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Založba Silva Slovenica je v okviru Gozdarskega in-
štituta Slovenije leta 2016 izdala priročnik za učenje 
in igro v gozdu, ki sta ga uredila dr. Urša Vilhar in Bo-
ris Rantaša. Priročnik predstavlja nabor 38 zanimivih 
dejavnosti za spoznavanje in doživljanje gozda. Uvo-
dni del priročnika obsega idejno zasnovo priročnika 
in njegov namen, ki je predvsem približati otrokom in 
mladostnikom gozd in gozdarstvo. Priročnik predsta-
vlja prvo preglednejše slovensko delo, ki je namenjeno 
gozdarjem, vzgojiteljem, učiteljem in vsem drugim, ki 
se posvečajo gozdni pedagogiki. 

Gozdna pedagogika, v tujini že zelo uveljavljen po-
jem, je v priročniku definirana kot »učinkovit in pri-
jeten  način podajanja znanja o gozdu in delu gozdar-
skih strokovnjakov vsem, ki jih gozdarstvo in gozdovi 
zanimajo« (Priročnik, 2016, str. 14). Dejavnosti so 
razdeljene v štiri vsebinska poglavja: drevesa, gozdne 
živali, voda in genska pestrost. Pri zasnovi dejavno-
sti po vsebinskih poglavjih se opirajo na štiri stopnje 
tekočega učenja Josepha Cornella, ki je slovenskim 
bralcem poznan že četrt stoletja, od prevoda njegovih 
knjig pri založbi Mohorjeva družba (Cornell, 1989a, 
1989b, 1989c). Vsako vsebinsko poglavje se začne s 
kratkim in jedrnatim opisom vsebine, ki bralca opre-
mi z osnovnimi informacijami. Sledijo si dejavnosti 
razporejene po štirih stopnjah tekočega učenja. Vsa-
ka dejavnost je predstavljena na enak način: podatek 
o priporočljivi starosti otrok, število udeležencev, čas 
trajanja, spoznavni cilji, pripomočki za izvajanje ter 
opis izvedbe dejavnosti. Pri tem uporabljajo tudi pik-
tograme, ki vizualno orišejo posamezno dejavnost. 
Opisana zasnova omogoča vzgojitelju, učitelju ali 
drugemu uporabniku hitro iskanje in selekcioniranje 
primernih dejavnosti, ki so prenosljive tudi na druge 
ekosisteme in vsebinska področja. 

V didaktičnem smislu predstavljene dejavnosti spod-
bujajo izkustveno učenje v naravi, učenje z raziskova-

njem in sodelovalno učenje. Vsi navedeni pristopi in 
metode imajo za cilj spodbujati otroke in mladostnike 
k samostojnemu in celovitemu odkrivanju pomenov 
gozda in gozdarskih dejavnostih, kar je zelo pomemb-
no v današnjem času, ko so otroci in mladostniki vse 
bolj odtujeni od prvobitnosti narave. Denaturalizi-
rana podoba narave, ki prevladuje v sodobni družbi, 
zmanjšuje možnosti, da bi otrok postal motiviran za 
skrb in delovanje za naravo. Selby (2017) kot alterna-
tivo predlaga vernakularno učenje, tj. učenje, temelje-
če na spoznavanju lokalnega okolja, zakoreninjeno v 
tesni povezanosti z naravo. »Pomembnost spodbuja-
nja emocionalne afinitete z naravo je podcenjena, prav 
tako pa so podcenjene tudi oblike multisenzoričnega 
učenja, ki pomagajo otroku, da se poveže duhovno in 
duševno s prostorom.« (Selby, 2017, str. 10) S predsta-
vljenim priročnikom smo pridobili zakladnico idej za 
podporo vernakularnega učenja. Priročnik je pomem-
ben prispevek k razvoju trajnostne misli med otroki in 
mladostniki.
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