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POVZETEK 
 
 
Poznamo različne koncepte vzgoje in izobraževanja in vsak od njih se trudi ravnati 
v dobrobit celostnega razvoja posameznika. V svetu je dobro poznana 
pedagogika, ki jo je razvijal pedagog nemških korenin, Kurt Hahn. Oblikoval jo je 
na podlagi osebnih izkušenj in odzivov na družbeno dogajanje v prvi polovici 
dvajsetega stoletja. Njen glavni namen je oblikovati samostojno, odgovorno, strpno 
in sočutno osebo, ki bi na podlagi individualno zastavljenih ciljev izluščila iz sebe le 
najboljše.  
 
Na podlagi Hahnove filozofije se je razvil program MEPI ali Mednarodno priznanje 
za mlade, v katerega je v Sloveniji vključenih več kot 70 osnovnih in srednjih šol in 
se izvaja pod okriljem Društva MEPI. Na šolah ga izvajajo učitelji, ki so 
usposobljeni za mentorje in inštruktorje. Vanj se lahko vključijo mladi od 
štirinajstega do petindvajsetega leta starosti.  
 
Ker smo opazili pozitivne učinke pri mladih, ki so program opravljali, in ker 
menimo, da je lahko odlično dopolnilo k pouku družbe, smo se odločili, da po 
konceptu MEPI-ja oblikujemo enoletni program za peti razred osnovne šole. 
Program vključuje načrt dejavnosti po mesecih za eno šolsko leto ter priročnik z 
učnimi pripravami za izvedbo tridesetih kontaktnih ur mentorja z udeleženci. Pri 
pripravi dejavnosti smo sledili večinoma učnemu načrtu za družbo v petem razredu 
ter konceptu programa MEPI. Tako smo vključili najprej dejavnosti za razvoj 
individualnih sposobnosti, v drugem delu pa dejavnosti za razvoj veščin timskega 
dela. Ta del je posvečen pripravam na odpravo, v sklopu katerih pridobivajo učenci 
znanja s področja prostorske orientacije in kartografije ter preko različnih izzivov 
socialne veščine.  
 
Trudili smo se, da oblikujemo program, ki bi bil zanimiv in poučen za učence, 
izvajalcem programa pa predstavljal možnost, kako vzpostaviti kontakt z mladimi 
na malo manj formalen način. Upamo in želimo, da bi ga v praksi preizkusilo čim 
več izvajalcev, v ta namen bomo delili napisan priročnik z vsemi interesenti.  
 
 
Ključne besede: učenje na odpravi, Kurt Hahn, MEPI – Mednarodno priznanje za 
mlade, socialne večine, prostorska orientacija, kartografija 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
There are different concepts of education and each of them is trying to act for the 
benefit of the integral development of the individual. There is a well known 
pedagogy, which has been developed by pedagogue of German roots, Kurt Hahn. 
It was designed based on personal experiences and responses to social 
developments in the first half of the twentieth century. Its main purpose is to create 
an independent, responsible, tolerant and compassionate person who would bring 
out the best out of them based on their personal goals. 
 
Based on the Hahn’s philosophy MEPI program (Duke of Edinburgh’s International 
Award) was developed, which is included in more than 70 primary and secondary 
schools in Slovenia and it is carried out under the auspices of Društvo MEPI. In 
schools it is carried out by teachers who are trained as mentors and instructors. 
Young people from the fourteenth to twenty-five years of age can join this program. 
 
As we have observed positive effects on young people, who were engaged in the 
program, and because we believe it can be an excellent complement to course of 
social studies, we decided to design a one-year program for fifth grade of primary 
school based on MEPI. The program includes action plan by months for one 
school year and a manual with preparations for the execution of thirty contact 
hours between mentor and participants. In preparation of activities, we followed 
mainly curriculum for fifth grade course of social studies, and the concept of the 
MEPI program. In the first part we included activities for the development of 
individual skills and in the second part activities to develop teamwork skills. This 
section is devoted to the preparations for the expedition, under which students 
acquire knowledge in the field of spatial orientation and mapping as well as 
through various challenges of social skills. 
 
We tried to design a program that would be interesting and instructive for students 
and for mentors the program represented a possibility, how to establish contact 
with young people at a little less formal way. We hope and we wish that this 
program is tested in practice by as many mentors as possible, for this purpose we 
will share written guide with all interested parties. 
 
Key words: expeditinal learning, Kurt Hahn, Duke of Edinburgh’s International 
Award, social skills, spatial orientation, cartography 
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1 UVOD 
 
 

»Serve, strive and not to yield.« Kurt Hahn 
 

»There is more in us, than we know. If we can made to see it, perhaps, for the rest of 
our lives we will bi unwilling to settle for less.« Kurt Hahn 

 
Otroci so rojeni geniji, otroci so naša moč, dajmo jim priložnost, da pokažejo, kaj 
zmorejo, ponudimo jim izzive, da razvijejo svoje potenciale, ustvarimo pogoje, da 
postanejo sočutni, pripravimo jih na sodelovanje v skupnosti, pripravimo jih na 
življenje.  
 
Veliko je govora o tem, kako vzgajati otroke, kako jim omogočiti, da bodo 
intelektualno napredovali, se razvijali v razmišljujočo in samostojno osebnost. 
Knjižnice so bogate s knjigami in priročniki, ki nam ponujajo odgovore na ta in 
številna druga vprašanja, a na koncu smo tu pedagoški delavci, starši, vzgojitelji, ki s 
svojimi izkušnjami, osebnostjo, znanji, prepričanji in okoljem ponudimo tisto, za kar 
menimo, da bo otrokom v pomoč pri celostnem razvoju.  
 
Osnovne šole se na različne načine trudijo, da bi poleg rednega pouka učencem 
omogočile pridobivanje znanj, veščin in izkušenj z različnih področij, torej področij, ki 
zanimajo učence in so v njih močni. Za to so zaslužni predani učitelji ter zunanji 
strokovni delavci, ki s svojimi specifičnimi znanji in sposobnostmi doprinesejo 
kakovost. Na drugi strani imamo številne podpornike različnih projektov, ki s 
svetovanjem, mentorstvom in nudenjem dodatnih izobraževanj opremijo učitelje z 
novimi idejami, predlogi in koncepti programov. Eden izmed takšnih programov je 
program MEPI ali Mednarodno priznanje za mlade, ki se izvaja pod okriljem Društva 
MEP, vključuje pa filozofijo pedagogike, ki jo je v prvi polovici dvajsetega stoletja 
razvijal Kurt Hahn. Ob pomoči somišljenika, nekdanjega učenca Hahnove šole 
Gordonstoun na Škotskem, princa Filipa oz. vojvode Edinburškega, je razvil svetovno 
priznan program, v tujini bolje poznan pod imenom The Duke of Edinburgh`s Award, 
ki je danes razširjen že v več kot 140 držav.  
 
Kurt Hahn je bil pedagog, čigar želja je bila, da bi izobraževanje in vzgoja omogočila 
posamezniku postati vsestransko razvita oseba, pripravljena na vseživljenjsko učenje 
z močnim čutom za soljudi. Ustanovil je šole, ki delujejo še danes, ter oblikoval 
številne programe, ki so prisotni v različnih delih sveta.  
 
Veselje je opazovati mlade, ki se vključijo v del Hahnove dediščine, program MEPI. 
Niti sami ne vedo, v kaj se spuščajo. Ko slišijo besedo MEPI, jih večina najprej 
pomisli na odpravo. A je MEPI veliko več. Ne vedo, da bodo šli skozi proces, ki jih bo 
s trdim delom, vztrajnostjo, disciplino, odpovedovanjem, timskim delom ter 
preizkusom preživetja v naravi vodil v odgovorne, samozavestne in aktivne 
mladostnike. Na drugi strani vedo, da bo druženje s prijatelji ter izvajanje dejavnosti 
na področjih, ki jih zanimajo in na katerih se želijo izpopolnjevati, neprecenljiva 
izkušnja. Ta jih bo zaznamovala za celo življenje ter dala dobro popotnico za razvoj 
potencialov še naprej. 
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Mladi naj dobijo priložnost, da ob srčnem in predanim mentorju, ki zazna želje in 
potrebe mladih, čim prej pričnejo s prepoznavanjem svojih močnih področij, hkrati pa 
razvijajo veščine delovanja v skupnosti. Prav zato smo se odločili, da po konceptu 
MEPI-ja pripravimo program za izvedbo interesne dejavnosti v petem razredu, ki bo 
vključeval 30 kontaktnih ur mentorja z udeleženci programa. Ta bi lahko dopolnjeval 
znanja, ki jih učenci pridobivajo pri pouku družbe, ker se cilji ujemajo in bi lahko 
učenci z metodami praktičnega dela v interakciji s sovrstniki in odraslimi ter z 
vsebinami, ki razvijajo učenčevo prostorsko orientacijo, učne cilje globlje in širše 
dosegli. Zaradi širine področij, ki jih program ponuja, bi lahko vključil učence, ki so 
nadarjeni na družboslovnem ali drugih področjih ter tudi učence s posebnimi 
potrebami (npr. učence z diagnozo ADHD).  
 
 
2 KURT HAHN 
 
 
Kurtu Hahnu, svetovno priznanemu pedagogu, je na podlagi izjemne predanosti in 
poguma v času med prvo in drugo svetovno vojno uspelo vzpostaviti obliko 
izobraževanja, ki je s svojim nazorom spremenila tedanji pogled na vzgojo in 
izobraževanje mladih. Njegovo glavno vodilo je bilo vzgojiti mladega posameznika v 
samostojnega in odgovornega človeka, katerega glavne lastnosti bi bile podjetna 
radovednost, nepremagljiv duh, žilavost, pripravljenost k ustreznemu 
samoodpovedovanju in najbolj pomembna sočutje. Pot, ki si jo je utiral, ni bila 
enostavna, saj je v času vzpona nacizma zagovarjal povsem nasprotne vrednote 
tedanje oblasti. Ob podpori somišljenikov mu je uspelo postaviti temelje številnim 
programom, med drugim tudi programu The Duke of Edinburgh`s international award 
ali Mednarodno priznanje za mlade, ki v svetu in Sloveniji mladim omogoča, da 
spoznajo sebe ter se izurijo na področjih, ki jih popeljejo v svet kompetentne in 
odgovorne za uspešno samostojno življenje. Zgodovinar Golo Mann (v Knoll, 2011) 
piše o svojem prijatelju Hahnu kot najbolj ustrežljivem človeku, neizmerno 
pripravljenem na pomoč človeku. O njem pravi, da je bil bogat v idejah in energiji, da 
jih uresniči. Kot Jud ni imel lahkega življenja, trpel je za psihično depresijo in bil 
šibkega zdravja, a je s svojo ljubeznijo do zdravja želel k zdravemu načinu življenja 
popeljati tudi druge. Niti najbolj grenke izkušnje niso zlomile njegove močne volje. 
(Knoll, 2011) 
 
 
2.1 ŠOLANJE  
 
Kurt Hahn se je rodil leta 1886. Bil je drugi izmed štirih otrok dobro situirane nemške 
židovske družine. Šole ni maral, oboževal pa je naravo, dela antičnih filozofov in 
dramatiko. Pri šestnajstih letih se je s svojim stricem Martinom Hahnom podal na turo 
čez italijanske Dolomite ter ob navdušenem pripovedovanju prijateljev Arthurja 
Rubinsteina, Leonarda Nelsona in Huga Perlsa spoznal šolo Abbotsholme. V dar so 
mu podarili knjigo »Emlohstobba«, za katero je Hahn kasneje dejal, da je bila klic 
usode. V njem se je porodila izjemna želja postati vzgojitelj in šolski reformator. 
Kmalu zatem je leta 1904 maturiral na gimnaziji Wilhelm, a je istega leta doživel hudo 
obliko sončarice in ta ga je zaznamovala za celotno življenje. Od tedaj se je moral 
izogibati soncu, nositi široke klobuke ter sončna očala. (Knoll, 2011) Svojo nesrečo je 
izrazil z besedami: »Tvoja invalidnost je tvoja priložnost« (Neill, 2008, Dr. Kurt Hahn. 
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On the Life and Philosophy of an Inspirational educator). Po srednji šoli ga je oče 
poslal na študij v Anglijo. Njegova glavna področja študija so bila filozofija, 
pedagogika, zgodovina umetnosti in državna ekonomija. Študiral je deset let, na 
različnih univerzah (Belin, Heidelberg, Freiberg Göttingen, Oxford). Leta 1910 je izdal 
svojo prvo knjigo, in sicer novelo Mrs. Else`s promise, v kateri je opisoval svojo 
izkušnjo s šolanjem. Isto leto se je vrnil v Oxford, kjer se je poglobil v Platonova in 
Kantova dela ter se aktivno udeleževal  dejavnosti, organiziranih v okviru fakultete. 
Intenzivno se je ukvarjal s športom, predvsem z atletiko in s hokejem, ter z velikim 
entuziazmom sodeloval v študentskih debatah o domačem in tujem političnem 
dogajanju. Vseskozi je razvijal občudovanje do angleškega izobraževalnega sistema 
in demokracije (Knoll, 2011). 
 
 
2.2 DELOVANJE MED PRVO SVETOVNO VOJNO 
 
Poletja je preživljal na severovzhodni obali Škotske v Morayshire – pokrajini, ki jo je 
občudoval zaradi hladnega podnebja in preprostih ljudi. Tu se je srečeval z 
angleškimi prijatelji ter z gosti iz Nemčije, med katerimi je bil tudi Karl Reinhardt, 
šolski reformator in visoki uradnik na pruskem ministrstvu, zadolžen za področje 
izobraževanja (Knoll, 2011). 
Njegovega udobnega življenja je bilo po atentatu na avstrijskega prestolonaslednika 
konec. Leta 1914 se je tik pred pričetkom prve svetovne vojne vrnil v Nemčijo, kjer se 
je zaposlil na nemškem zunanjem ministrstvu kot analitik družbenega dogajanja 
(James, 2000). Tu je delovalo veliko intelektualcev, kar je bilo odlično izhodišče za 
navezovanje stikov ter s tem pridobivanje politične moči. Zaradi drugačnih pogledov 
na nemške vojaške poteze je iz Zentralstelle prestopil v Miltarische Stelle, kjer je 
postal tesen sodelavec polkovniku Hansu von Haeftenu, le-ta pa je bil tesen politični 
svetovalec generalu Ludendorffu. Hahn je bil politično zelo aktiven. V Hagu in 
Stockholmu se je udeležil internacionalistične socialistične konference, pisal članke 
za liberalni časopis Deutsche Politik ter eseje za konzervativni Prussische 
Jahrbücher. Poleg naštetega je pisal govore različnim politikom, med katerimi je bilo 
najpomembnejše sodelovanje s princem Maxmilianom of Baden. Ta je postal Hahnov 
politični mentor in njegov tesni prijatelj. Hahn se je tekom prve svetovne vojne aktivno 
prizadeval za vzpostavitev mirovnega sporazuma  (Knoll, 2011).  
 
 
2.3 USTANOVITEV ŠOLE »SCHULE SCHLOSS SALEM« 
 
Leta 1919 se je po zaključku mirovne konference v Parizu umaknil iz političnega 
dogajanja ter se za nekaj časa ustalil v Salemu. Delati je začel na dveh projektih. Prvi 
projekt je bilo uresničevanje njegovih mladostniških sanj z ustanovitvijo podeželske 
šole. Ob podpori prijateljev Karla Reinhardta, Martina Ewalda in Wilhelma Schmiedla 
je uspel v kratkem času (Knoll, 2011). V veliko podporo mu je bil tudi princ Max of 
Baden, v katerem je Hahn spoznal trdnega podpornika svoje izobraževalne filozofije. 
Oba sta si delila navdušenje nad Platonovimi idejami. Tekom vojne je Hahn poglobil 
razmišljanje o pomenu šole, tako je s pomočjo princa Max of Bodena ustanovil šolo 
»Schule Schloss Salem« (Hanford, 2015). S projektom sta želela obnoviti etično 
tradicijo nemškega družbenega življenja, ki jo je ogrožal desničarsko-levičarski 
ekstremizem, nerazumevanje, moralni propad in pomanjkanje volje. Hahn je čutil, da 
šole ne zadostujejo problemom družbenega življenja, želel je razviti celega človeka 
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ter spodbuditi svetovno družbo, da bi živela v harmoniji. Zagovarjal je, da ima vsak 
strast, ki jo je potrebno razvijati in ne zatreti ali zlorabiti. Nujno se mu je zdelo, da ima 
posameznik možnost določenega umika, svojo pot, izzive in priložnost za služenje. 
Povezal se je s Cistercijanskim redom, kjer je bilo bistvo prav služenje. Njegova šola 
je omogočala izobraževanje otrok bogatih in revnih staršev (Kubala, 2017). 
 
 
2.3.1 NAČELA ŠOLE »SCHULE SCHLOSS SALEM« 
 
Šola deluje še danes, temelji pa na sedmih načelih:  

• dajte mladim priložnost, da odkrijejo samega sebe (vsak deček in deklica ima 
svojo veliko strast, ki pogosto ostane nerealizirana do konca življenja, učitelj je 
zato dolžan, ne da jo odkrije s psihoanalitičnimi metodami, temveč z 
vključevanjem otroka v različne dejavnosti); 

• poskrbite, da bodo mladi doživeli tako uspeh kot poraz (učitelj mora v otroku 
odkriti tako njegova šibka področja kot tudi močna ter mu dopustiti, da 
sodeluje v projektih, v katerih bo verjetno neuspešen, saj se lahko le na 
podlagi tega uči premagovati poraz);  

• omogočite, da bodo mladi zaradi skupnih reči prenehali misliti samo nase 
(mladim je potrebno dati možnost, da sodelujejo pri pomembnih odločitvah 
skupnosti);  

• ustvarite čas za mir in molk z vsakodnevnimi sprehodi v naravo (če ne bodo 
že današnje generacije pridobile navad tišine in refleksije, potem bo naša 
družba prerano izčrpana); 

• vadite predstavljivost in domišljijo, sposobnost načrtovanja in misel na 
prihodnost; 

• igro in šport jemljite resno, ampak ne pustite, da bi prevladala;  
• odrešite mlade bogatih in mogočnih staršev občutka privilegiranosti (otroci 

bogatih staršev naj dobijo izkušnjo druženja s sinovi in hčerami tistih, ki se 
borijo za svoje preživetje) (7 Laws of Salem, 2017).  

 
Bistvo Hahnove izobraževalne filozofije je bilo izobraževanje za demokracijo. Po 
njegovem mnenju je idealen živahen in aktiven posameznik, ki se čuti odgovornega 
za blaginjo in napredek družbe. Trdil je, da ni nikomur dovoljeno biti potnik, vsak 
pripada posadki (Knoll, 2011). Vsak posameznik mora prispevati svoje delež k 
ohranjanju umirjene in poštene družbe. 
 
 
2.3.2 PODROČJA S POMANJKLJIVOSTMI 
 
Pri oblikovanju izobraževalne vizije je Kurt Hahn izhajal iz dejstva, da je v družbi 
prisotno pomanjkanje telesne zmogljivosti, domišljije, spretnosti in marljivosti, 
samodiscipline, iniciative in iznajdljivosti ter sočutja (James, 2000). R. Mansur (2008) 
v svojem članku The Art of Education spregovori o aktualnosti naštetih 
pomanjkljivosti.  
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2.3.2.1 Telesna zmogljivost 
 
Kurt Hahn je na prvem mestu izpostavljal dobro fizično pripravljenost. Učenci 
njegovih šol naj bi jo dosegali z zdravim načinom življenja. Vsak učenec je bil 
deležen individualne obravnave ter postavitve ciljev in ti so jih vodili v 
samozadovoljstvo tako na fizičnem kot tudi na psihičnem področju. James (2000) 
pravi, da je bil del fizične izobrazbe vsakodneven tek. R. Mansur (2008) piše, da je v 
današnjem času v le redke izobraževalne programe vključena vsakodnevna telesna 
aktivnost. Po poročanju NASPE & AHA (v Mansur, 2008) v ZDA več kot tretjina 
učencev ne vadi redno, enajst odstotkov pa fizično sploh nikoli niso aktivni. Prav zato 
je razumljivo, da je šestnajst odstotkov mladih, starih od šest do devetnajst let, 
pretežkih.  
V slovenskih osnovnih šolah se fizično aktivnost otrok z različnimi projekti vse bolj 
spodbuja, saj imajo na številnih šolah poleg rednega pouka športa v programu 
aktiven odmor in minuto za zdravje. K spodbujanju fizične aktivnosti zelo pripomore 
tudi projekt Zdrav življenjski slog. Kljub temu je športa še vedno premalo, saj se ga 
pogosto v okviru rednega pouka zaradi različnih razlogov ne uspe izvajati tolikokrat 
na teden, kot je predvideno v učnem načrtu za šport za posamezno triado (tečaji 
plavanja, šole v naravi).  
 
 
2.3.2.2 Domišljija 
 
Sodobna tehnologija današnji družbi ne dopušča zgolj izogibanje fizičnim 
aktivnostim, temveč tudi izogibanje uporabi svoje domišljije. Žal pa danes 
posamezniki nimajo več potrebe po lastnem mnenju, saj jim ga televizija, radio, filmi 
in računalnik vztrajno vsiljujejo ter dopovedujejo, kaj je zaželeno in kaj ne. Doživetja, 
ki jih omogoča interaktivna tehnologija, so nepristna, hkrati pa omogočajo vse 
prehitre rezultate. Za otroka je pogosto prva navidezno socialna izkušnja prav s 
televizijo oziroma računalnikom (White, v Mansur 2008).  
Otroci potrebujejo miselne izzive, s katerimi razvijajo svoje kognitivne strukture. Če je 
le-teh premalo, potem ostanejo njihove predstave omejene le na vsebine, ki jih 
prejemajo od zunaj, potrebe po iskanju novih rešitev pa niti več nimajo. Koncept 
jasno ponazori Platonova prispodoba o votlini, v kateri so že od nekdaj vklenjeni 
ljudje. Njihova resnica so sence, ki jih gledajo na steni pred seboj. Za njihovimi hrbti 
se odvija prava stvarnost, o kateri ne vedo ničesar. In ker o njej ničesar ne vedo, se o 
njej niti ne sprašujejo. Zanimivo bi bilo opazovati ujetnika, ki bi bil premeščen iz jame, 
ter opazovati njegovo dojemanje nove resničnosti. Ali bi jo sprejel, ali bi verjel v 
navidezno resničnost, katere je bil deležen v jami? R. Mansur (2008) v nadaljevanju 
primerja prispodobo z moderno družbo in pravi, da se z njo dogaja enako.  
 
