskega parka, ki sem ju
izvedla v diplomskem delu. Pred izvedbo ankete ni bilo na nobeni od šol potrebno
pridobiti soglasja staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. Zaradi bolezni nekaterih
učencev se je vzorec nekoliko zmanjšal. Anketiranje učencev je potekalo v času od
15. 2. 2013 do 29. 3. 2013. Anketiranje je bilo anonimno, rezultati so bili namenjeni
diplomski raziskavi, uporabila pa sem jih tudi v magistrskem delu. V vzorec za
magistrsko delo sem dodala še šesto šolo, ki se prav tako nahaja na območju parka.
Intervjuvanje učiteljic naravoslovja in biologije je potekalo v obdobju od 15. 2. 2013
do 26. 3. 2013.
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3.3.5 Vsebinsko-metodološke značilnosti vprašalnika
1. Vsebinsko-formalne strani vprašalnika
Na začetku vprašalnika so jasna navodila o reševanju. Sledi prvi del anketnega
vprašalnika, ki zajema vprašanja o objektivnih dejstvih, in sicer o spolu učenca, šoli,
ki jo učenec obiskuje, kraju bivanja, dopolnjeni starosti učenca, splošnem učnem
uspehu lanskega šolskega leta ter lanskem učnem uspehu pri naravoslovju ali
biologiji.
Drugi del vprašalnika vsebuje vprašanja, kjer me je zanimalo, ali so učenci že
obiskali Kozjanski park, kaj so v parku videli, s kom so ga obiskali in ali jih je pri
obisku vodil vodič iz uprave parka.
Tretji del je preizkus znanja, ki preverja znanje, ki naj bi ga učenci pridobili med
obiskom Kozjanskega parka.
Zadnji del vprašalnika vsebuje dvanajst trditev, ki se nanašajo na učenčev odnos do
narave in naravne dediščine ter do predmetov naravoslovje in biologija. Trditve so
ocenjene z ocenjevalno lestvico od 1 do 5. Prvi del zadnjega dela vprašalnika se
nanaša na učenčeva stališča do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku ter
na stališča učencev do narave nasploh. Ta del zajema trditve od a do h. Drugi del pa
vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na stališča učencev do naravoslovja in biologije.
Ta del zajemajo trditve od i do k. Vprašalnik je v prilogi A.

3.3.6 Postopek obdelave podatkov
Za podatke, zbrane z metodo intervjuja, sem uporabila tehniko kodiranja podatkov, in
sicer odprt način kodiranja, s katerim sem podatke organizirala po njihovi vsebinski
sorodnosti. Podatke, zbrane z anketo in preizkusom znanja, sem računalniško
obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel 2007, nato pa sem jih analizirala
tudi s statističnim programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Uporabila sem nivo deskriptivne statistike, in sicer frekvenčne distribucije, srednje
vrednosti, mere variacije in mere korelacije ter nivo inferenčne statistike.

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.4.1 Rezultati za prvo raziskovalno vprašanje
Z anketnim vprašalnikom sem želela izvedeti, ali obstajajo razlike med učenci
različnih starosti v odnosu do narave in naravne dediščine Kozjanskega parka.
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,158; g1 = 2; α = 0,014) je
Welchov preizkus med učenci 7., 8. in 9. razredov, ki so bili zajeti v vzorec, pokazal
statistično pomembne razlike v njihovem odnosu do narave in naravne dediščine
Kozjanskega parka (F = 3,670; g1 = 2, g2 = 152,443; α = 0,028).
Tahmane post hoc test je v odnosu do narave in naravne dediščine parka pokazal
statistično pomembne razlike med učenci 7. in 8. razredov (α = 0,024). Med učenci 8.
in 9. ter učenci 7. in 9. razredov pa test ni pokazal statistično pomembnih razlik.
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Odnos do narave in naravne dediščine parka je najboljši pri učencih 8. razreda (M =
4,445; SD = 0,444), najslabši pa pri učencih, ki obiskujejo 7. razred (M = 4,221; SD =
0,608) (slika 3).
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4

M

3
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0
7. razred

8. razred

9. razred

Slika 3: Srednja vrednost in standardna deviacija prikazujeta odnos učencev do
narave in naravne dediščine parka glede na razred, ki ga obiskujejo.
3.4.2 Rezultati za drugo raziskovalno vprašanje
Zanimalo me je, ali obstajajo razlike med učenci različne starosti v znanju o naravi in
naravni dediščini Kozjanskega parka.
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,358; g1 = 2, g2 = 233; α =
0,259) je enosmerna analiza variance ANOVA pokazala, da obstajajo statistično
pomembne razlike med učenci različnih starostnih skupin/razredov v znanju o naravi
in naravni dediščini Kozjanskega parka.
Tukey HSD post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 7. in 8.
razredov glede znanja o naravi in naravni dediščini Kozjanskega parka. Med učenci
8. in 9. razredov in med učenci 7. in 9. razredov pa test ni pokazal statistično
pomembnih razlik.
Znanje o naravi in naravni dediščini parka je najboljše pri učencih, ki obiskujejo 8.
razred (M = 9,271; SD = 1,752), najslabše pa pri učencih, ki obiskujejo 7. razred (M =
8,216; SD = 2,189) (slika 4).
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Slika 4: Srednja vrednost in standardna deviacija prikazujeta znanje učencev o
naravi in naravni dediščini parka glede na razred, ki ga obiskujejo.
3.4.3 Rezultati za tretje raziskovalno vprašanje
Zanimalo me je, ali obstajajo razlike v znanju o naravi in naravni dediščini parka in
odnosu do narave, naravne dediščine parka in biologije kot šolskega predmeta glede
na učenčev splošni učni uspeh ter učni uspeh pri biologiji in naravoslovju.
Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da obstaja povezanost med znanjem
učencev in njihovim splošnim učnim uspehom (α < 0,001), med znanjem učencev in
njihovim učnim uspehom pri biologiji in naravoslovju (α = 0,001) ter med njihovim
splošnim učnim uspehom in uspehom pri biologiji in naravoslovju (α < 0,000)
(preglednica 6).
Preglednica 6: Povezanost med znanjem učencev do narave, naravne dediščine in
biologije kot šolskega predmeta in učenčevim splošnim učnim uspehom ter uspehom
pri biologiji in naravoslovju.

Znanje

Splošni učni
uspeh

Korelacijski
koeficient
Signifikacija
Število
udeležencev
Korelacijski
koeficient
Signifikacija

Znanje

Splošni učni
uspeh

Učni uspeh pri
biologiji in
naravoslovju

1,000

0,274**

0,216**

0,000

0,001

236

236

236

0,274**

1,000

0,819**

0,000

0,000
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Učni uspeh pri
biologiji in
naravoslovju

Število
udeležencev
Korelacijski
koeficient
Signifikacija
Število
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0,819**

1,000

0,001

0,000
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Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal, da ne obstaja povezanost med
odnosom učencev do narave, naravne dediščine in biologije kot šolskega predmeta
glede na učenčev splošni učni uspeh (α = 0,278) ter glede na učenčev učni uspeh pri
biologiji in naravoslovju (α = 0,074) (preglednica 7).
Preglednica 7: Povezanost med odnosom učencev do narave, naravne dediščine in
biologije kot šolskega predmeta in učenčevim splošnim učnim uspehom ter uspehom
pri biologiji in naravoslovju.
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3.4.4 Operativni učni cilji v učnih načrtih na področju varstva narave, zavarovanih
območij, parkov, naravne in kulturne dediščine ter primerne dejavnosti, ki jih nudi
Kozjanski park
Učni načrt je predpisan dokument, ki sestoji iz opredelitve predmeta, splošnih ciljev,
operativnih ciljev, specialnodidaktičnih priporočil in standardov znanja. Vsak predmet
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pa ima še svojo specialno strukturo, ki jo sestavljajo predlagane dejavnosti, navodila
za preverjanje in ocenjevanje znanja, standardi znanja po sklopih, standardi znanja
po razredih, standardi znanja ob zaključku triletja, standardi znanja ob zaključku
šolanja in medpredmetne povezave. Učni cilji v osnovni šoli so v večini učno-ciljno
načrtovani. Šola in učitelji morajo učencem omogočiti, da dosežejo zapisane cilje
(Kranjec, 2010).
Učitelj mora v zvezi s terenskimi dnevi uresničiti nanje vezane cilje in koncepte. Ker
Kozjanski park ponuja veliko vsebin, ki zajemajo učne cilje osnovnošolcev pri
različnih predmetih, je primerno in priročno, da učenci okoliških šol park obiščejo in
tam pridobijo novo znanje ter skozi izkustven pouk doživijo edinstvene izkušnje iz
prve roke.
3.4.4.1 Prvo izobraževalno obdobje
Za prvo izobraževalno obdobje sem pregledala učni načrt predmeta spoznavanje
okolja (preglednica 8).
Preglednica 8: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine prvega
vzgojno-izobraževalnega obdobja ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park
(Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja: Spoznavanje okolja, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

Čas

Zapuščina
naših
prednikov

Prostor

Osnovni
geografski
pojmi

Okolje in živa
bitja,
raznovrstnost
živega

RAZRED

3.