 
2.3.2.3 Spretnost in marljivost 
 
Mladi naj bi bili danes zaradi ponujene informacijske tehnologije, ki omogoča hitre 
rezultate, premalo potrpežljivi ter z vse pogostejšimi težavami ohranjanja pozornosti. 
Vse več otrok je diagnosticiranih z ADHD oziroma primanjkljajem pozornosti in 
motnjo hiperaktivnosti (Mansur, 2008). 
K. Hahn (1960, v Mansur, 2008) pravi, da je program, ki popelje mlade v naravo in 
jim da možnost, da so samostojni ter se izkažejo na močnih področjih, koristen tudi 
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za otroke z ADHD.  Pove zgodbo hiperaktivnega učenca, ki je z veliko volje poiskal 
zdravnika, da bi rešil bolno kravo. Nalogo je vzel zelo resno, zdravniku je pomagal 
odstraniti žico iz kravjega želodca. Izkušnja ga je spodbudila, da je doštudiral 
medicino ter postal visoko cenjeni zdravnik v Evropi.   
 
 
2.3.2.4 Samodisciplina 
 
Pomembno področje je bilo po Hahnovem mnenju delo na samodisciplini. Zasnoval 
je metodo, s katero je želel vliti v mlade način življenja, ki bi jih vodil v samodisciplino 
na številnih področjih. Njegovi učenci so bili vsakodnevno fizično aktivni, Hahnova 
želja je bila, da bi rutino in zavedanje pomena gibanja ohranili tudi po zaključku 
šolanja. Samodisciplina naj bi preprečila poseganje po drogah in drugih škodljivih 
načinih življenja (Mansur, 2008). 
 
 
2.3.2.5 Iniciativa in iznajdljivost 
 
Kurt Hahn je verjel, da v vsakem posamezniku tli strast po pustolovščini, želja po 
drznem življenju, ob vsem tem je dobro tudi, da je njegova ustvarjalna sila usmerjena 
v prizadevanjih za dobro družbe (James, 2000). Ugotovil je, da imajo ljudje skrite 
potenciale, ki jih lahko koristijo, ko se jih zavejo (Kubala, 2017). Kurikulum, ki ga je 
Hahn zasnoval, je krepil otroško radovednost ter dopuščal izbiro projektov mladim. 
Verjel je namreč, da imajo mladi z lastno izbiro področij ter postavitvijo osebnih ciljev 
več motivacije za uresničitev le-teh, hkrati pa naloge izpolnjujejo na višjih ravneh ter z 
več prizadevnosti (Hahn, 1960, v Mansur, 2008).  
Da bi v mladih krepil iznajdljivost, je v program vključil tečaj bivanja na prostem, kjer 
bi bili mladi postavljeni pred številne izzive, z njihovo pomočjo pa bi krepili ne samo 
iznajdljivost, temveč tudi občutek, da so lahko samostojni, učinkoviti in da lahko s 
skupnim delom in medsebojno pomočjo premagajo na videz nemogoče situacije 
(Mansur, 2008).  
 
 
2.3.2.6 Sočutje 
 
Področje sočutja je eden zmed najpomembnejših področij izobraževanja mladih 
(Mansur, 2008). Kot udeleženec prve in druge svetovne vojne je bil Hahn priča 
preštevilnim nehumanim dogodkom, ki so zaznamovali družbo, zato je namenil velik 
del izobraževanja prav temu, da bi postala družba bolj sočutna. Verjel je, da lahko 
izobraževanje postavi temelje dobrega v družbi (Hahn, 1936). V šolo, ki jo je 
ustanovil v Veliki Britaniji (Gordonstoun), je bilo vključenih 70 dečkov, od tega je bilo 
20 odstotkov mladih, ki niso bili Britanci, temveč so bili dečki petih različnih 
narodnosti. Dečki, ki so se šolali skupaj v bratstvu otrok različnih narodnosti, so se 
učili, kako poskrbeti za pravice in srečo vseh (Hahn, 1936). Šola je poskušala 
harmonizirati socialne in intelektualne razlike med učenci s tem, ko je bila zasnovana 
kot skupnost ter omogočanjem aktivne udeležbe vseh. V otrocih naj bi spodbudila 
naravne lastnosti vodenja ter razvijala odgovornost in sposobnosti, ki so bile nujne, 
da bi preprečile nove grozote vojne (James, 2003).  
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2.4 HAHNOVA IZOBRAŽEVALNA FILOZOFIJA 
 
Kurt Hahn je bil za nekatere genij, saj je razvijal novo teorijo izobraževanja. Kljub 
temu je trdil, da njegova teorija ni originalna, temveč je mešanica več idej velikih 
mislecev. Njegov zgled je bila mama, ženska z veliko vero v dobroto človeka, Platon, 
ki je trdil, da je izobraževanje več kot le prenos informacij, ter prilika o usmiljenem 
Samarijanu. Za svojo življenjsko nalogo si je izbral pomagati čim več ljudem postati 
dobri, kot je le mogoče, ter živeti s pogumom, sočutjem in ljubeznijo (Stetson, 2016). 
 
Družbeno dogajanje v prvi polovici dvajsetega stoletja je Hahn poimenoval kot 
kulturni razpad, ki naj ne bi toliko vplival na mlajše otroke kot na starejše otroke v 
obdobju adolescence. Majhne otroke naj bi odlikovala naravna želja po fizični 
aktivnosti, po raziskovanju, hrepenenju po avanturi in domiselnih igrah. V puberteti se 
ti zakladi otroštva izgubijo. Najstnike prične voditi spolni nagon in ta jih vodi v nemir, 
cinizem, brezvoljnost ali celo v prestopništvo. Spraševal se je, na kakšen način 
ohraniti moč otroka tudi pri najstnikih (Knoll, 2011).  
 
V nasprotju z drugimi naprednimi vzgojitelji, kot so M. Montessori, Dewey in Piaget, 
se Hahn ni ukvarjal toliko z razvojem otroka v predšolskem obdobju in nižjih razredih 
osnovne šole, saj naj bi po njegovem mnenju otroci v tem obdobju živeli v veliki meri 
pod zaščito. Bolj se je osredotočil na obdobje najstništva, in sicer z utemeljitvijo, da 
psihoanalitične metode reševanja konfliktov iz zgodnjega otroštva ne morejo rešiti 
problema pubertete. Oblikoval je preprost koncept, ki naj bi najstnike v stiku z 
zahtevnimi dejavnostmi odvrnil od motečih dejavnikov razvoja. Njegov pristop je 
temeljil na aktivnih dejavnostih, temelječih na izkustvu, pustolovščini, izzivih, ki so 
mladim pomagali odkrivati njihove največje talente ter jih  izpopolnjevati (Knoll, 2011).  
 
Kurt Hahn je bil popotnik in posrednik med svetovi (Knoll, 2011, 6), bil je Jud in 
kristjan, Nemec in Anglež, vzgojitelj in politik, zanj izobraževanje ni bilo vprašanje 
politike, temveč je bila politika vprašanje izobraževanja (Knoll, 2011). Nasprotoval je 
nacistični oblasti, s čimer si je nakopal Hitlerjevo sovraštvo. Leta 1933 ga je dal Adolf 
Hitler zapreti, a so mu prijatelji iz Velike Britanije (premier Ramsay MacDonald in 
drugi), ki so se spomnili njegovega velikega prizadevanja za prijateljstvo med 
narodoma, pomagali pri pobegu iz Nemčije v Veliko Britanijo. Hahn je tako nadaljeval 
svoje delo ter leta 1934 na Škotskem v Morayu ustanovil šolo Gordonstoun (James, 
2000).  
 
 
2.5 USTANOVITEV ŠOLE GORDONSTOUN 
 
Nov pristop do izobraževanja je kmalu postal med bolj želenimi, kot ugledna zasebna 
šola pa deluje še danes. Kurt Hahn ni bil pristaš tekmovalnih športov, zagovarjal je 
individualen pristop, pri katerem si je vsak učenec postavil lastne cilje in ti so ga 
pripeljali do samospoštovanja (Hanford, 2015). Na uradni spletni strani šole piše, da 
se mladi skozi šolanje pripravijo na vse, na prevzemanje odgovornosti in 
razumevanje pravega pomena ekipnega dela. Njihovo poučevanje v razredu je 
podkrepljeno z učenjem na podlagi praktičnih izkušenj.  
Direktor Simon H. C. Reid pravi, da spodbuja razvoj mednarodnih državljanov, ki se 
tudi po zaključku šolanja trudijo za druge in celoten svet, hkrati pa se zavedajo, kaj 
lahko od njega dobijo sami (http://www.gordonstoun.org.uk/). Kurt Hahn je 

http://www.gordonstoun.org.uk/
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izobraževanje zastavil tako, da je predstavljala pomemben delež reševalna služba, ki 
so jo lahko učenci opravljali na področjih obalne, gorske ali gasilske reševalne službe 
(Hanford, 2015). 
 
Hahn je trdil, da učenci ne smejo le sedeti in prejemati informacije, temveč se morajo 
učiti na podlagi izkušenj in ker je zagovarjal izkustveno učenje, so bile v učni program 
vključene vsebine, ki so zanimale učence. Tako imenovani projekti so imeli en pogoj, 
in sicer zadan cilj, ki so ga lahko učenci dosegli s potrpežljivostjo in vztrajnostjo. 
Učenci so bili kljub opravljanju izbranih projektov deležni klasičnega izobraževanja, s 
čimer so jih pripravili na vstop v različna visokošolska izobraževanja (Hanford, 2015). 
 
 
2.5.1 PODROČJA IZOBRAŽEVANJA 
 
C. Slovineanu (2012) omenja Dawey-jevo teorijo izkustvenega učenja, za katero 
pravi, da naj bi učenje vključevalo praktično izkušnjo kot tudi abstraktno refleksijo. 
Najprej je potreben dražljaj neposredne izkušnje, ki vodi v abstraktne ideje, te ideje 
pa dajejo smer dražljajem. Ljudje se tako ne učijo na podlagi teorij, temveč na 
podlagi osebnih izkušenj.  
 
Hahn je zagovarjal, da je potrebno omogočiti ljudem, da pridobivajo znanja na 
podlagi tega, kar vidijo in naredijo sami. Knoll (2011) piše, da je Hahn oblikoval 
izobraževalni sistem, ki je vključeval socialne in praktične aktivnosti ter ga 
poimenoval »izkustvena terapija«. Vključeval je štiri elemente: 
 
 
2.5.1.1 Šport 
 
Med posameznimi učnimi urami se učenci ukvarjajo z različnimi športnimi 
aktivnostmi, kot so tek, met in skoki.  
 
 
2.5.1.2 Odprava 
 
Na odpravi hitro stopi v ospredje čustvena komponenta, saj so učenci zaradi številnih 
naporov bolj izpostavljeni negativnim čustvom. Pomembno je, da se jih učijo 
obvladovati.  
 
 
2.5.1.3 Projektno delo 
 
Projektno delo vključuje kognitivno komponento. V Hahnovih šolah so bili ob sobotah 
učenci deležni projektnega dela, in sicer so lahko realizirali projekte glede na lastne 
ambicije in želje.   
 
 
2.5.1.4 Služenje 
 
Za Hahna je najpomembnejše področje služenje. Odraža socialno komponento. 
Mladi s skrbjo za druge pridobivajo občutek odgovornosti, kar je izjemnega pomena 
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pri njihovem osebnem napredovanju. V nasprotju z Daweyevo teorijo, ki pravi, da je 
najpomembnejši vidik učenja kognicija, trdi Hahn, da so najpomembnejši vidiki 
učenja emocije. Prav zato je služenje najpomembnejše in najučinkovitejše področje 
njegovega izobraževalnega koncepta (Knoll, 2011). »Čustva, ki se v posamezniku 
sprostijo, ko pomaga drugim in rešuje druge, so tako močna, da v njem spremenijo 
mnenja, navade in predsodke« (Knoll, 2011, 10).  
 
 
2.6 OUTWARD BOUND 
 
Bistven del učenja mladih so bile odprave. Učenci so se odpravljali na večdnevne 
odprave v gore, gozd ali na morje. Hahn je trdil, da je zaradi zunanjega 
nepredvidljivega okolja izkušnja učenja v naravi pomembna za ljudi, saj krepi njihovo 
iznajdljivost, pomoč drugim in ekipno delo (Hanford, 2015). 
 
Hahnova filozofija se je prenesla na številna področja dela. Danes sta v svetu med 
bolj razširjenimi programi Outward Bound in The Duke of Edinburgh`s Award.  
 
Outward Bound se je razvil na podlagi želje lastnika velike britanske ladjarske družbe 
Lawrence Holta po ustanovitvi krajšega izobraževanja za mlade, kjer bi pridobili 
veščine preživetja na odprtem morju. Skupaj s Hahnom sta oblikovala enomesečno 
urjenje z odpravo v gore, reševalnimi vajami in prostovoljnim delom v lokalni 
skupnosti. Prvo šolo so ustanovili 1941 v Walesu, danes je kot mednarodni program 
razširjen v 30 državah sveta (Hanford, 2015). Njeno poslanstvo je popeljati 
udeležence na visoko zahtevne odprave  s kampiranjem, kjer bi udeleženci s 
plezanjem, raftingom, jadranjem in drugimi fizično zahtevnimi aktivnostmi ter 
mentalnimi izzivi, skupinskimi nalogami in introspekcijo razvijali prilagodljivost, 
socialne veščine in pridobivali moralne vrednote (Slovineanu, 2012).  
 
 
2.7 USTANOVITEV PROGRAMA THE DUKE OF EDINBURGH`S 

AWARD 
 
Leta 1956 je ob podpori vojvode Edinburškega (bolje poznanega kot princa Filipa) in 
lorda Hunta, ki je bil vodja prve uspešne odprave na Mount Everest, ustanovil 
program International Award for Young People ali bolj znan kot The Duke of 
Edinburgh`s Award. Program se je skozi leta razvijal ter razširil v 140 držav sveta. 
Prisoten je tudi v Sloveniji. V 75 slovenskih osnovnih in srednjih šolah se izvaja kot 
interesna dejavnost, imenovana Mednarodno priznanje za mlade. 
 
Vojvoda Edinburški program podpira še danes ter pogosto izraža hvaležnost ne le 
uspešnim udeležencem, temveč tudi odraslim, ki program podpirajo. Pravi, da »mladi 
pridobivajo z izkušnjami splošne življenjske lekcije, ki so pokazatelj, kaj vse se da 
doseči z odločnostjo in vztrajnostjo.« Andrew Page, nekdanji veleposlanik 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, dodaja, da »program 
spodbuja mlade k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, 
pripravljene na izzive življenja. Mladim omogoča osebno rast in izpopolnjevanje na 
področju komunikacije, vodenja, kreativnosti, vsakdanjih praktičnih veščin in 
solidarnosti« Kajfež, N. (2017, 5). 
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2.8 MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE 
 
Na spletni strani Društva MEPI (http://mepi.si/) je zapisano, da je program 
Mednarodno priznanje za mlade ali MEPI mladinski program, ki mladim med 
štirinajstim in petindvajsetim letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru 
neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, 
veščine, šport in odprava) odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Mlade 
spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, 
pripravljene na izzive življenja. Program se je v Sloveniji prvič pričel izvajati leta 1997, 
in sicer pod okriljem britanske kulturne organizacije British Council. Danes ga ob 
pomoči številnih mentorjev in inštruktorjev, ki so večinoma učitelji in profesorji na 
osnovnih in srednjih šolah, izvaja Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade. 
Ker je program fleksibilen, se lahko izvaja kjerkoli, kjer je izražen interes tovrstnega 
dela z mladimi: v osnovnih in srednjih šolah, mladinskih centrih, nevladnih 
organizacijah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z 
mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih itd.  
 
Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna (so)udeležba v 
programu predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja 
v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev svojega osebnega 
programa napredka in ta izvira iz njihove notranje motivacije. MEPI je netekmovalen 
program in je prilagojen posameznemu udeležencu, ki si sam sproti glede na svoje 
zmožnosti določa cilje. Pri tem ga vodi strokovno usposobljen mentor s posluhom za 
njegove potrebe. Mentor mladostniku zagotavlja uravnoteženost izbranih aktivnosti, 
realnost osebnih ciljev in skladnost z mednarodnimi zahtevami programa.  
 
 
2.8.1 NAČELA    

 
• Dokončanje programa mora mladostniku predstavljati izziv. Mladostnik si z 

udeležbo v programu oblikuje osebne izzive, s katerimi se spoprijema tekom 
izvajanja, ter jih uspešno premaguje. Njegovi osebni cilji morajo biti zastavljeni 
realno, saj ob doseganju prenizkih ciljev mladi ne doživijo zadovoljstva, 
previsoko zastavljeni cilji pa jih lahko odvrnejo od aktivne udeležbe.  

• Program ponuja tri težavnostne stopnje (bronasta, srebrna in zlata), vsaka od 
teh stopenj zahteva večjo zavzetost, predanost in trud, zato je vztrajnost 
izjemno pomembna. 

• Mladi se najhitreje in najraje učijo, kadar se ob tem dobro počutijo, zato 
program poudarja učenje skozi pozitivno izkušnjo. 

• Program mladim poda znanja, veščine ter omogoča zdrav psihosocialni razvoj, 
saj krepi področje komunikacije, sodelovanja, reševanja problemov, 
kreativnosti in kritičnega mišljenja, vodenja, pravičnosti, odgovornosti, 
spoštovanja, pripadnosti skupnosti, solidarnosti itd. (http://mepi.si/) 
 

 
2.8.2 STOPNJE  
 
Udeleženci se skozi program srečajo z izzivi na štirih področjih – prostovoljno delo, 
praktične veščine, rekreativni šport in odprava. Na zlati stopnji je dodano področje 

http://mepi.si/
http://mepi.si/
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Projekt neznani prijatelj. Mladi si cilje na posameznih področjih določajo glede na 
starost, sposobnost in prednostne naloge. Področja se medsebojno kombinirajo in 
glede na zahtevnost kombinacije, ki si jo udeleženci oblikujejo po svoji meri in v 
sodelovanju z mentorjem, so mladim v programu na voljo tri težavnostne stopnje – 
bronasta, srebrna in zlata. Mladi lahko ob dopolnjeni predpisani starosti za 
posamezno stopnjo vstopijo v program na bronasti, srebrni ali zlati stopnji.  
 
 
2.8.2.1 Bronasta stopnja  
 
Namenjena je mladim od 14. leta starosti. Najkrajši čas za pridobitev priznanja na 
bronasti stopnji je šest mesecev aktivne udeležbe. Udeleženec mora doseči cilje na 
vseh štirih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava). Na prvih treh 
področjih mora biti udeleženec dejaven vsaj tri mesece, ob tem si udeleženec izbere 
področje, na katerem si bo zadal zahtevnejši cilj in mu sledil šest mesecev. Odprava 
na bronasti stopnji traja najmanj dva dni, eno noč.  
 
 
2.8.2.2 Srebrna stopnja 
 
Namenjena je mladim od 15. leta starosti. Udeleženec mora doseči zastavljene cilje 
na vseh štirih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava). Na prvih treh 
področjih mora biti udeleženec dejaven vsaj šest mesecev. V primeru, da je 
udeleženec v program vstopil na srebrni stopnji brez predhodne osvojitve bronaste 
stopnje, mora na enem od treh področij (prostovoljstvo, veščina ali šport) opravljati 
aktivnosti dodatnih šest mesecev. Odprave na tej stopnji trajajo najmanj tri dni, dve 
noči. Srebrno stopnjo lahko udeleženci najhitreje zaključijo v šestih mesecih, če je 
posameznik že pridobil bronasto priznanje, ali v dvanajstih mesecih, če je 
posameznik vstopil v program neposredno na srebrno stopnjo.  
 
 
2.8.2.3 Zlata stopnja 
 
Za vstop na zlato stopnjo mora biti udeleženec star vsaj šestnajst let. Za razliko od 
bronaste in srebrne stopnje morajo udeleženci doseči zastavljene cilje na petih 
področjih (prostovoljstvo, veščine, šport, odprava in Projekt neznani prijatelj). Na 
prvih treh področjih mora biti udeleženec dejaven vsaj dvanajst mesecev. V primeru, 
da je udeleženec vstopil v program brez predhodne osvojitve srebrne stopnje, mora 
na enem od treh področij (prostovoljstvo, veščine ali šport) opravljati aktivnosti 
dodatnih šest mesecev. Odprave trajajo najmanj štiri dni, tri noči, medtem ko Projekt 
neznani prijatelj traja vsaj pet dni, 4 noči. Udeleženec lahko zlato stopnjo zaključi 
najhitreje v dvanajstih mesecih, če je prejemnik srebrnega priznanja, ali v 
osemnajstih mesecih, če je v program vstopil neposredno na zlato stopnjo.  
 
 
2.8.3 PREDNOSTI PROGRAMA MEPI ZA MLADE 
 

• Pridobijo izkušnje in veščine, ki jim lahko koristijo tako v vsakdanjem kot tudi 
poklicnem življenju. 
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• Prepozna(va)jo svoje zmogljivosti in pomanjkljivosti, se srečajo z lastnimi 
omejitvami, predvsem pa odkrivajo svoje potenciale in talente. Tako si utrjujejo 
pozitivno samopodobo in samozaupanje. 

• Najdejo nova interesna področja, priložnosti in načine delovanja. 
• Z aktivnim in kakovostnim preživljanjem prostega časa krepijo zavest o 

pomenu zdravega življenjskega sloga. 
• Sklepajo in krepijo (nova) prijateljstva ter poznanstva s sovrstniki tako v 

lokalnem kot globalnem prostoru. 
• Z udeležbo na skupnostnih akcijah krepijo čut za solidarnost, medsebojno 

povezanost skupnosti in medgeneracijsko sodelovanje. 
• Naučijo se postavljati in dosegati cilje, ki so si jih zastavili, ob tem pa 

presegajo pričakovanja. 
• Razvijajo in krepijo zavest o pomenu ohranjanja okolja za prihodnje 

generacije. 
• V svet okoli sebe se vključujejo aktivno in samoiniciativno. 
• Lažje in hitreje se vključujejo na trg delovne sile. 

 
Raziskave so pokazale, da zaradi naštetih koristi program pozitivno vpliva na šolski 
uspeh mladih, izoblikuje željo po vseživljenjskem učenju, poveča možnosti 
zaposlitve, spodbuja vključevanje v družbo in strpnost. S svojo pozitivno in aktivno 
usmerjenostjo program beleži pozitivne učinke tudi na področju deviantnega vedenja, 
lažje reintegracije v družbo ter deluje preventivno in vpliva na manjšanje tako nasilja 
kot uživanja prepovedanih in škodljivih substanc (http://mepi.si/). 
 
Poleg rednega izobraževalnega programa ponuja program MEPI učencem, da se 
dokažejo na številnih področjih, razvijejo socialne veščine, ustvarjalnost, kritično 
mišljenje, motiviranost, sposobnost timskega dela, prilagajanja, vztrajnosti, 
pravilnega reagiranja v ekstremnih situacijah, dokažejo, da so sočutni in pripravljeni 
pomagati sočloveku ter pridobijo veščine in znanja kartografije in topografije.  
 
Program MEPI bi bil lahko odlično dopolnilo k pouku družbe oziroma geografije v 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, predvsem pa bi lahko na ta način ponudili 
nadarjenim učencem, da razvijajo svoje potenciale. M. Umek (2014) meni, da je 
potrebno nadarjenim učencem, ki se izkazujejo pri pouku spoznavanja okolja in 
družbe, organizirati spodbudno učno okolje, kjer naj bi bili učenci poleg spodbud na 
kognitivnem področju deležni spodbud na socialnem in emocionalnem področju. Prav 
slednjima področjema da velik poudarek tudi učni načrt za družbo.  
 
 
3 UČNI NAČRT   
 
 
3.1 UČNI NAČRT – DRUŽBA  
 
V Učnem načrtu Program osnovna šola  Družba (2011), v nadaljevanju učni načrt 
družba, je zapisano, da naj bi bila na področju pridobivanja socialnih in emocionalnih 
znanj prevladujoča strategija dela izkustveno učenje, na področju prostorske 
orientacije pa učenje na terenu, ki naj bi bila tudi osnovna učna metoda. Pri rednem 
pouku družbe je težko zagotoviti dovolj veliko število ur tovrstnega učenja pri vseh 

http://mepi.si/
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vsebinah. K temu tako prihaja nasproti program MEPI, ki s svojo osnovno filozofijo 
opolnomočiti mlade za življenje, z metodami praktičnega dela v interakciji s sovrstniki 
in odraslimi ter z vsebinami, ki razvijajo učenčevo prostorsko orientacijo, omogoči 
ustrezne izkušnje.  
 
V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali vsebine iz učnega načrta za družbo 
(2011), ki sovpadajo z načeli pedagogike, ki jo je razvijal Kurt Hahn. 
 
 
3.1.1 SPLOŠNI CILJI 
 
V splošnih ciljih je omenjeno, da učenci razvijajo zavedanje o pomembnosti 
trajnostnega razvoja, da razvijajo družbene, komunikacijske in raziskovalne 
spretnosti in sposobnosti, ki jim ob znanjih omogočajo uspešno ravnanje v okolju, da 
razvijajo stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter 
vzgoje za demokracijo in človekove pravice. Slednjemu je dajal Kurt Hahn še 
posebno pozornost, saj je svojo pedagogiko pričel razvijati predvsem zaradi 
političnega in družbenega dogajanja ter upada moralnih vrednot in vzpona 
nacionalističnega razmišljanja. Zaradi skupnega življenja v kampusu, opravljanja 
skupinskih nalog in projektov, odločanja o šolskih zadevah so učenci, vključeni v 
Hahnovo šolo, prav tako kot učenci slovenskih osnovnih šol razvijali spoznavne, 
emocionalne, socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično mišljenje, 
ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in strategije 
vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in 
podjetnost, učenje učenja, kulturna zavest in izražanje itd.). 
 
 
3.1.2 OPERATIVNI CILJI  
 
V operativnih ciljih učnega načrta za družbo za peti razred je navedeno, da učenci 
uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in reševanja različnih 
vprašanj, da spoznavajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno 
delo, ki je eden izmed pomembnih področij Hahnovih izobraževalnih programov) in 
uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja. Kljub temu da je v 
programu MEPI in drugih Hahnovih programih v ospredju individualni izziv 
udeležencev, z aktivnostmi močno spodbujajo kakovostno medsebojno sodelovanje. 
Predvsem na področju odprav, ko so mladi postavljeni v ekstremne situacije, ki jih 
lahko rešijo le ob tesnem sodelovanju članov ekipe. Ob tem se pojavi nemalo 
intenzivnih čustev in naloga posameznikov je, da se jih učijo čim bolje prepoznavati 
in obvladovati, saj je lahko le tako cilj uspešno dosežen, ob tem pa omogočeno 
zadovoljstvo vseh udeležencev.  
 
Učenci s programom MEPI dosegajo vse cilje s področja prostorske orientacije in 
kartografije, opredeljene v učnem načrtu za družbo. Hahn je želel, da bi imeli mladi 
možnost učenja v konkretnem okolju, saj naj bi bili tako bolj motivirani za učenje, 
hkrati pa bi s tem lažje pridobivali vsa potrebna znanja z določenega vsebinskega 
področja. Program MEPI udeležence intenzivno pripravlja na odprave običajno vse 
od januarja pa do konca šolskega leta. Velik del priprav na odpravo je spoznavanje in 
uporaba zemljevida, orientacija s kompasom in z zemljevidi, nočna orientacija ter 
pridobivanje veščin varnega samostojnega preživetja v naravi. S tem, ko se mladi 
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gibajo na različnih terenih slovenske in tuje pokrajine (običajno na višjih stopnjah 
programa MEPI – srebrna in zlata), spoznavajo pokrajinske značilnosti naravnih enot. 
Lahko pa se odločijo za raziskovalno odpravo, s pomočjo katere tekom celotne 
odprave poglobljeno proučujejo izbrano vsebino, ki je lahko z geografskega, 
zgodovinskega, biološkega področja ali pa katerega koli drugega področja, za 
katerega mladi izkažejo zanimanje.   
 
 
3.1.3 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA  
 
V učnem načrtu za družbo za peti razred je zapisano, da naj učitelj nameni posebno 
pozornost pridobivanju in razvijanju sociokognitivnih in socialnih spretnosti, kot so na 
primer zavzemanje socialne perspektive, razumevanje in spoštovanje drugačnosti, 
skrb za sebe in druge, oblikovanje in izražanje mnenj, samostojno odločanje, 
prevzemanje odgovornosti, navade, ki prispevajo h kakovostnemu življenju v 
skupnosti, sodelovanje pri delu v skupini itd. Šola v Gordonstounu zagovarja prav to. 
S sobivanjem učencev različnih narodnosti želijo vzbuditi prav strpnost in 
medsebojno spoštovanje. Tudi v programu MEPI spodbujajo udeležence k 
navezovanju stikov, to dosegajo predvsem s Projektom neznani prijatelj, kjer 
udeleženci navezujejo stike povečini z udeleženci programov MEPI drugih držav. Na 
odpravah udeleženci delujejo v timu, vsak od njih prevzame določeno skupinsko 
vlogo ter s svojim prispevkom pomaga k uspešno opravljeni odpravi. Pomembno pri 
tem  je, da se udeleženci učijo vzpostavljati konstruktivno komunikacijo, saj je v 
ekstremni situaciji, v katero so dani, izjemno pomembna. Udeleženci tako ne 
pridobivajo zgolj znanj o orientaciji, topografiji, ravnanju z opremo, prvi pomoči, 
preprostemu napovedovanju vremena, temveč z uspešno opravljeno odpravo tudi 
osebnostno napredujejo. Po navedbah Programa MEPI naj bi naštete prednosti vse 
bolj cenili delodajalci, zato naj bi bila mladim udeležba dobra popotnica tudi, ko 
vstopajo na trg dela.   
 
Priporočena strategija učenja pri pouku družbe (Učni načrt za družbo, 2011) je 
izkustveno učenje. Program MEPI ga vključuje na vseh ravneh delovanja. Vsaka 
stopnja (bronasta, srebrna, zlata) se prične z načrtovanjem (izbira dejavnosti na 
posameznih področjih – šport, veščina, služenje, odprava – ter določitev ciljev) ter 
nadaljuje z aktivnostmi na izbranih področjih za dosego ciljev. Zaključi se z evalvacijo 
in posredovanjem pridobljenih izkušenj naslednji generaciji. V učnem načrtu je 
zapisano, da so ustrezne metode izkustvenega učenja igre vlog, simulacije in 
socialne igre. Tekom srečanj jih mentorji pogosto vključijo v delo z mladimi, 
predvsem z namenom, da bi jih pripravili na realne izzive, s katerimi bi se na 
področjih delovanja in na odpravi morda soočili.  
 
M. Umek pravi, da »ljudje že od prvega dne spoznavamo in se učimo obvladovati 
prostor, v katerem živimo«. Orientiranje v prostoru nas spremlja vsakodnevno (Umek, 
2010a, 6). Program MEPI naj bi deloval čim bolj celostno v mladostnikovem razvoju, 
zato zajema različna področja, na katerih se lahko mladi preizkusijo in izpopolnjujejo. 
Kot smo že zapisali, tudi področje orientiranja v neznanem prostoru, v tako 
imenovanem izzivu ?. Tu se mladi učijo orientacije na zemljevidu, v prostoru s 
kompasom in brez kompasa, rišejo zemljevide, jih berejo ter se poleg naštetega 
učijo, kako preživeti v naravi. Gre za nekakšno doživljajsko pedagogiko, ki jo v 
Sloveniji razvija Kranjčan (1995) in zanjo pravi, da nudi v nasprotju z vsakdanom 
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mnogo kontrastov, ki spodbujajo razmišljanje in posredujejo bogate izkušnje: ven iz 
poplave dražljajev v življenje brez medijev, prometa; samopreskrba namesto 
preskrbe v družini; prevzemanje različnih vlog; narava namesto betona; veter in 
vreme namesto klimatskih naprav in naravni življenjski ritem. Mladi postanejo bolj 
samostojni, z orientacijo pa odgovorni za lasten uspeh, zato je še kako pomembno, 
da se pravilnega orientiranja pred odpravo dobro naučijo.  
 
V naravi se lahko orientiramo na različne načine, a najbolj natančno je orientiranje s 
kompasom in zemljevidom (M. Umek 2010b). Učni načrt za družbo sledi 
spoznavnemu razvoju otrok ter njihovim zmožnostim. Njegova priporočila so, da 
učenci spoznavajo prostor in njegove značilnosti z gibanjem v njem in neposrednim 
spoznavanjem, pa tudi z branjem preprostih zemljevidov, modeliranjem in risanjem. 
»Kljub izkušnjam, ki jih imajo o domači pokrajini, jo je treba sistematično opazovati, 
raziskovati in proučevati na terenu, s fotografijami, filmom, modeli in zemljevidi. 
Učenci postopno razvijajo in uporabljajo metodo geografskega opazovanja 
(usmerjanje pozornosti na vse osnovne pokrajinske sestavine), kar je podlaga za 
analiziranje drugih pokrajin v Sloveniji in po svetu. Ob tem širijo svojo prostorsko 
orientacijo tudi v dele pokrajine, ki jih manj poznajo« (Učni načrt za družbo, 2011, 
16).  
 
Kartografsko opismenjevanje poteka postopoma, saj učenci sprva še nimajo 
sposobnosti brati zahtevnih zemljevidov. Potrebno mu je nameniti dovolj časa ter v 
pouk čim večkrat vključiti delo z zemljevidi, ki naj bodo čim bolj preprosti. V učnem 
načrtu piše, da so tiskani zemljevidi za učenje kartografije prezahtevni, saj so za 
učence precej abstraktni. »Treba jih je poenostaviti, očistiti nepotrebnih podatkov, 
abstraktne simbole zamenjati s shematičnimi ali celo slikovnimi, narediti dovolj dolgo 
grafično merilo (lahko z znanimi razdaljami za primerjavo)« (Učni načrt za družbo, 
2011, 16). Priporočene dejavnosti z zemljevidi so: »orientacija, iskanje skritega 
zaklada, iskanje poti, opisovanje, kartiranje, modeliranje na podlagi zemljevida, 
primerjanje različnih zemljevidov, prirejanje fotografij ipd. Praktično delo na terenu v 
okolici šole, v drugih delih domače pokrajine, v drugih slovenskih pokrajinah je 
osnovna učna metoda« (Učni načrt za družbo, 2011, 17). 
 
Ker je program MEPI namenjen učencem od štirinajstega leta starosti in vključuje 
zahtevnejše elemente orientacije in kartografije, bomo sestavine njegovega koncepta 
prilagodili tako, da ga bodo zmožni opraviti tudi učenci petih razredov. To pomeni, da 
bodo priprave na odpravo nekakšno dopolnilo k pouku družbe v petem razredu. 
Učenci bodo znanja, ki jih pridobivajo pri pouku družbe, poglabljali ter s terenskim 
delom pridobivali konkretne izkušnje.  
 
Pomembne izkušnje bodo pridobivali s področja okoljske vzgoje, za katero je v 
učnem načrtu zapisano, da naj bo stalno prepletena z učno vsebino. S pomočjo 
izobraževalne filozofije, ki jo je razvijal in umeščal Kurt Hahn v svoje programe, bodo 
učenci dosegali cilje in vsebine, ki se povezujejo z vzgojo in izobraževanjem za 
trajnostni razvoj. Eden izmed glavnih Hahnovih ciljev je bil vzgojiti in izobraziti 
mladega posameznika v strpnega, sočutnega, odgovornega posameznika, ki 
spoštuje človekove pravice in ki ima voljo pomagati sočloveku. Pomembno pri tem je, 
da si tudi Program MEPI želi vplivati na posameznika celostno. Privzgojiti mu želi 
zdrav slog življenja, z navadami vsakodnevnih športnih aktivnosti in s pozitivnimi 
vrednotami. Pomagati želi mlademu, da si poišče lastno področje, na katerem se bo 
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razvijal in bo lahko uspešen tudi po končanem formalnem izobraževanju. Mlade z 
odpravo popelje v svet, ko se soočijo z dejstvom, da je manj več (skrbno izbrana 
oprema, ki jo mladi nosijo s seboj na odpravah in jim služi pri uspešnem preživetju v 
naravi), da informacijska tehnologija lahko v marsičem pomaga, hkrati pa ni glavna 
sestavina preživetja. Torej mladi na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport, 
odprava ter na zlati stopnji Projekt neznani prijatelj) ne usvajajo zgolj ciljev, ki so si jih 
zadali sami, temveč tudi številne bolj ali manj prikrite cilje, ki jih najdemo tudi v 
učenem načrtu za družbo za peti razred. 
  
 
3.2 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 
 
Področje odprave zajema tudi cilje, ki so zapisani v Učnem načrtu za naravoslovje in 
tehniko za peti razred. Pomembno pri bivanju v naravi je prepoznavanje vremena. 
Le-ta ima pomemben vpliv ne le na ugodje pohodnika, temveč tudi na doseganje 
izbranih ciljev mladostnikov na odpravi. Osnove prepoznavanja vremena učenci 
spoznavajo že v petem razredu. V Učnem načrtu Program osnovna šola 
Naravoslovje (2011) je zapisano, da znajo učenci razložiti vpliv Sonca na vreme, kar 
pomeni, da bi s pomočjo programa MEPI lahko pridobivali in utrjevali znanja ne samo 
s področja družbe, temveč tudi s področja naravoslovja. Poleg omenjenih tem se 
med programom mladi seznanijo z osnovami prve pomoči, samostojno pripravo 
toplega obroka, postavitvijo bivakov ter vseskozi delujejo v skladu s skrbnim 
ravnanjem z okoljem. 
 
 
Kot smo že dejali, je Program MEPI namenjen mladim od 14. leta starosti. Ker je na 
tej ravni prezahteven za petošolce, bomo po njem povzeli določene elemente ter ga 
prilagodili zmožnostim, predznanju učencev in ciljem iz učnega načrta za družbo v 
petem razredu. Posebno pozornost bomo namenili nadarjenim učencem, ki za razvoj 
svojih potencialov potrebujejo specifične izzive.  
 
 
4 DELO Z NADARJENIMI 
 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA NADARJENOST 
 
Osnova dela z nadarjenimi učenci je poznavanje definicije nadarjenosti. Toda v 
strokovni literaturi ni enotne definicije. »Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka 
homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih« 
(Žagar, et. al., 1999, 1).  
O nadarjenosti je spisal knjigo Ivan Ferbežer z naslovom Celovitost nadarjenosti. 
Svojo definicijo poimenuje pedagoška definicija, pravi pa, da so »nadarjeni in 
talentirani tisti otroci, ki jih je identificiralo strokovno usposobljeno osebje, imajo 
resnično visoke sposobnosti in zmožnosti visokih dosežkov« (Ferbežer, 2002, 32). Ti 
dosežki se kažejo na naslednjih področjih: 

• splošna intelektualna sposobnost, 
• specifična (akademska) šolska zmožnost, 
• kreativno in produktivno mišljenje, 
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• sposobnost vodenja, 
• sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti. 

(Žagar, et. al., 1999) 
 
Nadarjenost je lahko splošna ali specifična. Izraz »nadarjenost« se uporablja za 
visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več 
področjih, izraz »talentiranost« pa se uporablja za visoke specifične sposobnosti, ki 
vodijo do uspeha na posameznih področjih. (Žagar, et. al., 1999) 
 
Pomembno pri novejši pedagoški definiciji »nadarjenosti« je razločevanje pojma 
kreativnosti in intelektualne nadpovprečnosti. Ferbežer (2002) pravi, da šolski sistemi 
višje vrednotijo spomin in konvergentne miselne sposobnosti, ne pa izvirnost in 
nenavadnost reševanja problemov, s čimer je opredeljena kreativnost. Bucik (v 
Juriševič in Gradišek, 2013) je enakega mnenja. Pravi, da se v vzgoji in 
izobraževanju posvečajo razvoju zlasti enih področij otrokovega kognitivnega razvoja 
(abstraktnega analitičnega mišljenja, povezanega s števili, besedami in simboli), 
druge dejavnike, ki določajo spretnosti medosebnih odnosov, ali pa so povezani z 
ustvarjalnostjo, inovativnostjo in se kažejo skozi gib, zvok, sliko ali različne vrste 
materialov, pa puščajo ob strani. Posledično lahko vrsta mladih, ki so talentirani na 
področjih, ki niso zanimiva za akademsko kariero, o sebi misli, da niso talentirani in 
ustvarjalni, ker se njihov talent odraža v »manj koristnih« področjih. V bodoče bi bilo 
potrebno po mnenju Valentina Bucika (v Juriševič in Gradišek, 2013) ravnati bolj 
previdno pri določanju stopnje nadarjenosti in ustvarjalnosti. »Pomanjkljiv je šolski 
sistem, ki zaznava predvsem »akademsko nadarjene« in »pridne« učence, spregleda 
pa nadarjenosti na vrsti drugih področij, in ki kulturne, umetniške in telesno-vadbene 
predmete jemlje kot sproščanje in »razvedrilo« med »pravimi«, resnimi in zahtevnimi 
šolskimi predmeti ...« (Bucik, v Juriševič in Gradišek, 2013, 24). 
 
 
4.2 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 
 
Še preden začnemo pisati o značilnostih nadarjenih učencev, je potrebno omeniti, da 
nadarjeni in talentirani učenci niso homogena skupina. Ne kažejo enakih potez ali 
lastnosti, ampak celo vrsto posameznih razlik. Prav tako lahko otrokove sposobnosti 
pridejo na dan v različnih življenjskih obdobjih (George, 1997).  
 
Žagar, Artač, Bezič, Nagy, Purgaj (1999) pravijo, da se osebnostne lastnosti 
nadarjenih nanašajo na različna področja:  

• miselno-spoznavno področje (razvito divergentno in logično mišljenje, 
nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za 
humor), 

• učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, 
bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, 
motorična spretnost in vzdržljivost),  

• motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, 
raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka 
storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih), 

• socialno-čustveno področje (nekonformizen, močno razvit občutek za 
pravičnost, samostojnost in neodvisnost, sposobnost vodenja in vplivanja na 
druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost). 
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4.2.1 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV NA PODROČJU 

DRUŽBOSLOVJA 
 
Nas bo zanimalo predvsem, kako s programom MEPI, ki ga bomo prilagodili za 
učence petih razredov, spodbuditi razvoj potencialov učencev, ki kažejo 
nadpovprečne sposobnosti na področju družboslovja. Najprej bomo pogledali, katere 
značilnosti vedenja izkazujejo ti učenci.  
 
D. Lilek (2012) pravi, da učenci na področju geografije jasno razumejo koncepte in jih 
v pravilnem zaporedju prenesejo v nove situacije, hkrati razumejo geografske ideje in 
jih uspešno prenesejo v realne situacije; obvladajo specifični besednjak predmeta; 
razmišljajo logično, vzročno-posledično z argumentacijo; izkazujejo zmožnost 
manipuliranja z abstraktnimi simboli; poistovetijo se z geografskimi vprašanji in 
izgradijo zaporedje raziskovanja; razumejo in so sposobni razložiti kompleksne zveze 
med procesi (fizično in družbeno geografsko); uživajo v uporabi kartografije, 
zemljevidov, grafov, diagramov in drugih vizualnih metod za predstavitev informacij; 
aktivno sodelujejo v manj formalnih oblikah pouka (terensko delo, igra vlog); 
izkazujejo sposobnost vodenja, ocenjevanja in sprejemanja mnenj, videnj in 
razmišljanj drugih ter so jih pripravljeni deliti z drugimi; imajo razvit sistem vrednot za 
razumevanje razlik med ljudmi in odnosa do okolja; znanje povezujejo z drugimi 
področji (na primer znanje fizike aplicirajo na razumevanje podnebja, znanje o 
geografski razvitosti povezujejo s spoznanji zgodovine) ter kreativno in izvirno 
razmišljajo.  
 