- Poznajo pomen
dediščine.

2.

- Poznajo značilnosti
domačega kraja ali
soseske.

1., 2.

Živa bitja
Življenjska
okolja

OPERATIVNI CILJI

3.

- Vedo, da je življenje
živih bitij odvisno od
drugih bitij in od
nežive narave,
- spoznajo, kaj
potrebujejo sami in
kaj druga živa bitja za
življenje.
- Razlikujejo in
opišejo živa bitja in
okolja, v katerih živijo,
- znajo opisati in
razlikovati značilna

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK

Prireditev
Kozjansko jabolko,
srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem

Drevesni očaki in
gozd, pešpot
Vetrnik ter suhi
travniki in orhideje,
travniški
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Promet

Vpliv prometa
na okolje
Okolje,
naravno in
grajeno
okolje

Okoljska
vzgoja

3.

1.

Posledice
onesnaževanj
a za živa bitja

2., 3.

Odpadi,
ravnanje z
odpadki

3.

Onesnaževal
ci vode, tal,
zraka

Onesnaževan
je okolja,
urejanje
okolja

3.

1., 2., 3.

okolja v Sloveniji ter
živali in rastline v njih
(park, travnik, gozd,
sadovnjak, polje idr.).
- Vedo, da promet
onesnažuje zrak,
vodo in prst.
- Znajo opisati, kako
sami in drugi vplivajo
na naravo.

sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje

- Vedo, da so
spremembe v okolju
včasih za živali ali
rastline ugodne,
včasih pa škodljive,
lahko pa so za
nekatere ugodne in
za druge škodljive.
- Znajo utemeljiti,
kako ljudje vplivajo na
naravo,
- znajo opisati
ustrezna ravnanja z
odpadki, za varovanje
in vzdrževanje okolja.
- Spoznajo glavne
onesnaževalce in
posledice
onesnaženja vode,
zraka in tal.
- Znajo pojasniti, kako
sami dejavno
prispevajo k
varovanju in
ohranjanju naravnega
okolja ter k urejanju
okolja v katerem
živijo.

Prenašanje
dvoživk čez cesto

Prenašanje
dvoživk čez cesto
Prenašanje
dvoživk čez cesto

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli

Prenašanje
dvoživk čez cesto

3.4.4.2 Drugo izobraževalno obdobje
Za drugo izobraževalno obdobje sem pregledala učne načrte predmetov
naravoslovje in tehnika, družba, gospodinjstvo, likovna vzgoja in naravoslovje
(preglednica 9, preglednica 10, preglednica 11, preglednica 12, preglednica 13).
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Preglednica 9: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
naravoslovje in tehnika ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt:
program osnovnošolskega izobraževanja Naravoslovje in tehnika, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

Spreminjanje
lastnosti
snovi

Snovi

Snovi v
naravionesnaževanj
e in čiščenje
voda;
onesnaževanj
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čistejši zrak

Živa bitjaPrehranjevaln
živa bitja
e verige in
izmenjujejo
spleti- vpliv
snovi z
človeka na
okolico in jih
naravo
spreminjajo

RAZRED

4.

5.

5.

OPERATIVNI CILJI

- Utemelji pomen
ločenega zbiranja
odpadkov,
- razložiti škodljivost
divjih odlagališč in
vrednotiti pomen
urejenih odlagališč.
- Prepoznati in opisati
onesnaževalce
površinskih voda in
podtalnice ter
pojasniti posledice
onesnaževanja,
- utemeljiti pomen
varovanja voda,
- ugotoviti glavne
onesnaževalce prsti
in pojasniti posledice
onesnaževanja,
- prepoznati in opisati
glavne povzročitelje
onesnaženja zraka in
lokalne
onesnaževalce zraka,
- ugotoviti
onesnaženje zraka s
trdimi delci,
- vrednotiti ravnanje
oz. odnos ljudi do
onesnaževanja zraka
in ob tem razložiti, kaj
pomeni odgovoren
odnos do okolja.
- Razložiti zakaj je
manjša pestrost
življenja na
obdelovalnih
površinah kot v prosti
naravi,
- napovedati

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Drevesni očaki in
gozd

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli

Travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje
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posledice
človekovega
nenehnega
poseganja v naravno
okolje in vrednotiti
učinke,
- utemeljiti pomen
trajnostnega razvoja.

Preglednica 10: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
družba ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Družba, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

Ljudje v
prostoru in
ljudje v
času

VSEBINA

RAZRED

Domači kraj

4.

Domača
pokrajina

4.

Sledovi
preteklosti

4.

OPERATIVNI CILJI

- Razumejo vlogo
posameznika v
skupnosti pri skrbi za
urejenost domačega
kraja,
- vrednotijo urejenost
domačega kraja z
vidika različnih potreb
ljudi, varovanja okolja
ter naravne in
kulturne dediščine.
- Vrednotijo vplive
človeka na
spreminjanje narave.
- Spoznajo preteklost
domačega
kraja/domače
pokrajine, skozi
življenje ljudi in jo
primerjajo z
današnjim življenjem,
- spoznajo naravno in
kulturno dediščino
domačega
kraja/domače
pokrajine in
razumejo, zakaj
moramo skrbeti
zanjo,

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Prenašanje
dvoživk čez cesto

Grad Podsreda,
srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem,
Levstikov mlin ob
reki Bistrici,
Kolarjeva in
Javerškova
domačija Trebče,
Slovenskobavarska hiša

48

Valenčak, S. Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku,
Slovenija. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

Slovenija lega in
značilnosti

5.

- presojajo o načinih
varovanja in
ohranjanja naravnega
in kulturnega okolja.
- Spoznajo in
Prireditev
navedejo nekatere
Kozjansko jabolko
slovenske značilnosti
(tipičnosti),
posebnosti in
sestavine, ki
oblikujejo narodno
istovetnost, naravno
in kulturno dediščino,
- razvijejo pozitiven
odnos do tradicije;
razumejo pomen
ohranjanja tradicije
(šege in navade,
kulturni spomeniki
idr.),
- spoznajo nekatere
pokrajinske
značilnosti naravnih
enot Slovenije na
terenu.

Preglednica 11: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
gospodinjstvo ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Gospodinjstvo, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

Bivanje in
okolje

VSEBINA

Ekološko
ozaveščen
potrošnik

RAZRED

OPERATIVNI CILJI

6.

- Razmišljajo o
pravilnem ravnanju z
odpadki,
- spoznajo pravilno
ravnanje z odpadki,
- poznajo razloge za
onesnaženost v
okolju.

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli
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Preglednica 12: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
likovna umetnost ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt:
program osnovnošolskega izobraževanja Likovna vzgoja, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

RAZRED

OPERATIVNI CILJI

- Spoznajo
pomembna
2. in 3.
likovnoumetniška
izobražev
dela z različnih
alno
oblikovanih področij
obdobje
domače in svetovne
kulturne dediščine.

Arhitektura

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Grad Podsreda,
Slovenskobavarska hiša,
obisk tematskih dni
v Kozjanskem
parku

Preglednica 13: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
naravoslovje ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Naravoslovje, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

RAZRED

Energija

Zvok

7.

Živa narava

Primerjava
zgradbe in
delovanja
različnih
ekosistemov

7.