M. Umek in M. Raztresen (2014) se osredinita na učence prvih dveh triad. Pravita, da 
nadarjeni učenci izkazujejo pri družboslovnih temah široko znanje ali pa imajo o 
posameznih temah zelo poglobljeno znanje. Nekateri učenci imajo zelo dobro 
orientacijo v dejanskem času, zato si znajo čas razporediti bolj konstruktivno, 
akademsko nadarjeni pa z lahkoto berejo različne časovne trakove, preglednice, 
sheme in miselne vzorce.  
Po Gardnerjevi teoriji multiple inteligentnosti bi lahko dejali, da so na področju 
družboslovja uspešnejši učenci, ki imajo dobro razvito prostorsko inteligentnost. Ta 
jim lahko koristi na področju orientacije tako v vsakodnevnem življenju kot tudi v 
sekundarnih prostorih (prostorske predstave o Sloveniji, svetu, posameznih 
pokrajinah ...). Da učenec pozna številne podatke in podrobnosti (poznavanje držav 
in njihovih zastav, glavnih mest), da zna pokazati vse večje reke na zemljevidu, ve 
veliko o vulkanih, nastanku kontinentov in gorovij, se zna dobro orientirati na 
zemljevidu itd. še ni pokazatelj, da je nadarjen, mu pa pomaga, da lažje rešuje 
naloge na višjih nivojih mišljenja (M. Umek in M. Raztresen, 2014).  
 
Učenci, ki imajo razvito naturalistično inteligentnost, so lahko boljši pri spoznavanju 
fizičnogeografskih tem, kot je zanimanje za nastanek gorovij, vrtač, kapnikov, prsti, 
kamnine itd. Pri družboslovju učencem zelo pomaga medosebna inteligentnost, saj 
se lažje vživljajo v druge ljudi, prepoznavajo čustva, značaje, lažje komunicirajo, 
manipulirajo in sodelujejo v socialnih situacijah. Vsekakor pa se pri družboslovju 
dobro znajdejo učenci z visoko stopnjo jezikovne inteligentnosti, saj prej usvojijo 
strokovne termine (M. Umek in M. Raztresen, 2014).  
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Gardner (v Armstrong, 2000) je s pomočjo raziskav ugotovil, da premore vsak otrok 
vseh sedem vrst inteligentnosti v različnih razmerjih (jezikovna, prostorska, telesno-
gibalna, glasbena, medosebna, logično-matematična in osebna). Če učenec prejme 
usmeritve na področjih, kjer je njegova stopnja inteligentnosti višje razvita, potem bo 
zagotovo lažje razvijal svoje potenciale. Prav zato je tako zelo pomembno, da 
ponudimo učencem možnost izbire področij, ki jih zanimajo. Program MEPI popelje 
mlade k aktivni udeležbi na različnih področjih, ki krepijo tako telesna, kognitivna in 
socialna področja (šport, veščina, služenje in odprava).  
 
Ob naštetih lastnostih nadarjenih bi lahko dejali, da nadarjeni in talentirani živijo v 
svetu vsestranskega občudovanja in da se jim ni potrebno posebno truditi za 
dosežke, a ni vedno tako. Pestijo jih lahko številne težave.  
 
 
4.2.2 TEŽAVE NADARJENIH UČENCEV 
 
W. Nagel (1987) pravi, da so zelo nadarjeni individualisti, ki imajo za svojo starost že 
močno izraženo osebnost, da so talentirani zahtevnejši v svojih željah, trdovratnejši v 
uveljavljanju svojih interesov, bolj nagnjeni k bojaznim in ranljivejši pri nezadovoljenih 
potrebah. Jedro vseh težav je v tem, da so drugačni od norme in s tem v manjšini, 
kar je za odraščajoče otroke, ki iščejo pripadnost skupini, sila težavno dejstvo. Zelo 
nadarjeni so nekonformisti v konformni družbi. Osamljenost in socialna izolacija sta 
problema, s katerima se morajo nadarjeni pogosto spopadati. Poleg tega so lahko 
deležni zavisti in škodoželjnosti prijateljev, ki se bojijo, da bi se razkrila njihova 
povprečnost ali manjvrednost. »Prijatelji« svoj občutek manjvrednosti zavračajo s 
tem, da zavidljive sposobnosti sprevračajo v negativnost ter označujejo nadarjene in 
talentirane kot bahače in pretirano ambiciozne. V družini se lahko pojavi zavist manj 
nadarjenih sorojencev. V šoli so lahko na eni strani deležni premajhnih zahtev, kar 
vodi v nemotiviranost in opuščanje dolžnosti, na drugi strani pa prevelikih zahtev, ki 
vodijo v preobremenjenost. 
 
 
4.3 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, 13) piše, da je 
temeljni cilj vzgoje in izobraževanja »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in 
odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne 
ter druge spretnosti«, kar vodi v »zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega 
razvoja posameznika in zagotavljanje spodbud za optimalni razvoj posameznika /.../ 
ter zagotavljanje pogojev za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni 
na različnih področjih« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 
2011, 16-17).  
Bistveno pri pedagoškem delu je torej, da strokovni delavci v posameznikih iščejo in 
odkrijejo močna področja, ki jih skupaj z ostalimi krepijo ter s tem po mnenju 
Juriševičeve (Bucik, v Juriševič in Gradišek, 2013) ustvarjajo unikaten profil 
osebnostne strukture.  
C. Pekljaj (v Juriševič in Gradišek, 2013) nadaljuje, da lahko učiteljeve načine dela 
razvrstimo v metode in načine dela, ki so usmerjeni v spoznavno področje ter 
ustvarjanje ustreznega učnega okolja. Pomembno je, da učitelj spodbuja 
konvergentne in divergentne miselne procese. Za uspešno delo na kognitivnem 
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področju bo »učitelj potreboval odlično strokovno znanje in tudi procesno znanje za 
spodbujanje višjih miselnih procesov (uporabe analitičnega in sintetičnega mišljenja 
ter vrednotenja), ki vključuje obvladovanje strategij kritičnega mišljenja 
(argumentiranja, odločanja, reševanja problemov) ter strategij spodbujanja 
divergentnega mišljenja, fleksibilnosti v mišljenju (tehnike ustvarjalnega mišljenja, 
uporaba metafor in analogij, vizualizacije)« (Pekljaj, v Juriševič in Gradišek, 2013, 
32). V razredu mora učitelj oblikovati tako klimo, da se bodo učenci počutili varne, 
sprejete in razumljene. Pozitivna čustva v odnosu z učiteljem in pri učenju so 
povezana tako z boljšimi učnimi dosežki kot tudi z večjo ustvarjalnostjo. V čustveno 
varnem okolju je v procesu učenja in ustvarjanja dovoljeno delati napake, saj le-te ob 
ustrezni analizi pomenijo pot k odličnosti. Pri tem je s spodbujanjem otrokovega 
občutka lastne kompetentnosti možno doseči tudi samoregulacijo, ki pomaga 
otrokom vztrajati pri soočenju s številnimi ovirami na njihovi poti. Spodbudno učno 
okolje za vrhunske dosežke torej pomeni, da mora učitelj pokazati učencem vrednost 
njihovih izdelkov oziroma znanja (Pekljaj, v Juriševič in Gradišek, 2013). Veliko lahko 
pripomore k temu že sama komunikacija.  
Žagar, Artač, Bezič, Nagy, Purgaj (1999) v svojem strokovnem delu Odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci predlagajo nekatere konkretne oblike dela z nadarjenimi 
učenci: 

• prvo triletje – notranja diferenciacija, individualne zadolžitve učencev, 
individualiziran pouk, kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 
posebne domače zadolžitve, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, hitrejše 
napredovanje, dodatni pouk; 

• drugo triletje – notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, dodatni pouk, 
individualizirani programi za delo z nadarjenimi, vzporedni programi, 
obogatitveni programi, športne in kulturne sekcije, interesne dejavnosti, dnevi 
dejavnosti, kreativne delavnice, raziskovalni tabori, priprava na udeležbo na 
tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, programi za osebni in 
socialni razvoj, hitrejše napredovanje, osebno svetovanje učencem in staršem; 

• tretje triletje – poleg že naštetega za drugo triado še raziskovalne naloge, 
seminarske naloge, svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.   

A. Zupan (2012) doda še dostop do virov s pomočjo IKT ali drugih metod učenja na 
daljavo in spodbujanje otrok in mladih po e-pošti.  
 
V literaturi je moč najti podrobnejše opise pristopov za delo z nadpovprečno 
sposobnimi in nadarjenimi učenci. M. Kukanja Gabrijelčič (2015) v svojem delu 
Nadarjeni in talentirani učenci piše o učni diferenciaciji in individualizaciji za 
nadarjene učence. Omeni rezultate raziskave, ki so jo opravili Delcourt, Loyd, 
Cornell, Goldberg (1994, v Kukanja Gabrijelčič, 2015). Ti so pokazali, da so večje 
dosežke na kognitivni in čustveni ravni dosegli nadarjeni učenci v ločenih oddelkih in 
programih, čeprav so imeli delo v ločenih programih časovno omejeno.  
Ker nas bolj zanima področje dela z nadarjenimi v obliki interesne dejavnosti, ki hkrati 
tudi ustreza spoznanjem o učinkovitosti ločenega dela z nadarjenimi zgoraj 
omenjenih strokovnjakov, bomo pregledali, katere predloge M. Kukanje Gabrijelčič bi 
lahko prilagodili za tovrstno obliko.  
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4.3.1 INDIVIDUALIZACIJA 
 
Najustreznejša oblika je individualizacija, saj ustreza načelom Programa MEPI, da 
naj si vsak udeleženec izbere lastne cilje ter jih poskuša ob podpori svojega mentorja 
doseči. Prednost učne individualizacije naj bi bila, da »učitelj nadarjenemu učencu v 
individualni obliki dela ne pomaga le pri odkrivanju in razkrivanju svojih potencialov in 
izražanju ustvarjalnosti, temveč tudi pri premagovanju socialnih in drugih osebnih 
težav. Učitelj je torej lahko avtoriteta, mentor, voditelj, usmerjevalec, prijatelj in 
zaupnik« (M. Kukanja Gabrijelčič, 2015, 120). 
  
 
4.3.2 NOTRANJA UČNA DIFERENCIACIJA 

 
Z individualizacijo sovpada notranja učna diferenciacija, saj prav tako poteka v 
heterogenih skupinah, kjer se učitelj prilagaja učencem z različno zahtevnimi 
nalogami, učnimi metodami in sredstvi. Študija o uporabi tovrstnega pristopa pri delu 
z visoko sposobnimi in nadarjenimi učenci (Westberg, Archambault, Dobyns in 
Salvin,1993, Westberg in Daoust, 2003, v M. Kukanja Gabrijelčič, 2015) je pokazala, 
da učitelji redko uporabljajo diferencialne učne strategije. Ugotovili so, da zaradi 
časovne stiske, organizacijske stiske, premajhnega števila virov in drugih učnih 
sredstev ter premajhnega števila praktičnih in uporabnih informacij za diferencirano 
učno delo. Program MEPI kot ena izmed organiziranih oblik dela z učenci bi bil lahko 
dobra podpora učiteljem, saj v svojo mrežo ne zajema zgolj učencev in mentorjev ter 
inštruktorjev, temveč tudi velik nabor strokovnjakov s področij, na katerih učenci 
delujejo (šport, veščine, prostovoljstvo). To so športni pedagogi, trenerji, glasbeni 
učitelji, svetovalni delavci, psihologi, vzgojitelji, predmetni učitelji, zdravstveni delavci, 
profesorji na srednjih šolah itd.  
 
 
4.3.3 DELO Z NADARJENIMI UČENCI NA NEKATERIH OSNOVNIH ŠOLAH V 

REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
4.3.3.1 Sobotne šole in tabori za nadarjene 
 
Tako učitelji kot tudi celoten šolski tim vseh osnovnih šol v Sloveniji se trudijo, da bi 
zagotovili nadarjenim čim boljše pogoje napredovanja. V zborniku Prepoznavanje 
nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli (2015) se predstavlja Osnovna šola Franceta 
Prešerna Črešnovci, kjer so izoblikovali model, ki s številnimi dejavnosti pomaga k 
razvoju potencialov nadarjenih. V okviru obogatitvenih dejavnosti so organizirali 
sobotne šole z različnimi tematskimi delavnicami, kjer so s sodelovanjem različnih 
strokovnjakov omogočili učencem, da so z raziskovalnimi dejavnostmi in 
upoštevanjem interesov učencev razvijali specifična področja učencev. Sobotne šole 
so bile zelo uspešne, zato so kmalu prerasle v tabore za nadarjene in ti so postali 
regijski, nacionalni in tudi mednarodni. Spodbujati so pričeli različne oblike 
prostovoljstva, znotraj katerih so učenci pomagali pri učenju računalniških veščin, 
sodelovali so s člani društva ŠTRK (bolniki po možganski kapi) ter v oblikah 
zaščitništva, ko starejši učenci pomagajo mlajšim itd. Organizirali so različne 
ekskurzije, kjer so spoznavali znamenitosti naše domovine in tujine ter številne 
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interesne dejavnosti. Na nacionalni ravni organizirajo festival talentov, kjer lahko 
svoje znanje pokažejo učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol (Horvat, 2015). 
 
 
4.3.3.2 Prostovoljno delo  
 
S. Bojanec in P. Pangrčič (2015) pravita, da so mnogi nadarjeni zelo občutljivi in 
empatični, z drugimi so sposobni oblikovati močne vezi, hkrati pa se vživeti v njihova 
čustva. Na podlagi tega vedenja so se na Osnovni šoli Cerkvenjak-Vitomarci odločili 
izpeljati projekt, temelječ na prostovoljnem delu. Nadarjene učenke, ki so se v projekt 
vključile, so v času odmorov in podaljšanega bivanja mlajšim učencem nudile 
sprostitvene aktivnosti, pomoč pri učnem delu in reševanju medvrstniških konfliktov 
ter pomoč novo vključenim otrokom pri prilagajanju na novo okolje. Ugotovili so, da je 
projekt vplival pozitivno na osebnostno rast nadarjenih učenk, predvsem na razvoj 
socialnih veščin, obenem so pridobili tudi pozitivne odzive od uporabnikov, saj so bili 
v odnosu z učenkami veliko bolj zaupljivi in so se hitreje ter lažje zaupali.  
 
Njihov pristop bi lahko povezali s šolsko mediacijo, o kateri pišeta M. Umek in M. 
Raztresen v svojem članku Izzivi za nadarjene pri družboslovju – jaz in drugi (2014). 
Predlagata, da bi se mlade nadarjene na socialno-čustvenem področju, ki imajo 
razvite socialne in komunikacijske veščine ter smisel za delo z ljudmi, usposobilo za 
vrstniške mediatorje. Menita, da bi bilo dobro mediacijo vključiti že v četrtem razredu 
pri predmetu družba, saj bi lahko z njeno pomočjo dosegli cilje, zapisane v učnem 
načrtu za družbo. 
Šolska oziroma vrstniška mediacija je že nekaj let aktualna na mnogih slovenskih 
osnovnih šolah, v skladu z interesom šol po njenem izvajanju je nastalo nemalo 
društev in zavodov, ki izvajajo usposabljanje učiteljev in učencev za izvajanje 
vrstniške mediacije. Kar nekaj mentorjev, ki so vpeljali Program MEPI na osnovne 
šole, so je odločilo pričeti z izvajanjem vrstniške mediacije. Menimo, da tudi zaradi 
tesne povezave s področjem prostovoljstva, ki predstavlja pomembno vlogo v 
Programu MEPI. 
 
 
4.3.3.3 Dodatne dejavnosti za krepitev organizacijskih in komunikacijskih 

veščin 
 
Na Osnovni šoli Sladki Vrh so namenili večjo pozornost krepitvi organizacijskih in 
komunikacijskih sposobnosti. Posvetili so se nadarjenim, ki imajo zaradi prenizke 
samozavesti ali dominantnosti težave pri sodelovanju v skupini. Želeli so jim 
omogočiti lažje uresničevanje njihovih idej in jih spodbuditi k timskemu delu ter 
sodelovanju s sošolci. Ferbežer (2006, v Jesenek, 2015) pravi, da se pri nadarjenih 
učencih voditeljska sposobnost in zdrav socialni odnos oblikujeta le pri ustreznem 
izkušenjskem učenju. V. Jesenek (2015) pravi, da so zaradi velikosti oddelkov in 
posameznih posebnosti oddelkov v začetni fazi lažje pričeli s spodbujanjem in 
krepitvijo učenčevih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti ter sposobnosti 
javnega nastopanja pri dodatnih dejavnostih. Izkazalo se je, da so nadarjeni učenci 
svoje šibkosti v okviru interesne dejavnosti sprejemali drugače kot znotraj svojega 
razreda, kjer so v okviru istih dejavnosti za krepitev organizacijskih in komunikacijskih 
veščin doživljali stres zaradi strahu pred neuspehom. Zunaj stresnih okoliščin so 
omenjene veščine lahko razvijali bolj konstruktivno. Skupine so bile diferencirane 
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glede na interese udeležencev ter heterogene v tem, ali imajo organizacijske in 
vodstvene sposobnosti ali jih nimajo. Posebno pozornost so namenili vzpostavitvi 
temeljnega zaupanja ter premagovanja strahu in sramežljivosti članov, pri tem jim je 
bila v pomoč tehnika Edwarda de Bona. Z različnimi dejavnostmi so omogočili 
napredek učencev, temelječ na lastnem delu in sodelovalnem vzdušju. Vključevali so 
socialne igre ter »de Bonove« simbole, s čimer so prvotne individualiste zaradi želje 
po dokazovanju povezali s skupino. Ob koncu šolskega leta so učitelji mentorji pri 
učencih zaznali, da so postali samozavestnejši, upali so si prositi za pomoč, naučili 
so se sodelovanja, postali so samoiniciativni, odpravili so pomanjkljivosti pri 
organizaciji, javnem nastopanju in vodenju. Vključevati so se pričeli v dejavnosti, v 
katere se pred izvedbo projekta ne bi želela udeležiti kar polovica učencev, in sicer: 
»nastopali so v nižjih oddelkih, bili so predstavniki skupnosti učencev šole, v oddelkih 
so vodili okrogle mize, nastopali so na šolskih predstavah in drugih prireditvah ter 
sodelovali v gledališki predstavi« (Jesenek, 2015, 88).  
 
Uporabo metod Edwarda de Bona pri delu z mladimi v okviru MEPI-ja zagovarja tudi 
Društvo MEPI. Na svojih pripravljalnih treningih bodoče mentorje in inštruktorje preko 
izkustvenih delavnic pripeljejo k drugačnemu načinu razmišljanja ter uporabi metode 
šestih klobukov razmišljanja. Prav tako tekom celotnega treninga, ki traja več dni, 
spodbujajo udeležence, da bi izkustveno začutili, kako pomembno je oblikovanje 
dobrega skupinskega vzdušja, oblikovanja medsebojnega zaupanja in navezanosti 
ter konstruktivna komunikacija med udeleženci. Tako se vseskozi prepletata 
usvajanje strokovnih znanj in veščin, ki so potrebni za strokovno delo mentorja in 
inštruktorja, in socialne igre, vključno z metodami Eduarda de Bona, v okviru katerih 
prevladuje metoda šestih klobukov razmišljanja. Tako mentorji kot inštruktorji so pred 
pričetkom izvajanja programa MEPI opremljeni z vedenjem o pomembnosti 
oblikovanja dobrega skupinskega vzdušja, oblikovanja medsebojnega zaupanja in 
občutka pripadnosti pri uspešni izpeljavi celotnega projekta MEPI (ne samo pri 
uspešni izpeljavi področja odprav, temveč tudi pri drugih aktivnostih, ki jih udeleženci 
opravljajo tekom šolskega leta, kot so dogodek Vesele urice, sodelovanje v 
aktivnostih šolskega sklada, nastopanje na prireditvah itd.).  
 
 
4.3.3.4 Obogatitvene dejavnosti  
 
L. Jug in L. Grubelnik (2015) pravita, da so na Osnovni šoli Sladki Vrh pričeli 
usmerjati v dodatne dejavnosti šole, saj le-te nudijo optimalen napredek otrok na 
njihovih »močnih« področjih. »Izkazalo se je, da pri rednem pouku učitelji zaradi 
togosti učnih načrtov ne morejo zagotavljati celostnega razvoja nadarjenih učencev, 
zato se je pojavila potreba po razširjenem in sistematičnem delu izven rednega 
pouka v okviru ustvarjalnih delavnic, raziskovalnega dela, taborov, strokovnih 
ekskurzij in medgeneracijskega učenja« (Jug, Grubelnik, 2015, 188). Na podlagi 
njunega mnenja o pomembnosti dodatnih dejavnosti bi lahko dejali, da lahko 
učencem pomagajo razvijati specifična področja tudi različne interesne dejavnosti.  
 
V nadaljevanju svojega članka o nadarjenih podrobneje opišeta dejavnosti, ki jih na 
šoli izvajajo vsako leto. Dela z nadarjenimi se lotevajo zelo sistematično. Koordinator 
dela z nadarjenimi učenci z vodji predmetnih področij vsako leto pripravi nabor 
dejavnosti, ki potekajo skozi vse šolsko leto. Dejavnosti so zelo dobro obiskane, 
učenci pa znajo sami dobro presoditi, v katere dejavnosti se bodo vključili glede na 
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svoje želje, interese in nadarjenost. Vsako leto povabijo v goste znane osebnosti, ki 
so v svojem profesionalnem razvoju dosegli svetovno znane uspehe. Ti pogosto 
vplivajo na oblikovanje poklicne poti učencev, prav tako pa na učenčeve izbire 
poklicev pogosto vplivajo tudi učenčevi lastni dosežki (Jug, Grubelnik, 2015). 
 
 
4.3.4 RAZVIJANJE MISELNIH SPRETNOSTI 
 
Zavedanje, da z izobraževanjem pomagamo učencem ne samo, da ponotranjijo 
potrebo po vseživljenjskem učenju in da z različnimi dejavnostmi spodbujamo razvoj 
njihovih potencialov, temveč tudi, da jim omogočimo kar se da uspešen prehod na trg 
dela, je izjemnega pomena. To naj bi bilo tudi bistvo izobraževanja. Mladi potrebujejo 
spodbude in vizijo, da pridobijo željo po uveljavljanju in dokazovanju na svojih 
močnih področjih. In ne samo nadarjeni učenci, to potrebujejo vsi učenci. T. 
Armstrong (2000) trdi, da je vsak otrok genij. To razloži s tem, da se otroci rodijo z 
željo po učenju, ki jo moramo razvijati s pravimi spodbudami ter odstranjevanjem 
ovir, kot so »tekmovalnost, preizkusi znanja, ocene, stres, zadrega, dolgočasje, 
neumni učbeniki, nesamostojni učitelji, etiketiranje učencev in šablonska vzgoja« 
(Armstrong, 2000, xi). Pomembno je, da jim damo možnost, da pričnejo misliti. V šoli 
lahko razvijamo mišljenje tako, da »pripravimo več različnih učnih virov, več 
samostojnega učenja ob dejavnostih, ki zahtevajo višje nivoje mišljenja, učenje 
zastavimo problemsko, projektno, s poudarkom na razvijanju miselnih spretnosti 
(spretnost procesiranja informacij, poizvedbe, ustvarjalnega mišljenja, kritičnega 
mišljenja, argumentiranja in evalvacije)« (Umek, Raztresen, 2014, 160). 
 
 
5 VKLJUČEVANJE UČENCEV Z RAZLIČNIMI TEŽAVAMI V 

MEPI 
 
 
Na prejšnjih straneh smo pisali o nadarjenih učencih ter delu z njimi, saj ti 
predstavljajo populacijo, ki tekom rednega učnega programa pogosto ne prejme 
zadosti izzivov za napredovanje. Tako smo pisali tudi, da je lahko MEPI odlično 
dopolnilo k delu z nadarjenimi učenci. Začeli smo z nadarjenimi na področju 
družboslovja, saj zasnova MEPI-ja zajema nekatere cilje iz Učnega načrta za družbo, 
nadaljevali pa z nadarjenimi na drugih področjih. Ker je program MEPI zelo široko 
zastavljen program in ker sledi izobraževalni filozofiji pedagoga Kurta Hahna po 
celostnem razvoju posameznika, se trudi doseči z netekmovalnostjo, z možnostjo 
izbire, s pozitivno naravnanostjo in spodbudami pri premagovanju številnih izzivov 
vse, kar bi posamezniku olajšalo napredovanje na poti skozi življenje. Zaradi svoje 
kompleksnosti program sicer najbolj ustreza učencem, ki izkazujejo višje sposobnosti 
na različnih področjih, a je lahko po drugi strani tudi dobra spodbuda, da se dokažejo 
in si pridobijo samozaupanje učenci, ki na kognitivnih področjih niso tako uspešni, so 
pa uspešni na številnih drugih bolj praktičnih področjih. Program bi ustrezal učencem 
z vedenjskimi težavami ali pa s specifičnimi učnimi težavami. V okviru rednega pouka 
je pogosto težko zagotoviti optimalne pogoje za učence z motnjo pozornosti in 
koncentracije (ADHD), saj potrebujejo veliko gibalnih aktivnosti ter aktivnosti, ki ne 
trajajo dolgo. Ti učenci bi se lahko dobro vključili prav v MEPI, saj se z izbiro 
dejavnosti in cilji približa posamezniku. 
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Podoben program izvaja Zavod Mavrični bojevniki. »Dejan Sotirov, ustanovitelj 
programa, z aktivnostmi v naravi spodbuja k umiku od vsakodnevnih novodobnih in 
tehnoloških naprav, ob katerih mladi danes preživijo veliko časa; ponuja jim pomoč 
pri iskanju osebne samorealizacije, iskanju skritih potencialov in dvigu kvalitete 
življenja« (Maličev, 2017, Mavrični bojevniki svet zaznavajo drugače). Sotirov (v 
Maličev, 2017) pravi, da lahko s povezovanjem strokovnjakov in raznolikostjo 
pristopov pozitivno vplivamo na psihofizični in socialni razvoj otroka ter njegovo dobro 
počutje v družini in socialnem okolju. Človeka ne vodi le razum, vodijo ga tudi čustva 
in pri otrocih z ADHD je to še bolj izpostavljeno. Prav zato se mu zdi pomembno, da 
je posameznik, ki dela z mladimi, strokovnjak in hkrati posameznik s srcem. Z 
razumevanjem, razmislekom in srčnostjo mentorja, ki pelje otroke skozi doživljajsko 
pedagogiko, v okviru katere se razvija samoregulacija, pridobivajo otroci boljšo 
samopodobo ter smisel za pridobivanje novih kompetenc za življenje (Maličev, 2017). 
 
V nadaljevanju bomo pregledali značilnosti petošolcev na področju čustvene 
inteligence, moralnega razvoja in kartografske pismenosti. Zanimalo nas bo torej, 
kako učenci v tem obdobju sprejemajo določene vsebine, kakšne so njihove 
zmožnosti in interesi. 
 
 
6 ZNAČILNOSTI UČENCEV V SREDNJEM OTROŠTVU 
 
 
6.1 ČUSTVENA INTELIGENCA 
 
Čustva so del našega življenja, saj igrajo pomembno vlogo v načinih reagiranja v 
interakcijah z drugimi ter končno tudi v dojemanju samega sebe. Najbolje bi bilo, da 
bi nas vseskozi spremljala zgolj pozitivna čustva, a ni tako. Del nas so tudi negativna 
čustva, s katerimi se moramo soočati ter učiti odzivanja nanje v skladu z družbenimi 
pričakovanji. Vzgojno-izobraževalne ustanove predstavljajo pomemben člen pri 
razvijanju otrokove čustvene inteligence. Sistematično se socialnih tem, ki v učencih 
vzbujajo številna čustva, lotevamo prav pri predmetu družba v četrtem in petem 
razredu ter v prvi triadi pri predmetu spoznavanje okolja. Seveda pa učenci gradijo 
svojo čustveno inteligenco tudi drugod, v vsakodnevnih socialnih situacijah ter drugih 
dodatnih in interesnih dejavnostih, v katere so vključeni. Na tem mestu bi znova 
omenili MEPI, kjer s prostovoljstvom razvijamo prav učenčev čut za soljudi, 
prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih, vživljanje v čustva drugih ter ustrezno 
ravnanje.  
 
M. Budnar (2007) se dotakne splošnih prednosti čustveno spretnih učencev. Pravi, 
da »se raje in bolje učijo, navdušenje, ponos, samozavest, dobra samopodoba 
delujejo kot gonilna sila in pripomorejo k uspešnemu doseganju ciljev. Taki učenci se 
lažje odločajo, sprejemajo odgovornost in imajo dobre odnose z vrstniki, razumejo 
sebe in svoja ravnanja in so zmožni razumeti druge ter ravnanja drugih. V odnosu do 
vrstnikov in odraslih ravnajo spretno, ne da bi pri tem žrtvovali svoje potrebe, znajo 
poiskati pomoč, ko jo potrebujejo« (Budnar, 2007, 10). D. Schilling (2000) dodaja, da 
imajo ti otroci prednost na vsakem področju življenja, ne samo pri odnosih z vrstniki, 
v družini in v šoli, temveč tudi pri športu, pri delu za skupnost ali pri organizacijskih 
nalogah. »Več možnosti imajo za srečno in produktivno življenje ter obvladovanje 
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miselnih navad, ki jim bodo kot odraslim prinesle osebni in poklicni uspeh« (Schilling, 
2000, 6). 
 
V obdobju srednjega otroštva postane prosocialno vedenje prevladujoča značilnost 
stabilnih vrstniških odnosov, vse bolj je učinkovito, otroci pa izražajo vse bolj 
empatična čustva do drugih (Damon, 1983, Fekonja in Kavčič, v Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009). »Prosocialni otroci  v socialnih situacijah redkeje doživljajo 
negativna čustva, s problemi se spoprijemajo na bolj konstruktiven način ter 
pogosteje izražajo socialno pričakovano vedenje, kot to velja za otroke, ki se redko 
vedejo prosocialno« (Papalia in dr., 2001, Fekonja in Kavčič, v Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009, 436). »Porast prosocialnega vedenja je v obdobju srednjega in 
poznega otroštva povezano z razvojem otrokove sposobnosti zavzemanja 
perspektive drugega, ki predstavlja razumevanje in sklepanje o čustvih in čustvenih 
reakcijah drugega, njegovih motivih in namerah« (Eisenberg, 1988, Fekonja in 
Kavčič, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, 436). 
 
Avtor v nadaljevanju piše, da na pojav prosocialnega vedenja vplivajo otrokove 
spretnosti reševanja medosebnih problemov, ki vključujejo občutljivost za probleme, 
sposobnost oblikovanja različnih rešitev medsebojnih problemov, pojasnjevanja 
korakov, ki so potrebni za njihovo rešitev, razmišljanja o možnih posledicah za 
vpletene ter razumevanje tega, da na čustva in vedenje vplivajo drugi. Z otrokovim 
odraščanjem se spretnosti reševanja medosebnih problemov vse bolj razvijajo, 
načrtno spodbujanje razvoja otrokovih spretnosti reševanja medosebnih problemov 
pa pozitivno vplivajo na pojav prosocialnega vedenja (Eisenberg, 1988, Fekonja in 
Kavčič, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2009). 
 
Otroci oblikujejo svoj čustveni svet že v zgodnjem otroštvu v stiku s primarno družino, 
zato je za razvoj čustvene inteligence otroka izjemno pomembno, da se starši 
pravilno odzivajo na otrokovo izražanje čustev. »Otroci, ki jih matere spodbujajo, da 
občutke konstruktivno izražajo, in jim pomagajo osredotočiti se na reševanje jedra 
problema, se bolj učinkovito obvladujejo in imajo bolje razvite socialne spretnosti kot 
otroci, katerih matere razvrednotijo njihove občutke, tako da omalovažujejo resnost 
situacije« (Eisenberg in dr., 1996, v Papalia in dr. 2003, 331). »Starši, ki priznavajo 
otrokove občutke žalosti, spodbujajo empatijo in prosocialni razvoj« (Bryant, 1987, v 
Papalia in dr. 2003, 331). »Otroci, katerih starši kažejo neodobravanje negativnih 
čustev ali jih zanje celo kaznujejo, se naučijo takšna čustva skrivati, a so situacije, ki 
jih znova prebudijo, zanje lahko vir tesnobe« (Papalia, 2003, 331). Starši, ki se ne 
zmenijo za čustva svojega otroka, jih ne spoštujejo ali pa se jim zdi vsak čustveni 
odziv primeren, ogrožajo tako čustveni kot intelektualni razvoj otroka. Otroci, t. i. 
ustrahovalci, ki se nagibajo k nasilnim situacijam, imajo starše, ki jih večinoma 
ignorirajo ali se le redko zanimajo za njihovo življenje, vendar pa jih strogo kaznujejo 
za resnične ali namišljene prestopke. »Čustvena spretnost, ki nasilnim otrokom 
manjka, je sposobnost vživljanja. Ne zmorejo občutiti, kaj čuti njihova žrtev, ali pa 
videti položaj skozi oči drugega. Pogosto je pomanjkanje sposobnosti vživljanja 
posledica zlorabe staršev, saj le-ta prepreči sposobnost empatije« (Schilling, 2000, 
7). 
 
D. Schilling (2000) pravi, da lahko otroku pomagamo k ustreznemu čustvenemu 
odzivanju z razvijanjem zavedanja sebe, s čimer se otrok nauči biti ves čas pozoren 
na svoja notranja stanja, prepoznavati dogodke, ki povzročijo razburjenje ter 
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obvladovati svoja čustva. Ko otroci čustvo ubesedijo, ga prepoznajo za svojega, 
takrat lahko govorijo o strahu, frustraciji, razburjenju in zavisti ter lahko predvidijo 
čustva tudi pri drugih.  
V ta namen je napisala priročnik z raznovrstnimi dejavnostmi, ki jih lahko izvajajo 
starši in pedagogi skupaj z otroki ter jih učijo prepoznavanja lastnih čustev, odzivanja 
nanje, prepoznavanja čustev drugih ter ustreznega ravnanja. V uvodu našteje nekaj 
predlogov ter razmišljanj, ki vodijo v razvoj čustvene inteligence otrok (Schilling, 
2000).  

• Razvijanje spretnosti za reševanje prepirov z metodami, ki spodbujajo otroke, 
da se naučijo gledati na situacije z drugega zornega kota in se pričnejo 
zavedati svojih čustev. 

• Opredelitev prevladujočih učnih slogov posameznih učencev kot način za 
spodbujanje pojava t. i. pretok (pretok posameznik doživlja, ko je v nalogo 
tako zatopljen, da napreduje gladko in brez truda). V stanju pretoka je otrok 
popolnoma sproščen in obenem izjemno osredotočen, čustva, ki ga ob tem 
spremljajo, so pozitivna. Učitelj naj s pomočjo Gardnerjeve teorije o več 
vrstah inteligence učence zaposli v skladu z njihovimi zmožnostmi, učnimi 
slogi in talenti, da hkrati nagovori močne strani otrok ter podpre njihove šibke 
točke. 

• Pomembna je uporaba načel in strategij sodelovanja. Pri obdelavi podatkov in 
odkrivanju rešitev učenci z medsebojnim delom razvijajo medosebne in 
socialne spretnosti. Z udeležbo v timskih dejavnostih se učenci učijo lekcij o 
skupinski dinamiki, razvijajo spretnosti sporazumevanja, izgradnje zaupanja, 
pozornosti poslušanja, spoštovanja stališč, pogledov, izražanja zamisli, 
načrtovanja, odločanja, delitve dela, prevzemanja odgovornosti, reševanja 
problemov, sklepanja kompromisov, obravnavanja in reševanja sporov ter 
proslavljanja timskega uspeha.  

• Spodbujanje čustvenega učenja lahko učitelj dosega s tem, ko ponudi 
učencem model učilnice z lutkami, ki ponazarjajo vsakega učenca in učitelja. 
Učenci naj izmenično razporejajo figurice ter tako pokažejo, kdo se igra in 
druži s kom, kako so vzpostavljena tesna prijateljstva ali medsebojna trenja. 
Na podlagi videoposnetkov, kjer so izražena različna čustva, učenci s 
telesnimi gibi in izrazom obraza vadijo prepoznavanje čustev. Učitelj naj se z 
učenci čim več ukvarja na način, da jim da občutek, da niso sami v trenutkih 
vzponov in padcev, naj bo torej njihov podpornik in svetovalec.  

• Učitelj lahko uči učenci obvladovanja jeze na način, da spremeni čustva, ki 
sprožijo jezo, ter predstavi položaj z manj provokativnega stališča – npr. s 
perspektive drugega. Spremenjene misli vodijo v nova čustva, ki nadomestijo 
jezo.  

 
V nadaljevanju D. Schilling (2000) predstavi priročnik s številnimi dejavnostmi za 
razvijanje čustvene inteligence otrok. Kot smo omenili, se pri MEPI-ju mentorji 
pogosto poslužujemo različnih vaj za razvijanje socialnih veščin ter področij, ki krepijo 
posameznikovo samozavest ter kakovostno sobivanje članov, zato so lahko opisane 
dejavnosti dobra pomoč pri našem delu. 
 
M. Budnar (2007, 17) pravi, da so »v današnjem času zelo cenjene posameznikova 
neodvisnost, ustvarjalnost, osebna odgovornost in spretnost v medosebnih odnosih, 
zato naj bo šola prostor, ki spodbuja te lastnosti, ne prostor za spodbujanje 
mehanične poslušnosti.« Predlaga nekatere dejavnosti za spodbujanje čustvene 
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inteligence in osebne odgovornosti. Pravi, da naj učitelj spodbuja dialog, samo 
vrednotenje, refleksijo in iskanje skupnih rešitev; prizadeva naj si za aktivno 
poslušanje, uporablja naj humor; opogumlja učence; verjame v sposobnost učencev 
ter poišče njihova močna področja; ustvari naj sodelovalno vzdušje; daje konkretne 
povratne informacije; spodbuja odgovornost in samostojnost učencev; se pogovarja z 
učenci o skupnih ciljih in jih vključuje v načrtovanje; daje zgled pozitivnega odnosa in 
empatije; ponuja naj izbiro in odločanje; pripravi diferencirane naloge; organizira 
učenje učenja; se veseli uspehov; spodbuja učence k oblikovanju osebnih načrtov in 
pripravlja privlačna ter diferencirana gradiva.  
 
Šolsko okolje, v katerem učenci preživijo polovico svojega časa, naj bo tako čim bolj 
spodbudno, pozitivno naravnano z demokratičnimi vrednotami in odgovornostjo vseh. 
Učence bodo v takem okolju prevzemala pozitivna čustva, njihov napredek pa bo 
lažje zagotovljen.  
 
 
6.2 MORALNI RAZVOJ 
 
Pri družboslovnih temah se pogosto pojavijo vprašanja, ki zahtevajo od učenca, da 
se opredeli glede na lastno moralno presojanje. To so predvsem »tabu« teme, ki v 
posameznikih vzbujajo različna čustva glede na njegove vrednote, stopnjo, v razvoju 
pa vplivajo na njegovo moralno presojanje.  
 
Moralni razvoj je proces, v katerem posameznik postopno usvaja družbeno sprejete 
standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje pravilnost ali nepravilnost 
ravnanja ljudi v socialnih situacijah in skuša skladno s temi ocenami uravnavati svoje 
vedenje (Zupančič, 1990, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2009). 
 
Moralnih pravil se otrok uči tako, da v socialnem okolju pridobiva konkretne izkušnje 
o tem, kaj je prav (dobro) in kaj napačno (slabo). Splošni pojmi o dobrem in slabem 
nimajo zanj nobenega pomena. Dobijo ga šele takrat, ko vzpostavi neposredno 
zvezo med pravilnim ali napačnim in svojimi stvarnimi izkušnjami (Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009). V zgodnjem otroštvu predstavlja pomembno vlogo pohvala in 
neodobravanje. Otrok v tem obdobju razume pravila, ki jih je predenj postavlja 
socialno okolje, kot toga in dana od zunaj. V moralnih sodbah se naslanja na zahteve 
odraslih, za katere meni, da so absolutno pravilne, in na njihove sankcije, ki sledijo 
kršenju teh zahtev. Pravilnost ali nepravilnost dejanj presoja na podlagi velikosti 
posledic dejanj, ne pa na podlagi namer kršitelja.  
 
Konec zgodnjega otroštva prihaja do prehoda iz heteronomne na avtonomno stopnjo 
moralnega presojanja, saj otrok preseže dve spoznavni omejitvi, na katerih temelji 
moralni realizem. To sta egocentrizem in realizem (Piaget, 1965, po Marjanovič 
Umek, Zupančič, 2009). Njegove sodbe o pravilnem in nepravilnem niso več 
določene le s posledicami dejanj, temveč v pretežni meri s prisotnostjo ali 
odsotnostjo namer za dejanja. Pravila vedenja so odraz usklajevanja namer ljudi in v 
tem otrok vidi njihov smisel. Kršenje pravil je lahko opravičljivo, če za njim stoji dobra 
namera ali se pojavi v neobičajni situaciji. Otrokova konformnost postavljenim 
pravilom temelji na njegovi empatični identifikaciji s potrebami in namerami drugih 
ljudi, na zavesti, da si z drugimi deli cilje vedenja, na težnji po vzpostavljanju soglasja 
z drugimi in na potrebi, da bi drugi odobravali njegovo vedenje (Marjanovič Umek, 
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Zupančič, 2009). Pravila postajajo polagoma bolj notranja, ne uravnavajo le zunanje 
strani obnašanja. 
 
Ko otrok vstopi v nove in stabilnejše vrstniške skupine in si pridobiva nove socialne 
izkušnje, ki temeljijo na razmerjih enakosti, razvije moralno zavest, ki izvira iz njegove 
velike pripadnosti skupnosti. Njegova kolektivna zavest raste iz spoznanja, da se 
mora vsak posameznik podrejati splošno obveznim kolektivnim normam (Žlebnik, 
1975). Kohlberg (1984, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2009) poimenuje to stopnjo 
stopnja medsebojnega ujemanja. Individualne potrebe za posameznikovo moralno 
sodbo niso več tako pomembne. Pomembnejša postanejo socialna pričakovanja, 
pravice drugih ljudi, pravila in norme skupine ljudi, predvsem pa posameznikova 
potreba, da se njegovo ravnanje sklada s temi pričakovanji, pravili in normami, da 
podpira in zagovarja tisto, kar sprejema večina ljudi. Pomembnejše od individualnih 
interesov je zanj soglasje z drugimi, skrb za njihovo dobrobit, interese in 
pričakovanja. Motivacija za moralna dejanja tako postane notranja, nadzor na 
konvencionalni ravni pa ostaja zunaj, saj posameznik še ne razume družbenega 
izvora pravil, norm, zakonov, ki izhajajo iz družbenih dogovorov. Povedano drugače, 
če njegova referenčna skupina neko vedenje odobrava, potem je tako ravnanje 
pravilno in obratno, če ga ne odobrava, je napačno. Na tej stopnji torej še ne razlikuje 
med mnenjem referenčne skupine in moralno vrednostjo dejanja.  
 
Kar je pomembno v tem obdobju, je, da imajo na razvoj otrokove moralnosti velik 
vpliv zgledi in vzorniki, ki so bodisi dobri bodisi slabi (zgodovinski karakterji, heroji, 
osebnosti iz vseh področij javnega življenja, športnega in filmskega sveta). Otrok 
najbolj občuduje pogumnost, širokosrčnost, hitrost, solidarnost in bistrost (Žlebnik, 
1975). 
 
V mladosti vstopi posameznik na stopnjo priznavanja zakonov in reda, tako ločuje 
med moralnimi pravili in dolžnostmi ter pravili in dolžnostmi, ki jih priznava njegova 
referenčna skupina. Pravila, norme in zakone, ki veljajo v družbi, sprejema kot kriterij 
pravilnosti dejanj, kajti močno je prepričan, da ta pravila kategorično zastopajo nekaj, 
kar celotna družba pojmuje kot pravilno in dobro. Ravnanje v skladu z družbeno 
veljavnimi pravili si razlaga kot koristno za vse posameznike v družbi. Te družbene 
zakone, norme, državljanske dolžnosti sprejema kot avtoritativne smernice, ki veljajo 
v vseh situacijah za vse ljudi, ne glede na okoliščine (Marjanovič Umek, Zupančič, 
2009).  
 