OPERATIVNI CILJI

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI JIH
NUDI KOZJANSKI
PARK

- Zavedajo se
problematike
onesnaženja s
hrupom in nevarnosti
trajnih poškodb sluha,
- razumejo pomen in
spoznajo načine
varovanja okolja pred
hrupom (npr. zvočna
izolacija) ter
razmišljajo, kako
lahko sami prispevajo
k zmanjšanju hrupa v
neposrednem okolju.
- Spoznajo, da je
Biodiverziteta in
biotska raznovrstnost zavarovana območja
rastlin v ekosistemu
odvisna tudi od
neživih dejavnikov
okolja, kot so količina
svetlobe in vode,
temperaturno
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Vpliv
človeka na
okolje

Pomen
učinkovitega
izkoriščanja
naravnih
surovin in
energije

6.

območje in sestava
prsti,
- razumejo, da
biotska raznovrstnost
rastlin kot
proizvajalcev vpliva
na biotsko
raznovrstnost in
število organizmov, ki
živijo v ekosistemu.
- Spoznajo
problematiko
omejenosti in
prekomernega
izkoriščanja naravnih
virov, surovin in goriv
ter se zavedajo
nujnosti
gospodarskega
ravnanja z njimi,
- spoznajo, da
moramo pri
vrednotenju
učinkovitosti in
posledic izkoriščanja
naravnih virov
upoštevati poleg
ekonomskih tudi
okoljske kriterije (npr.
onesnaženje ozračja,
toplotno onesnaženje
vode zaradi jedrskih
elektrarn),
- razumejo, da
pridobivanje in
predelava
energetskih in drugih
naravnih virov
vplivata na okolje
(npr. rudniki,
kamnolomi),
- spoznajo, kako
lahko sami z
ustreznim ravnanjem
prispevajo k
varovanju okolja, in
se ob tem zavedajo
pomembnega vpliva
vsakega
posameznika na

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli,
Levstikov mlin ob reki
Bistrici, Kolarjeva in
Javerškova domačija
Trebče
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Gospodarjenj
e z odpadki

Človek
spreminja
ekosisteme

Človek
onesnažuje
zrak, vodo in
tla

6.

7.

7.

okolje.
- Spoznajo, kako
ravnati z odpadki iz
gospodinjstva, ki so
okolju in zdravju
škodljivi (npr. pomen
ločenega zbiranja in
procesiranja
odpadkov).
- Spoznajo pomen
biotske pestrosti za
stabilnost ekosistema
- spoznajo primere
antropogenih
ekosistemov (npr.
njiva, sadovnjak,
gojeni travnik,
vinograd idr.) in
proučuje biotsko
pestrost v bližnjih
naravnih in
antropogenih
ekosistemih,
- spoznajo vplive in
posledice gnojenja v
kmetijstvu ter
uporabe pesticidov
na onesnaževanje
podtalnice,
- razumejo, da
biotsko pestrost
ohranjamo z
neposrednim
varovanjem vse
narave in biosfere
nasploh, s sonaravno
rabo krajine in
trajnostnim razvojem,
še posebej na
zavarovanih
območjih.
- Spoznajo, da se
zaradi naravnih
vzrokov (npr.
poplave, vulkani) in
človekovih dejavnosti
lahko v vodi, zraku in
tleh poveča vsebnost
snovi

Pešpot Vetrnik ter
suhi travniki in
orhideje, travniški
sadovnjaki in
ekološko kmetovanje,
biodiverziteta in
zavarovana območja

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli,
prenašanje dvoživk
čez cesto
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(onesnaževalcev), ki
škodljivo vplivajo na
organizme in s tem
rušijo naravno
ravnovesje,
- spoznajo glavne
vzroke
onesnaževanja
(površinskih voda,
podtalnice, zraka in
prsti), ključne
onesnaževalce,
posledice njihovega
delovanja na
organizme in okolje
ter načine in ukrepe
za zmanjšanje in
preprečevanje
onesnaževanja,
- spoznajo vplive
različnih vrst prometa
in komunikacij na
okolje
(onesnaževanje
zraka, vode in prsti)
in organizme (npr.
hrup),
- spoznajo vzroke za
povečanje emisij
plinov in s tem
povezanim
prekomernim
segrevanjem ozračja
(povečan učinek tole
grede), ki se odraža
na spreminjanju
podnebja in na
kopenskih in vodnih
ekosistemih.
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3.4.4.3 Tretje izobraževalno obdobje
Za tretje izobraževalno obdobje sem pregledala učne načrte predmetov tehnika in
tehnologija, geografija, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika,
biologija in kemija (preglednica 14, preglednica 15, preglednica 16, preglednica 17,
preglednica 18, preglednica 19).
Preglednica 14: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
tehnika in tehnologija ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt:
program osnovnošolskega izobraževanja Tehnika in tehnologija, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

RAZRED

Dopolnitev
znanja o lesu

6.

Dopolnitev
znanja o
umetnih
snoveh,
njihovih
lastnostih,
proizvodnji in
vplivu na
okolje

7.

Dopolnitev
znanja
električni krog
in viri

7.

OPERATIVNI CILJI
- Ugotovijo,
predstavijo in
utemeljijo razširjenost
ter rabo lesa v
vsakdanjem življenju
(Slovenija kot gozdna
dežela),
Prepoznajo
najpogostejše
˝domače vrste˝ lesa
in jih ločijo po njihovih
osnovnih značilnostih
in uporabi,
- z ekološkega in
gospodarskega vidika
razložijo pomen
gozda za okolje in
ljudi,
- poznajo pomen
gozda.
- Predstavijo
prednosti in slabosti
umetnih snovi ter
vpliv povečane rabe
na okolje,
- ocenijo svojo vlogo
in vlogo drugih pri
varovanju okolja.
- Prikažejo pomen
električne energije za
razvoj civilizacije in
vpliv njene
proizvodnje na

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI JIH
NUDI KOZJANSKI
PARK
Drevesni očaki in
gozd

Levstikov mlin ob reki
Bistrici
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Dopolnitev
znanja o
lastnostih
kovin,
proizvodnji in
vplivu na
okolje
Proučevanje
motorja z
notranjim
zgorevanjem;
zgradba in
delovanje
motorja z
notranjim
zgorevanjem

8.

8.

obremenitev okolja.
- Utemeljijo namen
zbiranja in predelave
dotrajanih predmetov
(npr. baterija) za
okolje.

- Uvrstijo fosilna
goriva med
neobnovljive vire
energije, proučijo
vplive motorizacije na
okolje in utemeljijo
ukrepe za zmanjšanje
negativnih vplivov.

Preglednica 15: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
geografija ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Geografija, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

Uporabimo
znanje:
šolska
ekskurzija

RAZRED

OPERATIVNI CILJI

6.

- Razvija pozitivna
čustva do domovine,
občutek pripadnosti
svojemu narodu in
državi ter ljubezen do
njene naravne in
kulturne dediščine,
- spozna lepote in
geografsko pestrost
Slovenije v okviru
ekskurzije in
terenskega dela,
- spozna vrednote in
enkratnost slovenske
pokrajine, razvija
ljubezen in
spoštovanje do
slovenske naravne in
kulturne dediščine in
pripadnost slovenski
državi.

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje,
drevesni očaki in
gozd, pešpot
Vetrik ter suhi
travniki in orhideje,
prireditev
Kozjansko jabolko
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7.

Sredogorje s
kotlinamiNemškopoljsko
nižavje in
Krpati

7.

Indijska
podcelina

7.

8.

- Spoznava potrebo
po ohranjanju
naravne in kulturne
dediščine,
- razume občutljivo
povezanost med
človekom in naravo,
- spoznava na študiju
primera območja
ogrožanja okolja ter
načine varovanja
okolja na posameznih
območjih Evrope in
Azije.
- Ugotavlja posledice,
ki sta jih izkoriščanje
naravnih bogastev in
nagla industrializacija
prinesla naravno- in
družbenogeografskim
dejavnikom in jih
primerja s
posledicami, ki jih
prinaša
postindustrijski oz.
informacijski
gospodarski razvoj,
- razume načela
trajnostnega razvoja
in odgovornega
ravnanja z okoljem.
- Ob zemljevidu in
slikovnem gradivu
opiše razlike med
pokrajinami Indijske
podceline in
posledice naravne
raznovrstnosti za
življenje ljudi.
- Spoznava potrebo
po ohranjanju
naravne in kulturne
dediščine,
- razume občutljivo
povezanost med
človekom in naravo,
- s študijem primera
spoznava območja
ogrožanja okolja in
načine varovanja

Pešpot Vetrnik ter
suhi travniki in
orhideje, drevesni
očaki in gozd,
gnezdišče
čebelarja na
Bizeljskem,
biodiverziteta in
zavarovana
območja

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli

Vodna učna pot
Bistrica ob Sotli
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9.

Predalpske
pokrajine;
Predalpska
hribovja,
Predalpske
doline in
kotline
Alpske
pokrajine;
Visokogorja
in alpske
kraške
planote;
Alpske doline
in kotline
Dinarskokraš
ke pokrajine;
Dinarskokraš
ke planote in
hribovja;
Dinarskokraš
ka podolja in
ravniki
Geografski
prostor
Slovenije kot
omejitveni in
spodbujevalni

9.

9.

9.