Na prehodu na višjo stopnjo, ko posameznikova moralna presoja zrcali tako notranjo 
motivacijo kot tudi notranji nadzor nad dejanji, spozna, da je način življenja v različnih 
družbah različen, družbena pravila in norme pa prilagojena tej raznolikosti. Izkušnje v 
širših socialnih interakcijah in razvijajoče se formalnologično mišljenje jih usmerjajo v 
bolj zapleteno razmišljanje o tem, kaj je pravilno, dobro in pravično. V tem času 
prehoda na višjo stopnjo lahko nastopi obdobje sprememb, ki sta ga Kohlberg in 
Gilligan (1971, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2009) poimenovala obdobje etičnega 
relativizma oz. stanje spoznavno–moralnega neravnotežja, v katerem posamezniki 
ob spoznanju relativnosti vrednot, pravil, norm začasno opustijo moralno presojo in 
se ne morajo opredeliti glede pravilnosti in nepravilnosti ravnanj. Nekateri mladostniki 
tako dejansko ne razumejo teženj družbe in družbenega pomena pravil, drugi pa jih, 
a jih zavračajo.  
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Mladostnik, ki preseže obdobje etičnega relativizma, ter mladostnik, ki je izpolnil 
zahteve konvencionalne ravni moralnega presojanja, vstopi na stopnjo vzajemnega 
družbenega soglasja, ki temelji na upoštevanju družbenih zakonov in pravil kot 
spremenljivih sredstev, in služi potrebam vseh ljudi.  
 
V nadaljnji razvoj moralnega presojanja, ki je tudi zadnji, vstopijo le redki 
posamezniki. Na tem mestu izoblikujejo univerzalna etična načela, ki so splošno 
uporabna za vrednotenje moralnega delovanja ljudi nasploh neodvisno od okoliščin 
in določene družbe, ki ji pripadajo. Posameznik presoja moralnost dejanj po etičnih 
načelih, veljavnih za vse človeštvo, ne glede na konkretne družbene zakone in 
družbena soglasja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2009). 
 
Dejstvo je, da v stvarnih življenjskih situacijah mladostniki in odrasli navadno moralno 
presojajo pod ravnjo svoje sposobnosti presojanja hipotetičnih moralnih situacij, ker 
se v stvarnih situacijah pojavi mnogo nepredvidenih dogodkov, ki jih mora 
posameznik upoštevati, poleg tega pa je običajno tudi močno čustveno vpleten v 
situacijo, kar še dodatno otežuje racionalno moralno presojo (Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2009). 
 
 
6.3 RAZUMEVANJE ZEMLJEVIDOV 
 
Pomemben del opismenjevanja je kartografsko opismenjevanje. Prične se že v 
zgodnjem otroštvu in nadaljuje v času šolanja, v neformalnih oblikah pa lahko poteka 
vse življenje. Je pomemben del splošne izobrazbe, saj se z zemljevidi srečujemo na 
vsakem koraku. Tega se je zavedal tudi Kurt Hahn, ko je snoval program za svoje 
šole ter kasneje programa Outward Bound in MEPI. Na odpravi mladi ne pridobivajo 
le socialnih in osebnostnih veščin, ampak tudi strokovna znanja, kako se z 
zemljevidom in kompasom znajti v neznanem prostoru. Program MEPI je v osnovi 
zasnovan za mlade od 14. leta starosti. Gerber (Umek, 2001) je s pomočjo raziskav 
ugotovil, da šele štirinajst do petnajstletnik razume zemljevid kot predstavitev 
pokrajine. Na podlagi njegove ugotovitve lahko rečemo, da so mladi v obdobju, ko 
vstopijo v MEPI, povsem pripravljeni za branje in uporabo zemljevida, ki se ga pri 
MEPI-ju najpogosteje uporablja, in sicer Državno topografsko karto merila 1 : 25000 
(DTK 25). Ker bomo program MEPI prilagajali za petošolce, torej desetletnike, bomo 
v nadaljevanju pregledali, v kolikšni meri so že sposobni brati zemljevide in v kolikšni 
meri bi potrebovali prilagoditev zemljevidov, da bi jih lahko uporabili tudi za 
orientacijo v neznanem prostoru.   
 
Uspešnost kartografskega opismenjevanja je odvisna od vrste dejavnikov: »razvoj 
kartografske spretnosti je postopen in se prične že v zgodnjem otroštvu, odvisen je 
od vrste in raznolikosti otrokovih izkušenj, od kognitivnega nivoja in zrelosti, od 
kakovosti zemljevidov, pripravljenih za otroke, okoliščin, v katerih jih uporabljajo, ter 
od zunanjih spodbud in podpore razvoja kartografskega razumevanja« (Umek, 2001, 
12). Catling (1979, v Umek, 2001) je ugotovil, da obstajajo tri ravni razvoja 
sposobnosti razumevanja prostora: 

• Egocentrično (Na tej stopnji so šestletniki, saj so njihovi zemljevidi domačega 
okolja niz topoloških risb značilnih točk, cest, običajno narisanih okrog 
osrednje risbe – doma.) 
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• Objektivno (Na tej stopnji so sedemletniki, saj so sposobni ustrezno 
prostorsko prikazati nekaj točk ali predelov domačega okolja. Ti so narisani 
natančno, a med njimi ni ustreznih prostorskih odnosov.) 

• Abstraktno (To stopnjo večina otrok doseže po desetem letu. Otroci tu 
razumejo, da so vsi deli zemljevida sestavni del celote. Risba domače okolice 
postane zemljevid.) 

 
M. Umek (2001) piše, da učenci dosežejo raven sposobnosti, ki jim omogoča 
uporabo različnih zemljevidov, v 6. razredu.  
 
 
6.3.1 RAZUMEVANJE POSAMEZNIH SESTAVIN ZEMLJEVIDA 
 
Ker zemljevid sestavljajo različne komponente, bomo v nadaljevanju pogledali, kako 
otroci določene starosti razumejo posamezne sestavine zemljevida. O tem piše M. 
Umek v svoji knjigi Teoretični model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju 
osnovne šole (2001). 
 
 
6.3.1.1 Ptičja perspektiva 
 
Otrok naj bi imel po Piagetu sposobnost gledati na stvari vertikalno po sedmem letu 
starosti. V raziskavi, ki so jo opravili v Sloveniji (Umek, 2001), so ugotovili, da »znajo 
gledati« načrte kraja tudi že šestletniki, pri čemer si predstavljajo, da so visoko nad 
njimi.  
 
 
6.3.1.2 Določanje lege in orientacija 
 
Lego v prostoru izražamo s prostorskimi pojmi za smer in razdaljo. Stolman (1992, v  
M. Umek, 2001) je ugotovil, da mlajši učenci poznajo precej pojmov za opis lege in 
lahko z malo pomoči uporabljajo kompas ter glavne strani neba. Pojem smer razvijejo 
pri desetih letih, pojma geografska dolžina in širina pa sta zelo abstraktna, zato ju 
večina učencev usvoji šele pri štirinajstih oz. petnajstih letih. Blades in Midlicot (v 
Spencer, 1995, v Umek, 2001) sta z raziskavo ugotovila, da dvanajstletni otroci že 
dajejo podrobna navodila za pot, a redko vključujejo strani neba in razdalje.  
Učenci določajo lego tudi z uporabo koordinatnih mrež na zemljevidih. Na 
poenostavljenih mrežah zmorejo določati lego že učenci prvega razreda (Umek, 
2001). 
 
 
6.3.1.3 Razdalje in merilo 
 
Uporaba številskega merila na zemljevidu je za učence zahtevna dejavnost in 
povzroča težave še enajstletnikom (Umek, 2001).  Pri desetih letih učenci razumejo 
razdalje in razmerja, zato je vpeljava merila že mogoča (Boardman, 1983, v Umek, 
2001). Gerber (1992, v Umek, 2001) pa pravi, da učenci na konkretnem nivoju 
razumevanja zemljevidov (do petnajstega leta) merila ne razumejo popolnoma. Pravi, 
da naj bi učenci do tega leta delali z zemljevidi velikih meril, ker ti prikazujejo 
razmerja, ki jih učenci razumejo.  
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Pri MEPI-ju se večinoma poslužujemo zemljevidov merila 1 : 25000. Ker pa spletni 
portal Geopedia (http://www.geopedia.si) omogoča prikaz zemljevidov velikih meril, 
se pri pripravah na odpravo pogosto poslužujemo tudi zemljevidov merila 1 : 5000.  
 
 
6.3.1.4 Jezik zemljevida 
 
Jezik zemljevidov se pri različnih zemljevidih razlikuje, tako je tudi abstraktnost 
kartografskih znakov različna (Umek, 2001). Da učenci zmorejo uporabljati 
konvencionalni pregledni zemljevid, morajo usvojiti tri ravni spretnosti branja znakov: 

• znak je potrebno najprej opaziti in razumeti, kaj predstavlja; 
• iskane znake je potrebno izločiti iz podlage; 
• vzorec, ki ga oblikujejo, je potrebno koordinirati in upoštevati obliko (Umek, 

2001).  
Mlajši otroci teh spretnosti nimajo razvitih, zato imajo težave pri branju zemljevidov. 
To potrjujejo tudi različne raziskave. Izkazalo se je, da otroci dobro prepoznavajo 
tiste kartografske znake (cesta, voda, stavba), ki so dobro prepoznavni brez legende 
in so ponazarjali učencem znane objekte in pojave iz domače okolice. Zemljevidi 
morajo biti prilagojeni otrokom, in sicer da vsebujejo podatke, ki so za orientiranje 
pomembni (Umek, 2001).  
Phillips (v Umek, 2001) pravi, da imena na zemljevidu lažje najdemo, če je na njem 
manj besed ali prikazuje manjše območje ter če se ime razlikuje od drugih po 
velikosti napisa ali barvi.  
 
 
6.3.1.5 Relief 
 
Prepoznavanje reliefa je za učence pogosto zelo zahtevno. Relief je predstavljen s 
plastnicami, ki prekrivajo celoten zemljevid, zato predstavlja pogosto motečo 
sestavino za branje drugih znakov (Umek, 2001). Boardman (1985, v Umek, 2001) 
našteje stopnje branja reliefa, prikazanega s plastnicami: 

• zaznavanje vzorca plastnic (blizu, narazen, v krogih, v linijah) in vzdolž 
plastnic; 

• gledanje prečno na plastnice (razmišljanje o prostoru med njimi); 
• predstava vzorca reliefa; 
• opis glavnih značilnosti reliefa. 

 
Učenci se reliefa zavedajo, a so ga v raziskavi, kjer so ga morali predstaviti drugemu, 
najpogosteje opisovali in ne narisali (Wood, v Umek, 2001). Gerber (1992, v Umek, 
2001) pravi, da imajo osemletni otroci raje slikovne zemljevide s senčenjem reliefa. 
Desetletniki do štirinajstletniki razumejo hipsografsko lestvico, petnajstletniki pa naj bi 
brali tudi že zemljevide s plastnicami.  
Da je branje zemljevidov s plastnicami za učence resnično zahtevno, se je izkazalo 
tudi na MEPI odpravi, ko skupina devetošolcev iz zarisanih plastnic ni pravilno 
razbrala, ali pelje pot navzgor ali navzdol po hribu, posledično je izbrala napačno pot.  
 
M. Umek (2001) poglavje o kartografskem opismenjevanju zaključuje z mislijo, da so 
»razvite temeljne spretnosti branja zemljevidov pogoj za interpretacijo zemljevidov. 
Tako tudi mlajši učenci zmorejo zemljevide interpretirati, če so primerni vsebini in 
kartografskemu jeziku« (Umek, 2001, 35). M. Mlakar (2004) dodaja, da učencem pri 
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orientaciji nikar ne potisnimo takoj v roke kompas, temveč jim možnosti orientiranja 
najprej predstavimo s pomočjo sonca in ostalih naravnih znakov. Bavec (1999) doda, 
da je pri opazovanju poti Sonca zelo dobrodošlo, da imamo pri sebi uro, saj je s tem 
orientiranje bolj natančno in zanesljivo. Ponoči lahko poiščemo sever s pomočjo 
zvezde Severnice. Mlade torej pripravimo na orientacijo čim bolj celostno, hkrati pa 
jih seznanimo z vsebinami, ki jih sicer omenjajo različni priročniki preživetja v naravi, 
na primer priročnik Kako preživeti v naravi (Beattie, 2011).  
 
MEPI je torej program s širokim spektrom dejavnosti, ki omogočajo udeležencu, da 
se razvija kar se da celostno. Z odpravo MEPI deluje precej podoben programu, ki ga 
izvajajo taborniki in skavti, toda ker zajema še tri področja (šport, veščina, služenje), 
je v slovenskem prostoru inovativen.   
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7 EMPIRIČNI DEL 
 
 
7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Naš šolski sistem je v mnogih pogledih dobro zastavljen, a mu kljub temu manjka 
spodbujanje samoiniciative otrok, razvijanje področij, ki so v interesu otroka, 
spodbujanje timskega dela ter izzivov, kjer bi se otroci preizkušali v socialnih 
veščinah. Na teh področjih bo potrebno storiti še marsikaj, in če bo k temu deloma 
pripomogel program MEPI, bo delček uspeha že tu. Ker se program MEPI sedaj 
prične izvajati šele v devetem razredu, smo se odločili, da ga prilagodimo za peti 
razred. Od tod naprej bi se ga lahko z dodatkom vsebin in dejavnosti, ki bi sledile 
učnim načrtom, izvajal tudi v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole. 
 
 
7.2 CILJI RAZISKOVANJA 
 
Postavili smo si tri cilje raziskovanja. 
1. Analiza projekta Mednarodno priznanje za mlade oziroma MEPI, ki smo ga v 
šolskem letu 2012/13 izvajali v devetem razredu osnovne šole, z vidika zahtevnosti 
dejavnosti glede na razvojne značilnosti 10-letnih učencev in z vidika ciljev učnih 
načrtov za družbo in naravoslovje in tehniko v petem razredu. 
 
2. Izbor in evalvacija vsebin in dejavnosti za prilagojeni program MEPI za izvajanje v 
petem razredu osnovne šole.   
 
3. Zapis 30-urnega programa MEPI za izvajanje v petem razredu osnovne šole v 
obliki priročnika za učitelje.   
 
 
7.3 RAZISKOVALNI PRISTOP  
 
Raziskava je kavzalna neeksperimentalna, raziskovalni pristop je kvalitativen. 
Potekala je v več fazah. Po postavitvi ciljev je sledila analiza stanja s podrobnim 
poročilom izvedbe programa Mednarodno priznanje za mlade, ki smo ga izvedli v 
devetem razredu osnovne šole v šolskem letu 2012/2013. Na podlagi kriterijev smo 
program prilagodili ciljem, zapisanim v učnem načrtu za družbo za peti razred ter 
pripravili program za izvedbo interesne dejavnosti MEPI v petem razredu osnovne 
šole. Program sta evalvirali učiteljici 5. razredov, ki sta hkrati mentorici in inštruktorici 
programa MEPI, Mateja Barbič in Mateja Mohorič, in nacionalna koordinatorka 
programa MEPI Neda Kajfež. Kot pripomoček za izvedbo programa smo pripravili 
priročnik s časovno razporeditvijo tem, učnimi pripravami in nasveti za učitelje ter z 
dnevnikom za udeležence. Program s priročnikom bomo delili z vsemi 
zainteresiranim učitelji slovenskih osnovnih šol.   
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7.4 PRIČAKOVANI REZULTATI 
 
Glavni rezultat je program za izvedbo interesne dejavnosti, povzete po koncepti 
Mednarodnega priznanja za mlade v petem razredu osnovne šole, ki je vsebinsko 
usklajen z izbranimi vsebinami iz učnega načrta za družbo za peti razred osnovne 
šole in je zapisan v obliki priročnika za učitelje. 
 
 

7.5 ANALIZA PROJEKTA MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE 
OZIROMA MEPI-JA, IZVEDENEGA V ŠOLSKEM LETU 2012/13 
NA OSNOVNI ŠOLI IVANA TAVČARJA GORENJA VAS 

 
 
Analizo projekta, ki smo ga izvedli v šolskem letu 2012/13 na Osnovi šoli Ivana 
Tavčarja, bomo v nadaljevanju opravili na podlagi izbranih ciljev iz učnega načrta za 
družbo in delno tudi iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko ter na podlagi 
teoretičnih osnov o razvojnih značilnostih otrok na področju čustvovanja, moralnega 
razvoja in kartografske pismenosti. Za večjo preglednost bomo iz učnih načrtov 
najprej povzeli cilje, ki jih lahko povežemo z dejavnostmi programa MEPI. 
 
 
7.5.1 CILJI IZ UČNIH NAČRTOV, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI MEPI-JA 
 
 
7.5.1.1 Učni načrt. Program osnovna šola. Družba (2011) 
 
7.5.1.1.1 Ljudje v družbi 
 
Cilji iz učnega načrta za družbo za četrti razred osnovne šole: 

• Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, želje, sposobnosti, 
cilje, osebni napredek idr.). 

• Učenci poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja. 
• Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in 

smiselno zagovarjati. 
  

Cilji iz učnega načrta za družbo za peti razred osnovne šole: 
• Učenci uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in 

reševanja različnih vprašanj, npr. medosebnih, intelektualnih idr.  
• Učenci spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno 

delo, društva ipd.). 
• Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja. 

 
7.5.1.1.2 Ljudje v prostoru 
 

• Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska barvna lestvica, nadmorska 
višina, relativna višina). 

• Učenci se orientirajo s kompasom in z zemljevidi. 
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• Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača pokrajina, Slovenija, 
Evropa, svet). 

• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine terenskega dela (kartiranje, 
orientacija, opazovanje, merjenje, anketiranje). 

• Učenci spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih enot Slovenije na 
terenu. 

 
 
7.5.1.2 Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika (2011) 
 
7.5.1.2.1 Vplivi sonca na vreme 

• Učenci znajo povezati izkušnje z močjo in smerjo vetra z vremenskimi 
razmerami. 
 

 
7.5.2 MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE NA OSNOVNI ŠOLI IVANA 

TAVČARJA GORENJA VAS, ŠOLSKO LETO 2012/13  
 
 
7.5.2.1 Začetna faza 
 
7.5.2.1.1 Vpis 
 
Učenci, ki so se odločili vstopiti v program MEPI, so izpolnili prijavnico s podpisom 
staršev ter navodili, naj razmislijo, katere dejavnosti bi izvajali na posameznem 
področju (šport, veščina in služenje).  V program se je vpisalo 13 učenk devetega 
razreda.  
 
Pri izvajanju Programa MEPI v devetem razredu osnovne šole smo opazili, da se v 
program pogosto vključijo učenci, ki so sicer zelo uspešni, a se v družbi sovrstnikov 
raje umaknejo v ozadje. Tekom aktivne udeležbe v programu so postajali vse bolj 
samostojni in samozavestni v nastopanju pred drugimi. Program pred njih ne 
postavlja zgolj izzivov, ki si jih zadajo sami, temveč s številnimi dejavnostmi preizkusi 
in utrdi njihove zmožnosti za organizacijo dogodkov in nastopanje pred večjim 
številom ljudi (npr. izvedba dogodka Vesele urice, sodelovanje v aktivnostih zbiranja 
sredstev za šolski sklad, predstavitev programa mlajšim generacijam). Prav zato smo 
mnenja, da bi lahko z njegovo pomočjo spodbudili k osebnemu napredku prav tiste 
učence, ki so nadarjeni, a zaradi različnih razlogov (bodisi, da si sami tega ne želijo 
bodisi, da se na šoli ne izvaja zanje ustreznega programa) niso vključeni v programe 
za spodbujanje nadarjenosti. 
 
 
7.5.2.1.2 Izbira dejavnosti 
 
V tem delu je izjemno pomembno, da učenci razmislijo, na katerih področjih bi si 
želeli napredovati, katera so tista področja, ki jim bodo pomagala h krepitvi močnih 
področij in dopolnitvi tistih znanj in veščin, ki jih v okviru rednega pouka ne bi mogli 
dobiti. V pomoč jim je MEPI planer (interno gradivo), s pomočjo katerega razmislijo: 
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• kakšno vrsto prostovoljnega dela oziroma služenja bi radi in lahko opravljali v 
domačem okolju; kako bo to pomagalo posamezniku, drugim ali lokalni 
skupnosti; kaj bi si želeli s tem doseči in kaj so cilji; kdo udeležencem 
programa lahko pomaga pri izpeljavi aktivnosti ter s čim lahko udeleženci 
pokažejo svoj napredek; 

• s katero vrsto telesne aktivnosti bi se udeleženec rad ukvarjal oziroma bi si 
želel izboljšati; kaj natančno bo udeleženec počel in kje; kako mu bo izbrani 
šport pomagal izboljšati telesno pripravljenost in zdravje; kaj želi doseči in kaj 
so cilji; kdo lahko pomaga pri izpeljavi aktivnosti ter s čim lahko udeleženci 
pokažejo svoj napredek;  

• katero področje pri razvijanju veščin udeleženca zanima (ustvarjanje izdelkov, 
skrb za živali, izobraževanje, zbirateljstvo, veščine nastopanja, veščine v 
naravi, igre in športi, znanost in tehnika, mediji in komunikacija, glasba, 
gospodinjstvo); kaj se bo pri tem naučil, kaj želi doseči in kaj so cilji, kdo mu 
bo pomagal pri izpeljavi aktivnosti ter s čim bo pokazal svoj napredek. 

 
Na področju služenja so učenke izbirale večinoma delo v vrtcu in po pripovedovanju 
njihovih mentoric so se z vrtčevskimi otroki odlično sporazumele, jih animirale, se z 
njimi igrale ter reševale medsebojne konflikte. Nekatere učenke so se postavile bolj v 
vlogo opazovalk ter otrokovih družabnic, druge so prevzemale že vlogo vodij ter 
otrokom igrale lutkovne predstave, jih učile nove družabne, rajalne in elementarne 
igre, z njimi prepevale ter brale pravljice. Petošolci bi se v vrtčevske skupine lahko 
vključili, saj v tem obdobju pri večini otrok že prične prevladovati prosocialno vedenje. 
Do drugih izražajo empatična čustva, reševanja težav se lotevajo na bolj 
konstruktiven način. V tem obdobju bi bili lahko učenci tudi dobri mentorji učencem 
nižjih razredov, lahko bi se vključevali v organizirano podaljšano bivanje mlajših 
učencev,  učencem pomagali pri domačih nalogah, se z njimi igrali, učencem v 
ozadju bi lahko pomagali pri vključevanju v igro z vrstniki ter pomagali pri reševanju 
medvrstniških sporov. Vse te dejavnosti jim omogoča njihova potreba, da se ravnanja 
ljudi skladajo s pričakovanji drugih, pomembne jim postanejo pravice drugih, pravila 
in norme skupine. Po zatrjevanju razvojnih psihologov postanejo pomembnejše od 
individualnih interesov soglasje z drugimi, skrb za njihovo dobrobit, interese in 
pričakovanja.  
 