9.

okolja na posameznih
celinah.
- Ob primerih vrednoti
in razvija odnos do
naravne in kulturne
dediščine svoje
domovine,
- ozavešča
pomembnost
ohranjanja okolja za
trajnostni razvoj
družbe v sedanjosti in
prihodnosti,
- razvija pozitivna
čustva do domovine,
občutek pripadnosti
svojemu narodu in
državi ter ljubezen do
njene naravne in
kulturne dediščine ter
spoštovanje
narodnostnih pravic.
- Opiše prizadevanja
in ukrepe za
ohranjanje naravne in
kulturne dediščine.

Travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje,
srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem,
prireditev
Kozjansko jabolko

- Opiše primere
prizadevanj in ukrepe
za ohranjanje
naravne in kulturne
dediščine.

- Na zgledu
Postojnske jame
predstavi
prizadevanja in
ukrepe za ohranjanje
naravne in kulturne
dediščine.

Pot k Repnicam

- Razume sonaravni
razvoj in odgovornost
do ohranjanja
ugodnih življenjskih
razmer za prihodnje
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dejavnik
razvoja
Slovenije

Gospodarstv
o

generacije in se tako
tudi ravna.

9.

- Razloži pomen
industrije za človeka
in vplive na okolje,
- opiše vrste prometa,
njihove prednosti in
pomanjkljivosti glede
na zmogljivost in
onesnaževanje
okolja,
- vrednoti naravno in
kulturno dediščino
Slovenije kot temelj
za razvoj turizma.

Prireditev
Kozjansko jabolko,
prenašanje
dvoživk čez cesto

Preglednica 16: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
zgodovina ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Zgodovina, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

RAZRED

Kulturna
dediščina

Kulturna
dediščina

6.

Prazgodovi
nski ljudje

Od
živalskega
prednika do
homo
sapiensa

7.

OPERATIVNI CILJI
- Pojasnijo razliko
med pojmoma
kulturna in naravna
dediščina,
- opišejo primere
naravne in kulturne
dediščine,
- na primerih iz
krajevne zgodovine
opišejo pomen
ohranjanja kulturne
dediščine,
- oblikujejo svoj načrt
za ohranitev
izbranega kulturno
zgodovinskega
spomenika iz
domačega kraja.
- Pojasnijo, kako so
spremembe v okolju
vplivale na razvoj
človeka.

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI JIH
NUDI KOZJANSKI
PARK
Srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem, Grad
Podsreda,
Slovensko-bavarska
hiša
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Življenje v
prazgodovini
Rimska
država

Srednji vekoblikovanje
nove kulture
in politične
podobe
Evrope

Od
telegrafa do
svetovnega
spleta

7.

Rimljani na
tleh današnje
Slovenije

7.

Samostani
ohranjajo
antično
izročilo

7.

Meščani

7.

Posledice
uporabe
sodobnih
znanstvenih
dosežkov

9.

- Sklepajo o glavnih
kulturnih dosežkih
prazgodovinskih ljudi.
- Opišejo glavne
rimske kulturne
spomenike na tleh
današnje Slovenije.
- Opišejo kulturni in
gospodarski pomen
srednjeveških
samostanov.
- Razložijo
gospodarski in
kulturni pomen
srednjeveških mest.
- Opišejo primere
čezmernega
izkoriščanja naravnih
bogastev in pojasnijo
posledice,
- presodijo o
posledicah čezmerne
izrabe okoljskih
potencialov.

Grad Podsreda,
srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem
Grad Podsreda,
srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem
Srednjeveški trg
Podsreda s
prangerjem

Preglednica 17: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
državljanska in domovinska vzgoja ter etika ter predvidene dejavnosti, ki jih nudi
Kozjanski park (Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja Državljanska in
domovinska vzgoja ter etika, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

Svetovna
skupnost

VSEBINA

Onesnaževan
je okolja,
bioinženiring,
izumiranje
živih vrst

RAZRED

OPERATIVNI CILJ

8.

- Učenci razvijejo
sposobnost etičnega
presojanja in
spoznavajo
ekonomske in
družbenorazvojne
alternative, ki
omogočajo trajnostni
razvoj.

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK
Travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje
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Preglednica 18: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
biologija ter primerne dejavnosti, ki jih nudi Kozjanski park (Učni načrt: program
osnovnošolskega izobraževanja Biologija, 2011).

VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

Človek z
biotehnologijo
(genskim
inženiringom)
Biotehnolog
pridobiva
ija
nove
biomedicinsk
e, kmetijske
in druge
proizvode

Evolucija

Na našem
planetu živijo
milijoni vrst
živali, rastlin,
gliv in bakterij

RAZRED

9.

9.

OPERATIVNI CILJI

PRIMERNE
DEJAVNOSTI, KI
JIH NUDI
KOZJANSKI
PARK

- Učenci se spoznajo
z možnimi pozitivnimi
in negativnimi
posledicami gensko
spremenjenih
organizmov.

- Spoznajo, da so
genska variabilnost in
okoljski dejavniki
vzrok za evolucijo in
raznovrstnost
organizmov,
- spoznajo, da zaradi
mutacij nekateri
osebki pridobijo
lastnosti (alele), ki
njim in njihovim
potomcem
omogočajo prednost
pri preživetju in
razmnoževanju v
določenem okolju
(naravni izbor), ter da
so tako nastale
populacije bolj
prilagojene na
določena okolja. Med
njimi spoznajo tudi
invazivne vrste,
- spoznajo, da so
populacije z majhno
genetsko
variabilnostjo bolj
izpostavljene
izumrtju,
- razumejo, da so

Pešpot Vetrnik ter
suhi travniki in
orhideje, geološka
pot na Rudnico in
Virštanj
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Biotska
pestrost

Biotska
pestrost je
temelj za
delovanje
ekosistemov

9.

fosili izkazi o tem,
kako so se skozi
evolucijsko zgodovino
spreminjale oblike
življenja in okoljske
razmere,
- spoznajo, da dokazi
na snovi plasti
sedimentnih kamnin
in različne metode
datiranja kažejo, da je
Zemlja stara približno
4,6 milijarde let in da
obstaja življenje na
Zemlji že več kot 3
milijone let,
- spoznajo izkaze za
to, da so se vrste v
svoji evolucijski
zgodovini spreminjale
(to dokazujejo fosili,
lahko tudi
embriologija, zakrneli
organi idr.) in da z
evolucijo vrste
nastajajo in izumirajo.
- spoznajo, da ima
vsaka vrsta omejeno
sposobnost
prilagajanja na
spremembe okolja in
da vrsta izumre, če
se okolje nenadno
preveč spremeni.
- Razumejo, da se
biotska pestrost kaže
na različnih ravneh
(znotrajvrstna
genetska pestrost,
pestrost vrst v
življenjskih združbah,
pestrost
ekosistemov),
- spoznajo in
uporabijo preproste
metode ugotavljanja
biotske pestrosti,
- spoznajo, da je
biotska pestrost
rezultat milijone let

Biodiverziteta in
zavarovana
območja, pešpot
Vetrnik ter suhi
travniki in orhideje,
drevesni očaki in
gozd, travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje
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Biomi in
biosfera

Različni
ekosistemi so
med seboj
povezani
preko
vplivanja na
globalne
procese.
Celoten
planet deluje
kot povezana
celota

Vpliv
človeka na
naravo in
okolje

Človekove
dejavnosti
lahko
vključujejo
tveganje s
potencialno
škodljivimi
učinki na

9.

9.

dolge evolucije
živega sveta in temelj
za delovanje
ekosistemov in
biosfere, s tem pa
tudi temelj za
človekovo preživetje,
- razumejo razloge za
veliko biotsko
pestrost v Sloveniji in
da moramo za
ohranjanje biotske
pestrosti ohranjati
tudi različne habitate.
- Na primeru
naravnega
ekosistema ponovijo
zgradbo in delovanje
ekosistema ter
spoznajo in uporabijo
preproste metode
proučevanja
ekosistemov,
- spoznajo, da se
ekosistemi
spreminjajo in
razvijajo,
- razumejo, da so
ekosistemi med seboj
povezani v biosfero
- razumejo, da so
organizmi (vključno s
človekom) imeli in še
imajo pomembno
vlogo pri spreminjanju
našega planeta (vpliv
na zgradbo ozračja,
sodelovanje pri
nastajanju nekaterih
tipov kamnin ter pri
preperevanju kamnin
in nastajanju prsti).
- Spoznajo razliko
med ekologijo,
varstvom narave in
okolja,
- razumejo, da
biotsko pestrost
ohranjamo z
neposrednim

Pešpot Vetrnik ter
suhi travniki in
orhideje, drevesni
očaki in gozd,
travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje, pot k
Repnicam,
geološka pot na
Rudnico in Virštanj

Travniški
sadovnjaki in
ekološko
kmetovanje,
gnezdišče
čebelarja na
Bizeljskem
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človeka in
naravo. Med
tvegane
aktivnosti
spadajo
uporaba
naravnih
virov in
pridobivanje
surovin, rast
mest,
sprememba
uporabe
zemljišč in
ravnanje z
odpadki

varovanjem vse
narave in biosfere
nasploh, s sonaravno
rabo krajine in
trajnostnim razvojem,
izjemoma še posebej
na zavarovanih
območjih; spoznajo
pomen (slovenske in
mednarodne
področne
zakonodaje),
- spoznajo nekatere
redke in ogrožene
vrste v lastnem kraju,
- razumejo vplive
človeka na biotske
sisteme (organizmi,
ekosistemi, biosfera)
in te vplive raziščejo v
lastnem okolju
(urbanizacija,
prekomerna raba
naravnih virov,
degradacija in
drobljenje
ekosistemov,
onesnaževanje
okolja),
- razumejo načela
trajnostnega razvoja
in s svojim ravnanjem
prispevajo k
trajnostnemu razvoju
v lastnem okolju in se
aktivno vključujejo v
ozaveščanje o tej
problematiki,
- spoznajo da
pomembne osebne in
družbene odločitve
temeljijo na analizi
koristi in tveganja
(ekonomske in
naravovarstvene) ter
da posameznik preko
koristi skupnosti
koristi sebi (okolje kot
vrednota).
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Preglednica 19: Vsebinski sklopi, vsebine in operativni učni cilji na področju varstva
narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne dediščine pri predmetu
kemija (Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja Kemija, 2011).
VSEBINSKI
SKLOP

VSEBINA

Reaktivnost
ogljikovodiko
v
Družina
ogljikovodik
ov s
polimeri

Kisikova
družina
organskih
spojin

Dušikova
družina
organskih
spojin

Ključne
okoljske
težave,
vezane na
uporabo
ogljikovodiko
v in njihovih
derivatov
Kondenzacijs
ki polimeri
kisikove
družine
organskih
spojin
(poliestri):
lastnosti,
uporaba in
vpliv na
okolje
Sintezni
poliamidni
polimeri
(najlon,
kavlar):
lastnosti,
uporaba in
vpliv na
okolje

RAZRED

9.

9.

9.

OPERATIVNI CILJI
- Razlikujejo med popolnim in nepopolnim
gorenjem ogljikovodikov ter vplivi
produktov gorenja na okolje,
- spoznajo nekaj primerov sinteznih
polimerov ogljikovodikov ter njihove
lastnosti v povezavi z uporabo in vplivi na
okolje.
- Razumejo pomen oz. vpliv ogljikovodikov
in njihovih derivatov na življenje oz. okolje,
- razmišljajo o preprečevanju oz.
zmanjševanju vplivov ogljikovodikov in
njihovih derivatov na okolje in se zavedaj
pomena recikliranih odpadkov.

- Spoznajo nekaj primerov sinteznih
kondenzacijskih polimerov kisikove družine
organskih spojin ter njihovih lastnosti v
povezavi z uporabo in vplivi na okolje,
- razumejo pomen oz. vpliv organskih
kisikovih spojin na življenje oz. okolje.

- Razumejo pomen/vpliv dušikovih
organskih spojin za/na življenje oz. okolje.