V Gorenji vasi deluje plesna šola pod vodstvom Petre Slabe, v katero je vključenih 
nemalo članov od najmlajših do odraslih. Mnogo udeleženk MEPI-ja je bilo v plesno 
šolo vključenih že pred vključitvijo v program MEPI, tako so s pomočjo programa 
zgolj temeljiteje razmislile o ciljih, ki jih želijo doseči ter se za dosego le teh tudi bolj 
zavzeto potruditi. Petošolci na tem področju večinoma še nimajo povsem oblikovanih 
interesov in se v športnih aktivnostih pogosto še preizkušajo. Prav zato je pri njih 
toliko pomembnejša prava usmeritev, podpora, spodbuda  in motivacija, da si 
pridobijo navade redne fizične aktivnosti. Dodatna športna aktivnost učencev, 
prilagojena njihovim zmožnostim in interesom, je dobrodošla. To športno aktivnost 
naj bi učenci dojemali kot sprostitev, ki bi doprinesla krepitev njihovega fizičnega 
zdravja.   
 
Na področju veščin so si učenke izbirale različne stvari. Vključile so se v dodatni 
pouk (pisali smo že, da so se v MEPI večinoma vključevali nadarjeni oziroma 
uspešnejši učenci; po drugi strani pa tudi učenci, ki se na šolskem področju niso 
izkazali, na področju MEPI-ja pa so z lastnim izborom aktivnosti in predanostjo 
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dokazali, da so zmožni doseči na prvi pogled nemogoče), raziskovalne naloge, 
pevski zbor, učenje inštrumentov, usposabljanje za gasilce, klekljanje in skavte. 
Petošolci na področju veščin lahko izbirajo podobne dejavnosti kot devetošolci, le da 
so prilagojene njihovim zmožnostim.  
 
O področju odprave bomo pisali v drugem delu, saj se v začetni fazi še nismo 
pripravljali nanjo. 
 
7.5.2.1.3 Določitev ciljev 
 
Na vseh področjih so si udeleženke izbrale MEPI inštruktorje, ki so jim pomagali pri 
izbiri osebnih ciljev, jih med izvajanjem poučevali, trenirali, spodbudili in nudili pomoč.  
 
Naša naloga kot MEPI mentorja je bila, da se z udeleženci srečujemo tedensko 
oziroma na vsakih štirinajst dni, najbolje individualno oziroma v manjših skupinah, ter 
učenkam svetujemo ob morebitnih dilemah in vprašanjih. Na področju služenja smo 
učenke ob prvem obisku pospremili v vrtec ter jih seznanili z njihovo inštruktorico 
oziroma vzgojiteljico izbrane skupine otrok. Vse učenke so vodile osebne dnevnike, 
kamor so vpisovale kratke analize posameznih obiskov in dejavnosti na vseh treh 
področjih. Poudarek je bil, da je dnevnik osebni dokument, ki učencem predstavlja 
možnost samoevalvacije, torej pogleda v napredek, beleženje pozitivnih in negativnih 
občutij ter s tem načrtovanje naslednjih aktivnosti v smeri dosege ciljev.   
 
Učenke so s svojo aktivnostjo na vseh področjih dosegale ne samo cilje, ki so jih 
zastavile individualno, temveč tudi številne druge cilje, med katere lahko umestimo 
cilje, zapisane v učnem načrtu za družbo v četrtem in petem razredu osnovne šole.  
LJUDJE V DRUŽBI 
Cilji iz učnega načrta za družbo za četrti razred osnovne šole: 

• Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, želje, sposobnosti, 
cilje, osebni napredek idr.). 

• Učenci poznajo in uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja. 
• Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in 

smiselno zagovarjati. 
  

Cilji iz učnega načrta za družbo za peti razred osnovne šole: 
• Učenci uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, odločanja in 

reševanja različnih vprašanj, npr. medosebnih, intelektualnih idr.  
• Učenci spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno 

delo, društva ipd.). 
• Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja. 

 
 
7.5.2.2 Osrednja faza 
 
Učenke so med šolskim letom vestno obiskovale izbrana področja, hkrati pa se 
vključevale v druge aktivnosti na šoli. 
  
7.5.2.2.1 Vključevanje v aktivnosti šolskega sklada 
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Cilje s področja ljudje v družbi, ki smo jih navedli v poglavju Cilji iz učnega načrta, 
povezani z dejavnostmi programa MEPI, so udeleženke dosegale še z vključevanjem 
in organiziranjem aktivnosti za šolski sklad. Zavedale so se, da je pomoč učencem iz 
socialno ogroženih družin izjemnega pomena pri zagotavljanju enakih izobraževalnih 
možnosti. Odločile so se, da na šoli izvedejo promocijo o šolskem skladu. S pomočjo 
plakatov in različnih iger so ga učencem predstavile na razrednih urah ter tako 
prispevale k boljši samoozaveščenosti o pomenu njegovega delovanja. Učenci so 
informacije prenesli staršem in ti so po svojih močeh prispevali v sklad.  
Opazili smo, da so se učenke z aktivnostjo bolj povezale, pričel se je oblikovati timski 
duh, ki je v kasnejši fazi pri pripravah na odpravo in izvedbo odprav postal izjemno 
pomemben.  
 

 
Slika 1: Predstavitev dela šolskega sklada 

 
Petošolci bi se v različne dobrodelne aktivnosti lahko vključevali in se že vključujejo v 
okviru sodelovanj na različnih dobrodelnih prireditvah, z izdelovanjem različnih 
izdelkov za dobrodelne sejme itd. Pri organizaciji različnih aktivnosti morda ne bi bili 
toliko samoiniciativni in bi potrebovali več mentorjeve usmeritve, koordinacijo, 
dogovarjanje z deležniki itd., a bi kljub temu z medsebojnim sodelovanjem lahko 
prispevali marsikatero zanimivo dejavnost (npr. kratko igrano predstavo). Vsekakor bi 
morale biti aktivnosti prilagojene njihovim zmožnostim, da jih časovno ne bi dodatno 
obremenile. Z namenom spodbujanja njihovega čuta za soljudi in solidarnosti ter 
hkrati z namenom povezovanja skupine pri dosegi skupnega cilja bi bilo tekom 
šolskega leta dobro izvesti podobno aktivnost ali dogodek, ki ga bomo opisali v 
nadaljevanju.  
 
Udeleženke MEPI-ja so pripravile dogodek Vesele urice. Za spletno stran OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas smo zapisali: 
 
Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas se je v sredo, 15. 5. 2013, zgodil prav 
poseben dogodek, ki je v igri, klepetu in sladkanju združil otroke naše šole, njihove 
babice, dedke, mamice in očke. Organizirale so ga devetošolke, ki so vključene v 
mednarodni projekt MEPI (Katja, Nataša, Klavdija, Nina, Tanja, Ana, Maša, Eva, Beti, 
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Anja in Sara), njihovi mentorici Mojca Jamnik in Mateja Barbič ter Marjeta Kavčič in 
Jana Rojc. 
 
Sodelujoči so se pomerili v športnih igrah, veselje in ponos otrok ob sodelovanju 
njihovih najdražjih pa je bilo nepopisno. Žejo so na vroč spomladanski popoldan 
pogasili z ledenim čajem s šolskega zeliščnega vrta, lakoto pa potešili ob mojstrsko 
pripravljenih slastnih palačinkah in vafljih.  
Devetošolke so tekom programa spretno koordinirale igre, stregle dobrote ter 
najmlajše razveseljevale z izdelovanjem figur iz balonov. Dogodek je povezoval 
simpatičen in nadvse zgovoren Samo Demšar, ki ni skoparil s humornimi 
komentatorskimi vložki.  
 
Celotno srečanje ni imelo zgolj povezovalne note, temveč tudi humanitarno, saj so se 
prispevki od prodaje slaščic in balonov namenili delovanju šolskega sklada ter za 
pomoč pri finančnih stroških udeleženk MEPI-ja.  
 

 
Slika 2: Vesele urice 

 
Slika 3: Vesele urice 
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7.5.2.2.2 Priprava na poskusno in kvalifikacijsko odpravo 
 
Ob zaključku druge faze sta sledili poskusna in kvalifikacijska odprava. Ker so učenci 
z odpravo postavljeni pred številne izzive, ki od njih zahtevajo strokovno znanje s 
področja orientacije, topografije, prve pomoči in bivanja v naravi ter prej omenjenih 
veščin timskega dela, smo se nanje pričeli intenzivno pripravljati že začetek januarja 
2013. Na pripravljalnih treningih smo izvajali:  

• orientacijo z opazovanjem okolice ter spoznavanje individualne opreme;  
• spoznavali smo kompas, z njim določali strani neba ter azimut; 
• s pomočjo zemljevida smo določali azimut, razdalje med dvema točkama in 

določali koordinate;  
• na podlagi teoretičnih znanj smo izvedli orientacijski pohod z zemljevidom in 

kompasom ter usvajali osnove napovedovanja vremena; 
• na predavanju sodelavke Rdečega Križa Tanje Kokalj smo se izobraževali o 

prvi pomoči v naravi, se pogovarjali o tveganjih, zagotavljanju varnosti in 
dobrega počutja; 

 
 

 
Slika 4: Predavanje o prvi pomoči 

 
• izvedli smo orientacijski pohod z izbrano opremo in postavili šotor; seznanili 

smo se s skupinsko opremo; 
• seznanili smo se z varno pripravo kurišča ter varnim kurjenjem ognja, pripravo 

toplega obroka, pogovarjali smo se o prehrani na odpravi, opremi za pripravo 
obroka ter o varovanju okolja. 

 
7.5.2.2.3 Izvedba poskusne in kvalifikacijske odprave 
 

• V učilnici smo se pripravili na poskusno odpravo ter v ta nam izpolnili tabelo z 
vsemi potrebnimi podatki za njeno izvedbo. Dogovorili smo se o članicah 
posameznih skupin. Skupine naj bi štele od 4 do 8 članov, zato smo oblikovali 
dve skupini po 6 in 7 članic.  
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Tabela 1: Primer načrta poti 

Imena v skupini:  
SKUPINA: OŠ 
Gorenja vas 

Kozina-Ocizla-Socerb-Osp-Tinjan-
Urbanci Merilo  1:25000 
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Skupni čas hoje: 
5:20 
Vsota prehojenih 
km: 12,8 km 
N
O. 

Naziv kraja ali 
točke Y X 

1. Kozina Štart 0 0 480 0 0° 0 0 0 1730
0 

5166
0 

2. Ocizla KT1 3800 3800 440 -40 235° 0:50 0:1
0  

1:00  1521
2 

5014
0 

3. Socerb KT2 7738 3938 437 -13 270° 1:15  0:2
0  

1:35  1140
4 

5006
0 

4. Osp KT3 10063 2325 32 -405 188° 0:50  0:1
0   

1:00  1114
8 

4800
4 

5. Tinjan – pri 
cerkvi 

KT4 12501 2438 374 342 238° 1:20  0:2
0  

1:40  9460 4698
0 

6. Tinjan – tabor KT5 12801 300 370 -4 270° 0:05  0 0:05  9205 4698
7 

  Vsota prvi dan   12801 12801   -120   4:20 1:0
0 

5:20     

 
• Za starše smo izvedli informativni roditeljski sestanek. 
• 25. in 26. 5. 2013 smo izvedli poskusno odpravo na Primorsko. 

 
Za spletno stran OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas smo po izvedbi poskusne odprave 
zapisali: 
Na deževen vikend, 25. in 26. 5. 2013, se je MEPI druščina podala na raziskovanje 
Slovenskega primorja. Z vlakom so se učenke izpred železniške postaje Škofja Loka 
v jutranjih urah podale proti morju. Po skoraj triurni vožnji so prispele v Kozino, kjer 
se je preizkus kondicijske pripravljenosti, znanja orientacije, kartografije, vztrajnosti, 
timskega dela šele dobro začel. Pot jih je vodila preko Klanca pri Kozini, Ocizle, vse 
do Socerba, kjer se je odprl prekrasen razgled nad Koprom in Trstom. Kmalu po 
spustu v Osp so jih pozdravile prve dežne kaplje, ki niso prenehale vse do jutra 
naslednjega dne. Del je zahteval precejšnjo mero močne volje in vztrajnosti, saj je bil 
vzpon na Tinjan in ponoven spust v Škofije v poznih popoldanskih ter večernih urah 
in ob deževnih razmerah velik preizkus kondicijske pripravljenosti, odločnosti, 
hrabrosti in solidarnosti. Po nočnem počitku in nabranih novih močeh je nedeljski dan 
postregel s sončnim vremenom in pravljično kolesarsko potjo vse do železniške 
postaje v Kopru, kjer je bila končna – zmagovalna točka. Veselje ob dosežku je bilo 
nepopisno, nagrada zanj pa je bil sprehod do obale in namakanje nog v morju. 
Sledila je še vožnjo z vlakom proti domu in pričakovanje doživetji na kvalifikacijski 
odpravi.  
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Slika 5: Poskusna odprava 

 
Slika 6: Poskusna odprava 

• V učilnici smo se pripravili na kvalifikacijsko odpravo ter v ta namen izpolnili 
tabelo z vsemi potrebnimi podatki za njeno izvedbo. 
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Tabela 2: Primer načrta poti 

Imena v skupini:  
SKUPINA : OŠ Gorenja 
vas 

Križna Gora-Planica-Čepulje-Mohor-
Jošt-Šmarjetna gora Merilo  1:25000 

Št. lista: 2 
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Skupni čas hoje: 
8:25 
Vsota prehojenih km: 
25,1 km 
N
O. 

Naziv kraja ali 
točke 

Y X 

1. Sv. Mohor Štart     949         41775 21600 

2. 
Gaber - začetek 
gozda OT 16150 2650 750 -199 100 0:45   44138 21725 

3. 
za Špičastim 
hribom KT 6 16425 275 710 -40 150 0:10   44325 21550 

4. pod Bladovico OT 17650 1225 730 20 103 0:20   45325 21350 

5. 
Jošt nad 
Kranjem KT 7 19600 1950 845 115 54 0:35 0:20 46650 22300 

6. Kucelj OT 20450 850 620 -225 100 0:25   47438 22200 

7. 
pod 
daljnovodom KT 8 21575 1125 410 -210 105 0:25   48475 21938 

8. 
jasa z lovsko 
opazovalnico OT 22200 625 490 80 50 0:15   48825 22188 

9. 
parkirišče v 
Stražišču KT 9 25128 2928 390 -253 119 1:05   49963 22000 

  Vsota    25128  11628        4:00  0:2
0     

 
• 8. in 9. 6. 2013 smo izvedli kvalifikacijsko odpravo na Gorenjskem. 

 
Za spletno stran OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas smo po izvedbi kvalifikacijske 
odprave zapisali: 
 
Kvalifikacijska odprava se je odvila drugi junijski vikend (8. in 9. junija 2013). Po 
temeljitih pripravah, racionalizaciji osebne in skupinske opreme, natančno vrisano 
potjo, kompasom in tabelo v roki sta se skupini mladih MEPI-jevk podali izpred 
cerkve v Stari Loki novim podvigom naproti. Pot jih je peljala skozi vas Cavrn do 
cerkve pri Sv. Križu, kjer se je odprl lep razgled nad Škofjo Loko in Soriškim poljem. 
Skupini sta nadaljevali pohod skozi Križno Goro na Planico, od tam pa mimo Čepulj 
do Sv. Mohorja, kamor sta prispeli točno po v naprej določenih časovnih preračunih. 
V skoraj idiličnih sončnih razmerah so učenke postavile tabor in si skuhale kosilo, ne 
vedoč, da jih čaka strašno neurje s sodro. Ko so naslednjega dne zapuščale tabor, 
so jih na neurje spominjali le še beli kupi nestaljene sodre. Na srečo so bile njihove 
noge spočite in so plesale od veselja po osvojitvi zadnje razgledne točke – Jošta nad 
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Kranjem. Ob prihodu na končno točko pod Šmarjetno goro jih je po nadvse uspešno 
izvedeni kvalifikacijski odpravi čakal nagradni posladek s palačinkami. 
 

 
Slika 7: Kvalifikacijska odprava; tabor na Sv. Mohorju 

 
7.5.2.3 Zaključna faza 
 

• V zaključni fazi smo analizirale izvedbo aktivnosti na vseh štirih področjih ter 
pripravile poročila za Nacionalni odbor programa MEPI. 

 
 
Tabela 3: Vloga za potrditev priznanja 

 
Izvajalec: OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS    Udeleženec: EVA 

Datum rojstva: 2. 2. 1998   Začetek BRONASTE stopnje: 30. 9. 2012 
Zaključek BRONASTE stopnje: 30. 5. 2012   Podpis mentorja: Mateja Barbič, Mojca 

Jamnik 
 
STO. PROSTOVOLJNO DELO ODPRAVA VEŠČINE REKREATIVNI 

ŠPORT 

BR
O

N
A

ST
A

 

Dejavnost:  
VZGOJNO DELO Z OTROKI 
V VRTCU 

Opravljene 
priprave: DA 

Dejavnost: 
SKAVTI 

Dejavnost: 
PLES 

Vsebina začetnega tečaja ali 
usposabljanja: 
PREDAVANJE UČITELJIC 
O RAZVOJNI STOPNJI 
OTROK. 

Način izvedbe: 
KLASIČNA PEŠ 
ODPRAVA 

Datum začetka: 24. 
9. 2012 
 
Datum zaključka: 27. 
5. 2013 

Datum začetka: 8. 
11. 2012 
 
Datum zaključka: 
30. 5. 2013 

Datum začetka: 16. 11. 2012 
 
Datum zaključka: 15. 3. 
2013 

Kraj/področje 
(od – do): 

1. Kozina - 
Koper 

2. Škofja Loka 
- Stražišče 
pri Kranju 

Povzetek dejavnosti: 
Skavte sem 
obiskovala tedensko. 
Prevzela sem 
pomembno vlogo 
podvodnice v vodu 
hijen. Pomagala sem 

Povzetek 
dejavnosti: 
Vestno sem 
obiskovala treninge. 
Na treninge sem 
hodila pripravljena. 
Ples sem se naučila 

Povzetek dejavnosti: 
Z otroki sem preživljala čas v 
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jutranjih urah, ko so v vrtec 
prihajali. Obiskovala sem jih 
enkrat na teden. Z vsakim 
tednom sem jih bolje 
poznala in imela boljši odnos 
z njimi. Rada sem jim brala 
knjige. Pripravila sem jim 
lutkovno predstavo Čebela 
Adela. Druženje z otroki v 
vrtcu je bila zame 
nepozabna izkušnja.  

Datum začetka in 
zaključka:  
1) 25.-26. 5. 2013 
2) 8.-9. 6. 2013 

pri izvedbi srečanj 
ter napredovala v 
odgovornosti, 
služenju in skavtskih 
veščinah (prva 
pomoč, vozli, ogenj, 
kuhanje …). 

izvajati suvereno in 
bolj prepričljivo. 
Svoje telo bolj 
tehnično obvladam.  

Namen: Prisluhniti 
naravi in opazovati 
živali ob poti. 

Inštruktor (ime, priimek, 
kontakt) 
MARJETA DEMŠAR 

Inštruktor (ime, 
priimek, kontakt) 
MOJCA JAMNIK, 
MATEJA BARBIČ 

Inštruktor (ime, 
priimek, kontakt) 
MOJCA MOŽINA 

Inštruktor (ime, 
priimek, kontakt) 
PETRA SLABE 

Ocenjevalec (ime, priimek, 
kontakt) 
MARJETA DEMŠAR 
 

Ocenjevalec (ime, 
priimek, kontakt) 
MOJCA JAMNIK, 
MATEJA BARBIČ 

Ocenjevalec (ime, 
priimek, kontakt) 
MOJCA MOŽINA 

Ocenjevalec (ime, 
priimek, kontakt) 
PETRA SLABE 

 
• Konec šolskega leta smo za učence 8. razredov pripravile predstavitev naših 

celoletnih aktivnosti. 
 
Opisali smo aktivnosti, ki so potekale skupaj z učenci. Da smo program MEPI lahko 
izpeljali varno in uspešno, smo kot mentorji in inštruktorji opravljali številna druga 
dela. Vse poti na pripravljalnih treningih smo predhodno prehodili ter pripravljali 
naloge, ki so omogočale pridobivanje znanj s področij, ki smo jih obravnavali.  
 
Največ pozornosti sta prevzeli poskusna in kvalifikacijska odprava. Ker sta potekali v 
neznanem okolju, v katerem so se  morale učenke orientirati povsem samostojno, je 
bila naša odgovornost, da poskrbimo za varnost na prvem mestu. Vsaka priprava na 
ekskurzijo zahteva nemalo priprav. Najprej smo se z učenkami dogovorile, kateri 
predel Slovenije bi si želele raziskati. Sledilo je zbiranje ustreznih zemljevidov. Sprva 
smo jih pridobivali s strani slovenske vojske, in sicer zemljevide DTK 25, kasneje pa 
zaradi lažje dostopnosti in kopiranja tudi s spletne strani Geopedia.si. Razmisliti smo 
morali, kako uskladiti želje učenk s tem, da je pot primerno dolga (približno 25 
kilometrov), da je zanimiva, varna, da poteka večinoma v naravnem okolju, da je 
približno na polovici poti primeren prostor za prenočevanje s pitno vodo ter da za 
učenke ni prezahtevna orientacijsko in fizično. Ko smo zaključili z razmisleki, smo 
izbrano pot vrisali v zemljevid ter v tabele, ki so bile predstavljene zgoraj, vpisali 
podatke, potrebne za orientacijo. Ustreznost poti smo preverili na terenu. To smo 
najlažje opravili s kolesom, saj bi jo s pešačenjem težko pregledali v enem dnevu. Na 
terenu smo po potrebi prilagajali predvidene orientacijske in kontrolne točke, poiskali 
primeren prostor za prenočevanje ali pa celo spremenili del načrta poti. Pozanimali 
smo se o lastništvu zemljišča ter se dogovorili o možnosti prenočevanja. Sledil je 
razmislek o možnosti prevoza na začetek poti in povratku po končani odpravi. Na 
Primorskem smo pot prilagodili železniškim postajam. Začetek poti je bil tako v 
Kozini, konec pa v Kopru.  
Na odpravi je naloga inštruktorja, da na kontrolnih točkah pričaka posamezne 
skupine. Če je skupin več,  potem je nujno sodelovanje vsaj dveh inštruktorjev. Za 
zagotavljanje varnosti je dobro, da ima vsaka skupina svojega polnoletnega 
spremljevalca. Društvo MEPI je v ta namen priskočilo na pomoč ter ponudilo 
spremstvo prostovoljcev t. i. Zlatnikov, študentov, ki so prejeli zlato MEPI priznanje. 
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Danes organizirajo odprave ter izvajajo spremstva tudi člani društva GAHA Slovenija 
– Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI. Na naših odpravah so spremljevalci 
hodili za posamezno skupino, pri čemer se niso vpletali v orientiranje članov skupine, 
četudi so vedeli, da je skupina izbrala napačno pot. V orientacijo bi se vpletli zgolj 
takrat, ko bi presodili, da bi bila lahko izbrana pot za udeležence nevarna.  
 