9.
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Zastopanost operativnih učnih ciljev pri obveznih predmetih v osnovni šoli, na
področju varstva narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne
dediščine, je najvišja pri predmetu biologija, sledita ji geografija in naravoslovje (slika
5).
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Slika 5: Zastopanost operativnih učnih ciljev, ki zajemajo varstvo narave, zavarovana
območja, parke ter naravno in kulturno dediščino pri različnih predmetih učnega
procesa v osnovni šoli.
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4 RAZPRAVA IN SKLEPI
Izobraževanje osnovnošolcev, dijakov, študentov in odraslih o varstvu naravne in
kulturne dediščine je ena izmed ključnih nalog zaposlenih v upravi Kozjanskega
regijskega parka. Zato me je v diplomskem delu zanimalo, kako vzgojnoizobraževalno delo uprave Kozjanskega parka vpliva na naravovarstveno znanje in
odnos učencev ter na katere načine park sodeluje z okoliškimi šolami in učitelji.
V diplomskem delu sem ugotovila, da učencem po naravovarstvenem izobraževanju,
ki ga izvajajo strokovni delavci Kozjanskega parka, najbolj ostanejo v spominu
visokodebelni travniški sadovnjaki, grad Podsreda ter gozd v bližnji okolici uprave
parka. Raziskava je pokazala, da imajo osnovnošolci pomanjkljivo znanje o naravi in
naravni dediščini Kozjanskega parka. Zasledila sem, da so med učenci prisotne tudi
nekatere napačne predstave in razumevanja (npr. da sta lipa in lipovec ženska in
moška rastlina iste vrste), čeprav je vsebina pojasnjena na prejetih delovnih listih in s
strani vodičev. Večina anketirancev ima pozitiven odnos do narave in naravne
dediščine Kozjanskega parka. Učenci v svojih odgovorih ne izražajo velikega
navdušenja in interesa za pouk naravoslovja in biologije v šoli. Ugotovila sem, da
imajo dekleta pozitivnejši odnos do parka in narave nasploh ter kažejo večji interes
za pouk biologije in naravoslovja. Kljub razlikam v interesu za pouk naravoslovja in
biologije pa razlike v znanju med spoloma niso statistično pomembne, kar nakazuje,
da višja stopnja znanja ne vpliva na boljši odnos učencev. Iz intervjujev učiteljic
naravoslovja in biologije je bilo moč razbrati, da so s sodelovanjem parka pri
doseganju formalnih vzgojno-izobraževalnih ciljev zadovoljne. Želijo si tovrstnega
sodelovanja s parkom tudi v prihodnje (Valenčak, 2013).
Osrednji raziskovalni problem, ki sem ga raziskovala v magistrski nalogi, je, kako
vzgojno-izobraževalno delo uprave Kozjanskega parka vpliva na naravovarstveno
znanje in odnos učencev. Zanimalo me je tudi, ali na njihovo znanje o naravi in
naravni dediščini parka in odnos do narave in naravne dediščine parka ter biologije
kot šolskega predmeta vpliva njihov splošni učni uspeh in učni uspeh pri biologiji in
naravoslovju.
V ta namen sem izvedla anketo in preizkus znanja za učence v vseh šestih osnovnih
šolah na območju parka.
V magistrski nalogi me uvodoma zanima odnos osnovnošolcev do narave in
naravne dediščine Kozjanskega parka glede na razred, ki ga obiskujejo. Na splošno
ugotavljam, da imajo učenci do narave in varstva narave Kozjanskega parka in
nasploh pozitiven odnos.
Odnos učencev je pri vseh trditvah pozitiven, presenetljivo pa je morda to, da nekaj
učencev nad opazovanjem rastlin in živali v njihovem naravnem okolju ni ravno
navdušenih. V diplomskem delu sem ugotovila, da tudi strokovni delavec in direktor
Kozjanskega parka opažata, da nekateri učitelji učence premalokrat peljejo v naravo
ter jim skozi izkustveno učenje prikažejo naravno okolje in njegove komponente. Oba
menita, da je odnos učencev do narave in naravne dediščine delno povezan tudi z
učiteljem. Ker so učitelji za pedagoško delo različno motivirani, se to odraža tudi v
znanju in odnosu učencev do narave (Valenčak, 2013).
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Tomažič (2009) v svojem delu pravi, da na razvoj odnosa do organizmov in narave
vpliva mnogo dejavnikov, kot so osebni dohodki, starost, spol, bivalno okolje,
aktivnosti v naravi, eden najpomembnejših pa je formalno in neformalno
izobraževanje. Učenčeva stališča in odnos imajo pomembno vlogo, saj naj bi vodila
in oblikovala njegovo dejansko vedenje (Tomažič, 2009; Torkar, Praprotnik in Bajd,
2007). Torkar (2006) navaja, da lahko med subjektivne vzroke za problematičen
odnos učencev do narave in naravne dediščine štejemo tudi učiteljeve vrednote, za
katere je ugotovil, da vplivajo na učenčev odnos do le-te. Nekatere študije (Ibrahim,
2006) ugotavljajo pozitiven odnos učencev do narave in naravnih parkov ter življenja
v njih. Učenci z obiskom parka pridobijo različne poglede na svet okoli njih, odnos pa
se jim izoblikuje tudi preko družbenih dogajanj.
Predlagam, da je učencem omogočeno, da imajo čim več stika z naravo in okolico, ki
jih obdaja, predvsem v času, preživetem v šoli. Braund in Reiss (2006) pravita, da je
pomembno pouk nadgraditi z izvenšolskimi dejavnostmi (npr. z ekskurzijami in obiski
parkov, tehnoloških objektov, muzejev). Samo tako bodo učenci razumeli pravi
smisel sveta, v katerem živijo. V diplomskem delu povzemam besede strokovnega
delavca Kozjanskega parka, ki pravi, da učitelji učence premalokrat peljejo v naravo
ter jim premalokrat z izkustvenim načinom pouka približajo okolje, zato imajo učenci
o naravi napačne predstave, nekateri pa do nje gojijo tudi negativen odnos
(Valenčak, 2013). Ibrahim (2002) pravi, da moramo izobraževati o okolju, za okolje
in v okolju. Tako učenci pridobijo pozitivna stališča, vrednote in se poslužujejo dejanj
za nego in varstvo okolja. Učitelji morajo učencem omogočiti izkušnje iz ˝prve roke˝,
aktivno sodelovanje pri učnih procesih in obisk neformalnih izobraževalnih zavodov,
kot so živalski in botanični vrtovi ter naravni parki. Učenci tako pridobijo različne
poglede na svet okoli njih ter postanejo senzibilnejši. Njihov odnos do narave se med
drugim izoblikuje tudi preko družbenih dogodkov in delavnic, predvsem pa preko
učiteljevih vrednot.
Zanima me tudi usvojeno znanje, o naravi in naravni dediščini Kozjanskega parka,
osnovnošolcev različnih starosti. Iz preizkusa znanja na splošno ugotavljam, da
anketirani učenci naravo in naravno dediščino Kozjanskega parka poznajo srednje
dobro. Najprepoznavnejši elementi parka so visokodebelni travniški sadovnjaki, grad
Podsreda in gozd v bližini uprave parka. Zelo slabi rezultati pa se pojavljajo pri
nekaterih vprašanjih, ki se direktno navezujejo na vsebino delovnih listov, ki jih ob
ekskurziji dobijo učenci v parku. Med njimi so še vedno prisotne nekatere napačne
predstave in razumevanja o naravi (Valenčak, 2013).
Natančno pregledovanje in vrednotenje rezultatov je pokazalo, da se razlike v znanju
med učenci različnih razredov pojavljajo. Statistično pomembne razlike se pojavljajo
med učenci 7. in 8. razredov. Med učenci 8. in 9. razredov ter učenci 7. in 9. razredov
pa razlike niso statistično pomembne. Znanje o naravi in naravni dediščini parka je
najboljše pri učencih 8. razredov, najslabše pa pri učencih, ki obiskujejo 7. razred. Po
pregledu intervjujev učiteljev ugotavljam, da učenci narave ne obiskujejo dovolj
pogosto niti v domačem niti v šolskem okolju. Nekatere okoliške šole s Kozjanskim
parkom sodelujejo le enkrat letno, nekatere celo na 2–4 leta. Učenci so za
pridobivanje znanja nemotivirani in zdolgočaseni. Zares žalosten je odgovor ene od
učiteljic, da učenci v naravi živijo, vendar sveta okoli sebe ne vidijo, jih ne zanima, se
ne zavedajo, kaj narava nudi, zakaj je pomembna ter ne prepoznajo njene vrednosti.
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To potrjujejo tudi druge raziskave. Ibrahim (2002) ugotavlja, da učencem primanjkuje
znanstvenih razlag in razumevanja težav, ki se pojavljajo v naravnih parkih in
ekosistemih. Tako srednješolci, ki so se že formalno izobraževali o temah, ki se
navezujejo na okoliško naravo in naravno dediščino, kot tudi osnovnošolci, ki
formalne razlage še niso bili deležni, kažejo na tem področju pomanjkljivo znanje.
Parkom in divjini ne pripisujejo nobene ekološke vrednosti in pomembnosti. V prvi
vrsti prevladuje zmotno mišljenje, da so parki pomembni predvsem zaradi turizma,
obstoja delovnih mest, varnosti ljudi ter prinašanja dobička. Osnovno razumevanje
vloge parkov pa je izgubljeno. Ibrahim in Roger (2004) ugotavljata, da je
razumevanje pomena naravnih parkov med osnovnošolci, ki še niso bili deležni
kakršnih koli znanstvenih razlag o naravnih parkih, in med srednješolci ob koncu
sekundarnega ciklusa izobraževanja, ki so bili s to tematiko že seznanjeni, omejeno.
Ugotovitve kažejo le majhno razliko med omenjenima skupinama v smislu njihovih
idej, razumevanja pomena parkov ter znanja o njih. Učenci verjamejo, da je
najpomembnejši cilj parkov turizem. Turizem naj bi s prinašanjem denarja zmanjšal
revščino in lakoto, ob tem lahko turisti tam opazujejo različne živali in rastline ter
njihovo kulturo. Učenci vidijo parke tudi kot vir materialnih koristi, npr. izboljšano
infrastrukturo, nova delovna mesta in možnost razvoja podjetij. Primarna vloga
parkov je tamkajšnjim učencem nerazumljiva in nejasna. Učenci si tako sami
ustvarijo napačna razumevanja in predstave o parkih in njihovi funkciji. Bruyer, Beh
in Foster (2011) ugotavljajo tudi pomanjkljivo znanje in omejeno razumevanje o
primarnih področjih delovanja parkov. Udeleženci raziskave izpostavljajo predvsem
negativne vplive zavarovanih območij na okolje in tamkajšnje ljudi. Pravijo, da so
primarne koristi parkov predvsem gospodarske in finančne.
Glede na to da Kozjanski park učencem ponuja veliko dejavnosti, menim, da bi jih
morali učitelji večkrat peljati v okolico šole ter do znamenitosti Kozjanskega parka.
Tam so jim lahko približane naravoslovne, naravovarstvene in biološke vsebine, ki
zajemajo cilje učnih načrtov različnih predmetov. Znanje je dandanes v veliki večini
približano le s teoretične perspektive in učenja v učilnici. To lahko pojasni neuspeh
učencev, da bi razumeli in doumeli biodiverziteto in ohranjanje, saj se skozi izkustven
pouk in lastne izkušnje lahko naučimo veliko več, izkušnje pa nam dlje časa ostanejo
v spominu.
Na nivo znanja pozitivno vpliva tudi sodelovanje in aktivno vključevanje lokalnega
prebivalstva v upravljanje parka (Kozjanski park, 2015). Prebivalci skušajo obdelovati
površine in pridelovati izdelke na ekoloških način, živeti v sožitju z naravo in
prispevati k zmanjšanju onesnaženja in ohranjanju biodiverzitete. Svoje znanje
prenašajo na potomce, ki tako pridobijo informacije o parku in njegovem delovanju
ter krepijo svoje znanje in odnos do njega.
Zanimalo me je tudi, ali obstajajo razlike v znanju o naravi in naravni dediščini parka
in odnosu do narave in naravne dediščine parka ter biologije kot šolskega predmeta
glede na učenčev splošni učni uspeh in uspeh pri biologiji in naravoslovju. Ugotovila
sem, da obstaja povezanost med znanjem učencev, njihovim splošnim učnim
uspehom in uspehom pri biologiji in naravoslovju. Splošno je znano, da tisti učenci, ki
imajo višji končni učni uspeh, dosegajo tudi višje ravni znanja. Povezanost pa ne
obstaja med odnosom učencev do narave, naravne dediščine Kozjanskega parka
glede na učenčev splošni učni uspeh ter uspeh pri biologiji in naravoslovju. Prav tako
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povezanost ne obstaja med odnosom učencev do biologije kot šolskega predmeta
glede na učenčev splošni učni uspeh in uspeh pri biologiji in naravoslovju.
Ibrahim (2002) in Ibrahim in Roger (2004) v svoji raziskavi ugotavljata, da učenci ne
prepoznajo ekološke in ohranjevalne vrednosti parka, čeprav je njihov odnos do letega pozitiven. Pravita, da znanje in poznavanje parkov ne vpliva na odnos učencev
do tamkajšnje narave in ekologije. Pregled drugih raziskav je pokazal, da moje
ugotovitve ne sovpadajo z ugotovitvami drugih, ki ugotavljajo, da je znanje pogosto
povezano s pozitivnim odnosom do ohranjanja narave (Rosalino in Rosalino, 2012;
Torkar, 2010; Tomažič, 2009). Torkar (2010) ugotavlja, da je pozitiven odnos
najstnikov do evrazijske vidre povezan z boljšim poznavanjem vrste in njene
biologije. Rosalino in Rosalino (2012) ter Tomažič (2009) pravijo, da na boljši odnos
učencev do narave in njenih komponent vpliva veliko dejavnikov, npr. izpostavljenost
medijem, tesen stik z naravo ter znanje o njej. Prokop in Tunnicliffe (2008)
ugotavljata, da lahko znanje ugodno vpliva na odnos in stališča do organizmov in da
obstaja pozitivna povezanost med znanjem in stališči do živali.
Strokovni delavci Kozjanskega parka skušajo učencem stvari približati z izkustvenim
poukom, da pri izobraževanju pridobijo lastne izkušnje, ki jim pomagajo pri
razumevanju in pridobivanju znanja. Učenci so tako za delo bolj motivirani, lastne
izkušnje pa se jim zasidrajo v dolgoročni spomin. Na odnos učencev do narave in
naravne dediščine ter biologije kot šolskega predmeta ne vpliva učenčev splošni učni
uspeh in uspeh pri biologiji in naravoslovju. Veliko vlogo pri tem lahko igrajo
učiteljeve vrednote. Najpomembnejše izkušnje, ki vplivajo na oblikovanje odnosa do
narave, so doživljanje narave skozi konkretne izkušnje, zgled staršev, sorodnikov in
učiteljev.
V raziskavi sem analizirala tudi učne načrte obveznih predmetov osnovnih šol, kjer
sem analizirala vsebine in operativne cilje predmetov. Osredotočena sem bila na
teme s področja varstva narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne
dediščine. Najvišja zastopanost operativnih ciljev je v učnih načrtih predmetov
biologija, geografija in naravoslovje.
Učni načrti so pomemben del učnega procesa, cilje skušajo učitelji kar se le da
uresničiti. Ugotovila sem, da se v učnih načrtih na različnih področjih izobraževanja
pojavljajo učni cilji, ki zajemajo področja varstva narave ter naravne in kulturne
dediščine. Iz intervjujev učiteljic sem razbrala, da si od Kozjanskega parka želijo več
vsebin, povezanih z učnimi cilji osnovnošolskih predmetov. Po pregledu literature
sem poleg izbranih ciljev predlagala tudi aktivnosti, ki se jih učenci lahko udeležijo v
Kozjanskem parku. Aktivnosti v organizaciji Kozjanskega parka sovpadajo s cilji
učnih načrtov in dopolnjujejo šolske programe.
Avtorji drugih raziskav pravijo, da je pomembno, da se v šoli v celoti obravnava
znanstvena razlaga in ekološka vloga parkov ter da mora postati biotska pestrost v
naši družbi pomembna vrednota (Ibrahim in Roger, 2004). Ibrahim (2002) pravi, da
učencem na zgoraj naštetih področjih primanjkuje znanstvenih razlag in razumevanja
težav, ki se pojavljajo v naravnih parkih. Bruyere, Beh in Foster (2011) pravijo, da
imajo učitelji zaradi natančno in podrobno določenih učnih načrtov le malo svobode v
prilagajanju vsebin. Posledično imajo manj spodbude in iniciative za obravnavo
lokalnih problemov. Avtorji pozivajo h krepitvi znanstvene razlage in ozaveščanju
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mladine v šoli, o pomenu naravnih parkov in naravne dediščine. V učnem okolju je
pomemben tudi stik z naravo, ki razvija ekološko pismenost, prispeva k učenčevemu
znanju in skrbi za okolje (Awasrhy, Popovic in Linklater, 2012). Anko (2000)
opozarja, da naj bi okoljska vzgoja, ki je vgrajena v celoten vzgojno-izobraževalni
proces, preko seznanjanja z varovanjem okolja vodila k ohranjanju narave.
Ugotavljam, da se razlike med učenci različne starosti v znanju o in odnosu do
narave in naravne dediščine Kozjanskega parka pojavljajo. Najboljši odnos in znanje
imajo učenci 8. razredov, najslabši odnos in znanje pa učenci 7. razredov. Rezultati
so pokazali, da znanje vpliva na učenčev splošni učni uspeh in na uspeh pri biologiji
in naravoslovju. V učnih načrtih obveznih predmetov osnovne šole sem z
analiziranjem izluščila vsebinske sklope, vsebine in operativne učne cilje, ki zadevajo
področja varstva narave, zavarovanih območij, parkov ter naravne in kulturne
dediščine. Ugotovila sem, da je na teh področjih najvišja zastopanost operativnih
ciljev pri predmetu biologija, sledita ji geografija in naravoslovje. Najnižja zastopanost
operativnih ciljev se pojavlja pri predmetu likovna vzgoja. V učnih načrtih nekaterih
predmetov, npr. matematika, fizika pa operativnih učnih ciljev na teh področjih ni.
Glede na širok razpon naravovarstvenih vsebin in vsebin, ki zadevajo naravno in
kulturno dediščino, Kozjanski park ponuja široko paleto dejavnosti, ki sovpadajo s cilji
učnih načrtov.
Ugotovila sem, da Kozjanski park ponuja veliko primernih dejavnosti za učence
različnih starostnih skupin. Strokovni delavci parka s svojim delovanjem in
izobraževanjem nudijo učiteljem pomoč in rešitve pri doseganju učnih ciljev, učence
pa bogatijo z novimi izkušnjami, spoznanji in zvišujejo njihovo motivacijo za delo.
Raziskava je pokazala, da bi lahko učence bolj vključevali v dejavnosti, ki jih
organizira uprava parka. Problem, ki zadeva nezadostno vključevanje učencev v
aktivnosti parka, bi lahko rešili tako, da bi učitelje podrobneje seznanili z aktivnostmi
parka, ki jih ponujajo učencem, ter z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki se
nahajajo v bližnjih krajih ali v okolici šole. Strokovni delavci parka bi lahko izdelali
brošuro, v kateri bi bila podrobneje predstavljena ponudba vzgojno-izobraževalnih
aktivnosti za osnovne in srednje šole.
Rezultati so uporabni predvsem za učitelje kot spodbuda za vključevanje
naravovarstvenih vsebin, ki jih nudi Kozjanski park, v letne priprave vzgojnoizobraževalnega dela. Dolgoročno pa so uporabni pri prenovi učnih načrtov, kjer naj
bi bil večji delež naravovarstvenih učnih ciljev medpredmetno integriran.
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PRILOGA A

ANKETNI VPRAŠALNIK IN PREIZKUS ZNANJA ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE
Pred seboj imaš anonimni vprašalnik o Kozjanskem parku. Prosim te, če iskreno odgovarjaš
na zastavljena vprašanja. Odgovore zapiši čitljivo in izbiraj med ponujenimi možnostmi.
Kadar je možen več kot en pravilen odgovor, je to posebej navedeno. Če odgovora na
vprašanje ne poznaš, nanj ne odgovarjaj. Hvala za sodelovanje!
Spol (obkroži):

Ž

M

Dopolnjena starost (vpiši): _______ let

Šola:

Kraj bivanja: _____________________

Razred (obkroži): 6

7

8

9

Splošni učni uspeh lanskega šolskega leta: _____
Učni uspeh pri naravoslovju/biologiji lansko šolsko leto: _____
1. Ali si že obiskal/-a Kozjanski park?
b) DA

a) NE

c) DA, živim v parku

V kolikor ste odgovorili pritrdilno, odgovorite na vprašanja 2,3 in 4. V primeru, da parka še
niste obiskali, nadaljujte z vprašanjem številka 5.
2. Kaj si obiskal/-a ali videl/-a v Kozjanski parku?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Ali ste pri obisku imeli vodiča iz parka?
a) DA

b) NE

4. S kom si obiskal/-a park s/z: (obkrožite lahko več odgovorov)
a) sam/-a
b) z družino
c) s šolo
d) drugo: _________________________
5. Kozjanski park se nahaja na:
a) severovzhodu Slovenije
b) jugovzhodu Slovenije
c) severozahodu Slovenije
d) noben od navedenih odgovorov ni pravilen

6. Kozjanski park je znan po:
a) zanimivih in številnih kraških jamah
b) presihajočih jezerih in visokih slapovih
c) visokogorskem planšarstvu in planinarstvu
d) travniških (visokodebelnih) sadovnjakih in ohranjenih suhih travnikih
7. Po katerih sadnih drevesih je najbolj znano Kozjansko?
_________________________
8. Katere ptice so duplarice, ki jih srečamo v visokodebelnih (travniških) sadovnjakih?
(možen je več kot en pravilen odgovor)
a) vijeglavka
b) kmečka lastovka
c) kos
d) detelj
9. V visokodebelnih (travniških) sadovnjakih običajno rastejo stare sorte sadnega
drevja.
a) DRŽI

b) NE DRŽI

c) NE VEM

10. Kaj je skorš? ________________________________________________________
11. Kakšna je razlika med intenzivno in ekstenzivno gojenimi (suhimi) travniki?
a) Intenzivni travniki so pogosteje gnojeni in košeni kot ekstenzivni travniki.
b) Ekstenzivni travniki so pogosteje gnojeni in košeni kot intenzivni travniki.
c) Intenzivni travniki so navadno bolj vrstno pestri kot ekstenzivni travniki.
d) Ni razlike.
12. Katera od naštetih rastlin in živali NE živi na travniku?
a) kobilica
b) metulj
c) lokvanj
d) rastlina kukavica
13. V Kozjanskem parku prevladuje listopadni gozd, predvsem bukev.
a) DRŽI

b) NE DRŽI

c) NE VEM

14. Lipa in lipovec sta ženska in moška rastlina iste vrste.
a) DRŽI

b) NE DRŽI

c) NE VEM

15. Katero od naštetih zavarovanih vrst živali živi v Kozjanskem parku? (obkrožite
pravilen odgovor)
a) človeška ribica
b) hrastov kozliček
c) kozorog
d) vse naštete živali živijo v Kozjanskem parku.

16. Drevesni očaki so več 100 let stara drevesa in naša naravna dediščina. Katero od
spodaj navedenih dreves lahko opazuješ v Kozjanskem parku?
a) Najevska lipa
b) Nujčev hrast
c) Lipa v Vrbi
d) Nobeno od naštetih
17. Kako imenujemo rastlino na fotografiji,
ki ima bele cvetove in rdeče plodove?
_____________________________________

18. Odgovori na spodnje trditve.
Preberi spodnje trditve, ki se nanašajo na tvoj odnos do narave in naravne dediščine.
Razmisli, ali se strinjaš s posamezno trditvijo. Obkroži ustrezno oceno za vsako navedeno
trditev.
SPLOH SE NE
STRINJAM
1

SE NE
STRINJAM
2

NEODLOČEN

SE STRINJAM

3

4

V CELOTI SE
STRINJAM
5

a) Všeč mi je, da v Kozjanskem parku ohranjajo naravo in kulturno dediščino.
1
2
3
4
5
b) V Kozjanskem parku je veliko naravnih zanimivosti in znamenitosti, ki jih želim
obiskati.
1
2
3
4
5
c) Ne zdi se mi pomembno, da varujemo živali in rastline v Kozjanskem parku, saj
živijo tudi drugod.
1
2
3
4
5
č) V Kozjanskem parku se lahko veliko naučimo o naravi.
1
2
3

4

5

d) Pomembno se mi zdi, da v Kozjanskem parku varujejo stara drevesa, ki so naša
naravna dediščina.
1
2
3
4
5

e) Zelo mi je pomembno, da varujemo ogrožene živali in rastline.
1
2
3
4

5

f) Vse živali in rastline imajo pravico živeti, tudi če jaz od njih nimam nobene koristi.
1
2
3
4
5
g) Rad/-a opazujem rastline in živali v naravnem okolju.
1
2
3

4

5

h) V naravnem okolju se počutim neprijetno, zato se raje zadržujem doma.
1
2
3
4

5

i) Rad/-a imam biologijo in naravoslovje.
1
2

5

3

4

j) Želel/-a bi si, da bi bilo naravoslovje/biologija pogosteje na urniku.
1
2
3
4

5

k) Biologija ni tako zanimiva kot so drugi šolski predmeti.
1
2
3

5

4

PRILOGA B

INTERVJU ZA UČITELJE

1. Zaradi katerih vzgojno-izobraževalnih vsebin obiskujete Kozjanski park?
2. Kako poteka komunikacija z upravo Kozjanskega parka?
3. Kako pogosto sodelujete s parkom (osebno, šola)?
4. V okviru katerega predmeta učenci obiščejo Kozjanski park?
5. Kako obiske (ekskurzije, naravoslovne dni) vključujete v učni načrt in kako potem
preverite znanje?
6. Ali uprava parka prilagaja vsebine vašim željam? Opišite.
7. Ali ste zadovoljni s sodelovanjem? Bi kaj spremenili?
8. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo?
9. Kakšni so odzivi učencev na izobraževalne vsebine, ki jih spoznajo v parku?
10. Bi nam radi sporočili še kaj, česar vas nismo vprašali?

PRILOGA C

INTERVJU ZA STROKOVNEGA DELAVCA KOZJANSKEGA PARKA

1. Navedite načine komunikacije s šolami. Kako, s kom in kolikokrat?
2. Kako sodelujete z učenci in učitelji? Na kakšne načine (ekskurzije, predavanja na
šoli, izdelava učnih gradiv, natečaji …)?
3. Katere so tiste vsebine o parku, ki jih navadno predstavite učencem? Prosim vas,
da mi jih podrobno opišete, saj bi želela raziskati njihovo poznavanje tudi med
učenci okoliških šol.
4. S katerimi šolami naj intenzivneje sodelujete? Kateri so dejavniki, ki vplivajo na
to?
5. Ali imate v parku formalno mrežo šol, s katerimi redno sodelujete? Kako pogosto
sodelujete s posamezno šolo?
6. Od kod vse prihajajo učenci k vam na obisk? Koliko so stari? Katera starostna
skupina prevladuje?
7. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo? Ali so vse šole in učitelji pripravljeni
sodelovati?
8. Kakšen odnos imajo učenci do naravne dediščine? Ali imate kdaj težave z
njihovim bontonom v naravi?
9. Kateri letni čas je najbolj aktualen za oglede v parku oziroma kdaj imate največ
skupin?
10. Katera so najbolj obiskana območja v parku? Zakaj?
11. Kam vse vodite šolske ekskurzije? Označite na karti. Kako dolga je običajno pot?
Koliko časa trajajo navadno obiski? So to pešpoti ali se lahko do kraja pripeljejo s
prevoznimi sredstvi?
12. Ali potekajo ogledi in delavnice za otroke tudi izven šolskega časa, npr. poleti
med počitnicami?
13. Ali so ogledi vedno vodeni s strani sodelavcev parka ali tudi s strani učiteljev?
14. Ali so otroci na ogledih in ekskurzijah aktivni, jim je zanimivo, katere vsebine jih
najbolj zanimajo?
15. Ali se pojavljajo razlike pri učencih različnih šol glede poznavanja naravne
dediščine in parka? Kakšen je vaš splošen vtis o poznavanju teh tematik med
učenci?
16. Ali menite, da so učitelji dovolj izobraženi na področju varstva narave in naravne
dediščine? Utemeljite.
17. Kaj bi v prihodnje radi še izboljšali na področju izobraževanja v parku?

PRILOGA D

INTERVJU ZA DIREKTORJA KOZJANSKEGA PARKA

1. Kaj so poleg izobraževanja osnovni cilji in nameni parka?
2. Koliko je zaposlenih v upravi Kozjanskega parka in katere so njihove dejavnosti?
3. Kakšna je izobrazba kolektiva, ki deluje na področju izobraževanja ter promocije v
parku?
4. Katere rastline, živali, ekosistemi in nasploh naravovarstvene vsebine so
najpomembnejše in značilne za Kozjanski park?
5. Ali se sokrajani in starši otrok dovolj zavedajo pomena ohranjanja narave in
naravne dediščine v parku?
6. Kako obveščate ljudi o aktivnostih parka?
7. Kako komunicirate s šolami, s kom in kolikokrat?
8. Kako sodelujete z učenci in učitelji? Na kakšne načine (ekskurzije, predavanja na
šoli, izdelava učnih gradiv, natečaji …)?
9. S katerimi šolami naj intenzivneje sodelujete? Kateri so dejavniki, ki vplivajo na
to?
10. Ali imate v parku formalno mrežo šol, s katerimi redno sodelujete? Kako pogosto
sodelujete s posamezno šolo (enkrat letno, nekajkrat letno, redno vsak mesec
…)?
11. Kakšne težave se pri sodelovanju pojavljajo? Ali so vse šole in učitelji pripravljeni
sodelovati?
12. Ali menite, da so učitelji dovolj izobraženi na področju varstva narave in naravne
dediščine? Utemeljite.
13. Kaj bi v prihodnje lahko še izboljšali na področju izobraževanja?