Priprave na odpravo in izvedba odprav vključuje cilje, ki so v učnem načrtu za družbo 
ter v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko za peti razred opredeljeni kot:  
LJUDJE V PROSTORU 

• Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska barvna lestvica, nadmorska 
višina, relativna višina). 

• Učenci se orientirajo s kompasom in z zemljevidi. 
• Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača pokrajina, Slovenija, 

Evropa, svet). 
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine terenskega dela (kartiranje, 

orientacija, opazovanje, merjenje, anketiranje). 
• Učenci spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih enot Slovenije na 

terenu. 
VPLIVI SONCA NA VREME 

• Učenci znajo povezati izkušnje z močjo in smerjo vetra z vremenskimi 
razmerami. 

 
M. Umek (2001) pravi, da učenci dosežejo raven sposobnosti razumevanja 
zemljevida, ki jim omogoča uporabo različnih zemljevidov, večinoma v šestem 
razredu. V petem razredu morajo biti zemljevidi prilagojeni učenčevim zmožnostim ali 
pa morajo biti naloge prilagojene tako, da se lahko orientirajo tudi na podlagi 
običajnih zemljevidov (najbolje večjih meril) in prepoznavanjem ter uporabo tistih 
sestavin zemljevida, ki jim ne povzročajo večjih težav. Sestavine zemljevida, ki jih 
petošolci težje razumejo, so: geografska dolžina in širina, številsko merilo, relief, 
prikazan s plastnicami. Ker je naša želja, da bi v prilagojen MEPI program vključili 
tudi nadarjene učence, med katerimi bi bili nadarjeni na področju družboslovja, ter 
ker program spodbuja timsko delo z razdelitvijo vlog in opravljanja nalog, bi lahko pri 
orientiranju na odpravi z upoštevanjem manjših prilagoditev uporabili zemljevid DTK 
25. Za petošolce bi organizirali eno odpravo s krajšo razdaljo, stalno prisotnostjo 
učitelja oziroma inštruktorja ter izbrano temo, na podlagi katere bi udeleženci izvajali 
raziskovanje. Vse dejavnosti bi bile podprte z igrivimi vajami, sprostitvenimi 
dejavnostmi, igrami vlog, torej z dejavnostmi, ki bi povečale motivacijo udeležencev 
za dosego cilja.  
 
 
7.6 IZBOR VSEBIN IN DEJAVNOSTI ZA PRILAGOJENI MEPI 

PROGRAM ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Z EVALVACIJO 
 
 
Tabela 4: Izbor vsebin in dejavnosti 

VSEBINE DEJAVNOSTI EVALVACIJA 
Sodelovanje 
v skupnosti 

 Igre za krepitev 
temeljnega 

Neda Kajfež, nacionalna 
koordinatorka programa MEPI 
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zaupanja in 
oblikovanja 
skupinskega 
duha (igre za 
tvorjenje tima) 

 Priprava in 
izvedba dogodka 
Vesela urica 

 
Veselih uric se v okviru programa MEPI ne 
izvaja več.  
Program, ki se bo izvajal v petem razredu 
osnovne šole, ne sme vsebovati imena 
MEPI, saj se po mednarodni licenci izvaja 
MEPI od otrokovega 14. leta. 
Delovanje na izbranih področjih naj bi 
zajemalo največ 10 ur.  
Priprave na odpravo ter izvedba odprave 
bi bila dobra v povezavi z devetošolci, ki 
so vključeni v program MEPI. 
Priprave na odpravo naj vsebujejo čim več 
dejavnosti, povezanih z orientacijo. 
V MEPI-ju je vse bolj v veljavi formativno 
spremljanje učenčevega napredka. 
Nujno je, da učenci svoje delo in napredek 
vrednotijo že sproti.  
Ob koncu šolskega leta in zaključku 
programa je dobro, da si udeleženci 
podelijo darilo v obliki pozitivnih misli drug 
drugemu. Prav tako je pomembno, da ob 
koncu šolskega leta izvedemo 
praznovanje, ki zaokroži celoleten učenčev 
trud na različnih področjih.  
 
Mateja Barbič, profesorica razrednega 
pouka 
 
V primeru izvajanja Veselih uric, bi bilo 
dobro, da se jih vključi v medgeneracijsko 
sodelovanje. 
V okviru prostovoljstva se lahko izvaja 
pomoč starejšim osebam. 
Da bi učenci hitreje usvojili znanja s 
področja orientacije, naj se čim več 
orientirajo s sistematičnim in pozornim 
opazovanjem okolice. 
Učenci naj v namen varne izpeljave 
odprave pridobijo znanja s področja prve 
pomoči.  
Ko učenci izvajajo dejavnosti na 
posameznih področjih, je naloga mentorja, 
da ohranja stik z inštruktorji ter tako 
preverja napredek učenca. 
 
Mateja Mohorič, profesorica razrednega 
pouka 
 
Učenci naj imajo možnost, da se čim več 

Prostovoljn
o delo 
(minimalno 
10 obiskov) 

 Igre vlog 
 Seznanitev s 

humanitarnimi 
organizacijami v 
lokalnem okolju 
ter obisk izbrane 

 Izvajanje pomoči 
drugim (npr. 
sošolcu pri 
učenju, mlajšemu 
učencu pri 
vključevanju v 
družbo 
sovrstnikov) 

Rekreativni 
šport* 
(minimalno 
10 obiskov) 

 Izvajanje izbrane 
športne aktivnosti 
doma, v šoli ali v 
okviru športnega 
društva ter z 
rekreacijo 
pridobivanje 
navad zdravega 
življenjskega 
sloga  

Veščina* 
(minimalno 
10 obiskov) 

 Izpopolnjevanje 
na področjih za 
razvijanje 
kognitivnih ali 
fizičnih zmožnosti 

Prostorska 
orientacija 
in 
kartografija 
Bivanje v 
naravi (1 
nočitev) 

 Spoznavanje 
sestavin 
zemljevida 

 Orientiranje z 
zemljevidom in s 
kompasom 

 Spoznavanje 
nekaterih 
pokrajinskih 
značilnosti 
izbrane naravne 
enote Slovenije 
na terenu 
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 Seznanitev z 
informacijami 
bivanja v naravi 
(oprema, varnost, 
vreme, postavitev 
šotora, priprava 
obroka, skrb za 
okolje) 

ukvarjajo s športom. 
V petem razredu učenci še niso tako 
samostojni kot v devetem razredu, zato bi 
potrebovali veliko več pomoči.  
Pojavlja se dilema, če bi učenci podoben 
program, kot je MEPI, opravljali že v 
petem razredu, potem v devetem morda 
ne bi bili več zainteresirani zanj. 
Program bi se lahko povezal s planinskim 
krožkom, v okviru katerega učenci prav 
tako pridobivajo znanja in veščine 
orientacije in preživetja v naravi. 
Učenci petega razreda so ob ustrezni 
podpori sposobni orientacija z 
zemljevidom DTK 25. 

*Učenec si izbere eno dejavnost s področja rekreativnega športa ali pa s področja 
veščine. 
 
 
7.7 PRIROČNIK ZA IZVAJANJE PROGRAMA TEČKOV IZZIV - 

PRILAGOJEN MEPI PROGRAM ZA IZVAJANJE INTERESNE 
DEJAVNOSTI TEČKOV IZZIV V PETEM RAZREDU OSNOVNE 
ŠOLE  

 
Program interesne dejavnosti smo prilagodili po konceptu programa MEPI. Program 
MEPI se izvaja od mladostnikovega štirinajstega do petindvajsetega leta starosti. 
Pred štirinajstim letom se mladi vanj ne morajo vključiti. Na podlagi tega dejstva smo 
novo oblikovani program poimenovali drugače, in sicer Tečkov izziv. Obsega 30 
kontaktnih ur mentorja z učenci in se izvaja  od septembra do junija (dolžina enega 
srečanja je 60 minut ali več). Učenci v okviru programa izvajajo različne dejavnosti. V 
prvem delu izvajanja programa imajo na razpolago tri področja: šport, veščina in 
prostovoljstvo. Ker pedagogika Kurta Hahna zagovarja razvijanje sočutja v mladih in 
medsebojno pomoč, smo se odločili, da so vsi udeleženci Tečkovega izziva vključeni 
v prostovoljno delo. Na področjih športa in veščin si izberejo eno dejavnost (lahko si 
izberejo dejavnost na področju športa ali pa dejavnost na področju veščin). 
Dejavnosti izvajajo enkrat tedensko, eno šolsko uro. Skupaj opravijo osem obiskov 
ter se vseskozi trudijo doseči individualno zastavljen cilj. Za vsak obisk beležijo v 
Tečkov dnevnik, kaj so delali ter označijo, kako so zadovoljni glede na svojo aktivno 
udeležbo, ki jih vodi do izbranega cilja. Učenci tako opravijo več ur dejavnosti, kot je 
kontaktnih ur z mentorjem Tečkovega izziva. V drugi polovici izvajanja programa 
udeleženci ne obiskujejo več dejavnosti na področjih prostovoljstva, športa in veščin, 
temveč se pripravljajo na odpravo.  
 
Idealno število udeležencev na enega mentorja je od 8 do 10, takšnemu številu 
udeležencev je prilagojen tudi naš program Tečkov izziv.  
 
Tečkov izziv (predvsem odprava) vključuje snemanje in fotografiranje, zato učence o 
tem predhodno obvestimo.  
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Jamnik; magistrsko delo 

60 
 

Priročnik vsebuje načrt programa po temah in urah, priprave za posamezno uro ter 
Tečkov dnevnik (priloga k priročniku), v katerega udeleženci beležijo svoj napredek in 
nova spoznanja.  
 
Program vključuje dejavnosti, ki se odvijajo v okolici Osnovne šole Orehek. Vse 
dejavnosti so prilagodljive lokalnemu okolju šole, na kateri bi se program izvajal.   
 
 
7.7.1 NAČRT PROGRAMA 
 
 
Tabela 5: Načrt programa od septembra do junija 

M
es

ec
 Ura Namen 

SE
PT

EM
B

ER
 

1.  Uvodna ura z »ledolomilec« igrami; informacijami o poteku 
Tečkovega izziva med šolskim letom; spoznavanje udeleženčevih 
interesov; dogovor o srečanjih v manjših skupinah; prejem 
Tečkovega dnevnika 

2.  Obisk športnega pedagoga in pogovor z njim o pomenu športne 
rekreacije; pogovor z osebo, ki obvlada določeno veščino 

3.  Obisk humanitarnega oziroma prostovoljnega delavca in pogovor z 
njim o pomenu humanitarnih/prostovoljnih organizacij, pomenu 
prostovoljstva in oblikah pomoči drugim (npr. obisk gasilcev, 
organizacije Rdeči križ, Karitas) 

O
K

TO
B

ER
 4.  Individualno svetovanje glede izbora dejavnosti na področjih 

rekreativnega športa ali veščine in prostovoljstva (pregled možnostih 
izvajanja na šoli in v lokalnem okolju), izbira inštruktorja ter dogovor o 
pričetku izvajanja (vsaj 8 obiskov na posameznem področju) 

5.  Sestanek po izvedenih prvih obiskih izbranih dejavnost ter določitev 
osebnih ciljev na izbranih področjih; vpis le-teh v osebni dnevnik 
Tečka 

N
O

VE
M

B
ER

 6.  Izvajanje dejavnosti na izbranih področjih, individualno spremljanje 
udeleženčevih napredkov 
 
 
 
 

D
EC

EM
B

ER
 

7.  Srečanje po izvedbi dejavnosti na izbranih področjih z dobrodelno 
noto 
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JA
N

U
A

R
 

8.  Pričetek priprav na odpravo z opisom poti in opazovanjem okolice v 
lokalnem okolju 

9.  Orientacija z opazovanjem okolice in naknadnim opisom poti, risanje 
preprostega zemljevida 

10.  Zemljevid: seznanjanje s splošnim in tematskimi zemljevidi, 
prepoznavanje sestavin zemljevida ter orientacija z zemljevidom 
merila 1 : 10000  

FE
B

R
U

A
R

 

11.  Zemljevid: orientacija z zemljevidom DTK 25 ter skupinsko 
sodelovanje 
 
 

12.  Kompas: uporaba, orientacija s kompasom, seznanitev z njegovo 
uporabo 
 

M
A

R
EC

 

13.  Zemljevid in kompas: orientacija v lokalnem okolju (lov za skritim 
zakladom) 

14.  Zemljevid in kompas: samostojna priprava poti in orientiranje 
15. in 
16. 

Bivanje v naravi: pridobivanje informacij o ustrezni opremi in 
vremenu, varnosti, prvi pomoči, postavitvi šotora, pripravi obroka in 
skrbi za okolje (delo po postajah) 

A
PR

IL
 17. Priprava načrta poti za prvi dan odprave 

 
18. Priprava načrta poti za drugi dan odprave 

 
 

M
A

J 

19.-23. Odprava: prvi dan 

24.-28. Odprava: drugi dan 
29. Zaključno srečanje s piknikom 

JU
N

IJ
 30. Slavnostna podelitev priznanj  

 
 

 
Tako kot je zastavljen program MEPI, smo se tudi pri Tečkovem izzivu odločili, da 
prvi del programa posvetimo razvijanju individualnih sposobnosti učencev, drugi del 
pa pridobivanju veščin timskega dela in z odpravo preizkusu lastne vzdržljivosti ter 
volje. Načrt programa je razdeljen po mesecih. Prvim štirim mesecem (od septembra 
do decembra) smo namenili 7 ur, saj v tem delu udeleženci izvajajo dejavnosti na 
izbranih področjih in kontaktne ure z mentorjem niso potrebne. Pomembno se nam 
zdi, da udeležencem izkustveno in s pravilnim usmerjanjem pomagamo k izbiri 
dejavnosti ter določitvi individualnih ciljev.  
 
V nadaljevanju se nam zdi pomembno spremljanje napredka ter evalvacija procesa 
učenja, pridobljenih znanj, izkušenj in usvojitve cilje. Več ur smo namenili pripravam 
na odpravo, saj le-te zajemajo področje orientacije in topografije, ki ga petošolci še 
nimajo usvojenega. V namen pridobivanja znanj smo poskušali pripraviti dejavnosti, 
ki bi bile petošolcem zanimive, potekale pa bi na čim bolj konkretni ravni.  
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V programu MEPI traja odprava na bronasti stopnji dva dni, eno noč. Ker je bivanje v 
naravi s prenočevanjem učencem običajno zanimiva izkušnja, smo se odločili, da 
časa odprave ne krajšamo ter s tem ohranimo nočitev. Krajšali smo prehojeno pot, ki 
znaša skupno, namesto dobrih štiriindvajset kilometrov, dobrih enajst kilometrov.  
 
 
7.7.2 UČNE PRIPRAVE 
 
Da bo izvajanje potekalo enostavneje, smo za posamezne ure oziroma sklope 
napisali učne priprave. Te vsebujejo cilje, oblike in metode dela. Navedli smo 
sredstva in pripomočke ter vire in literaturo.  Potek dela je zastavljen tako, da s krajšo 
dejavnostjo napove temo srečanja, v nadaljevanju pa z različnimi aktivnostmi 
poskuša doseči zastavljen cilje posameznega srečanja. Pri izboru dejavnosti smo si 
pomagali z različno literaturo in spletnimi viri.  
 
  

1. ura: SPOZNAVAMO SE september 
Cilji • Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 

sodelovanja. 
• Prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti. 
• Seznanijo se z informacijami o izvajanju programa Tečkov 

izziv.  
Oblike dela Delo v skupini, individualno delo 
Metode dela Igra, pogovor, prikazovanje 
Sredstva in 
pripomočki 

• Dnevnik Tečko 
• Dostop do video posnetka: https://vimeo.com/54842285 

(datum ...) 
• Različni papirji, les, filc, barvice, flomastri, lepilo, škarje 
• Prt (2𝑚 𝑥 2𝑚), plastičen kozarec, vrvi, označba starta in cilja 

Viri in 
literatura 

• Kranjčan, M. (2016). Od igre do projekta. Koper: Založba 
Univerze na Primorskem. 

• Rozman, U. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: 
Educa, Melior. 

Potek dela 
Ledolomilec igra in igra spoznavanja: 
 
Skupno oblikovanje prostora  
Vsakdo lahko prispeva k ureditvi takšnega prostora, v katerem se bo dobro počutil. 
Naša vloga je, da pri tem učencem omogočimo, da so samoiniciativni. Naša naloga 
ni, da jim povemo, kako naj bo učilnica urejena. Mi smo v vlogi opazovalca. Zanima 
nas, kako se bodo učenci dogovarjali, kdo bo podajal predloge, kdo bo urejal, kdo bo 
stopil v ozadje itd. 
 
Zastavice z imeni 
Učencem damo na razpolago različne materiale (bel in barvni papir, kartoni, blago, 
umetno usnje, filc, les itd.) in pripomočke za ustvarjanje. Rečemo jim, naj si vsak 
izbere material ter iz njega naredi zastavico s svojim imenom. Vsi izdelamo takšne 
zastavice, ki nas najbolje opisujejo. Na zadnjo stran napišemo svoja pričakovanja od 
Tečkovega izziva. Vsi se predstavimo s svojo zastavico. Te zastavice, ne bodo naše 
molilne zastavice, bodo pa naše vodilo, ki nas bo peljalo skozi projekt. 

https://vimeo.com/54842285
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Ogled videa Zlati Nepal 2012, ki ga je posnel in zmontiral prejemnik zlatega 
priznanja MEPI Rožle Bregar: 
https://vimeo.com/54842285 
Pogovor o pomenu programa Tečkov izziv, ki je nekakšna priprava na vstop v MEPI. 
Tečkov izziv torej ni samo odprava, je preizkus na številnih področjih. Učencem 
predstavimo področja s poudarkom na pridobitvah, ki jih mladi prejmejo z njihovim 
udejstvovanjem. Pri razlagi si lahko pomagamo z izobraževalno filozofijo Kurta 
Hahna.  
 
Predstavimo načrt izvajanja projekta tekom šolskega leta ter učencem damo 
osebne dnevnike Tečka, v katere se bodo tekom šolskega leta zbirala učenčeva 
razmišljanja, napredki na posameznih področjih, gradiva s področja obravnavanih 
tem in opisna ocena s posameznih področij dela.  
 
Igra sodelovanja  
 
Premikajoči prt 
Za izvedbo igre potrebujemo prt ali trše blago velikosti dva metra krat dva metra, 
plastični kozarec do polovice napolnjen z vodo, vrv za pripravo ovir in markacija za 
start in cilj. Poligon je najbolje, da pripravimo nekje na prostem.  
Naloga skupine je, da prenesejo prt s kozarcem skozi poligon z ovirami iz vrvi. Prt 
lahko primejo le na skrajnem robu. Da se kozarec ne zvrne, morajo vsi člani dobro 
sodelovati pri držanju prta.  
 
Po izvedeni igri se pogovorimo o njihovi medsebojni komunikaciji in pomenu 
kakovostnega sodelovanja. Povemo, da bo tekom projekta Tečkov izziv kakovostno 
timsko delo izjemno pomembno pri uspešni izpeljavi nalog. 
 
 
Tabela 6: Prijavnica v Tečkov izziv 

 
PRIJAVNICA V PROGRAM TEČKOV IZZIV 

Šolsko leto: 
 

Ime in priimek udeleženca/-ke: 
Naslov:  
Ime in priimek starša/skrbnika: 
Hči/sin je nezgodno zavarovan/-a  (obkroži)        DA           NE 
Telefon skrbnika/starša:  
Datum:  
Podpis starša/skrbnika:  
 
Podatki so le za interno uporabo. Kontaktni podatki (telefon) pridejo v poštev predvsem pri 
udeležbi otroka na odpravi. Hvala. 
 
Učenci do naslednjega srečanja izpolnijo naslovno stran dnevnika ter skupaj s 
svojimi starši/skrbniki izpolnijo prijavnico v program Tečkov izziv. Oboje prinesejo na 
naslednje srečanje. Naloga mentorjev je, da se do prihodnjega srečanja dogovorimo 
s športnim pedagogom ali trenerjem določenega športa ter osebo, ki obvlada 

https://vimeo.com/54842285


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Jamnik; magistrsko delo 

64 
 

določeno veščino, za predstavitev svojega področja nadobudnim udeležencem 
Tečkovega izziva. 
 

2. ura: SPOZNAVAMO POMEN ŠPORTA IN VEŠČINE september 
Cilji • Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 

želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.). 
• Učenci spoznavajo prednosti za zdravje, ki jih prinaša 

ukvarjanje s športom ter se seznanijo z izbrano veščino. 
Oblike dela Individualno delo 
Metode dela Prikazovanje, razlaga, pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Tečkov dnevnik 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
V Tečkovem dnevniku učenci izpolnijo miselna vzorca: šport in veščina. 
S Tečkovo pomočjo (Tečkov dnevnik, str. 4) razmislijo, kaj najraje počnejo, ali se 
radi ukvarjajo s športom, zakaj je dobro, da so športno aktivni, kateri šport se jim zdi 
zanimiv, ali bi se lahko ukvarjali z njim in kako bi to uresničili. Prav tako razmislijo o 
sebi, katera znanja imajo, kaj obvladajo, ali imajo kakšno posebno spretnost, znanje, 
veščino, ki je drugi nimajo. Poudarimo, da je vsako znanje oz. veščina dragoceno in 
za vsakega posameznika izjemno pomembno. Naštejemo nekaj primerov (kuhanje, 
peka peciva, popravljanje različnih električnih ali motornih naprav, delo na 
cvetličnem, zelenjavnem vrtu, petje, igranje inštrumentov, klekljanje, modeliranje, 
usposabljanje za gasilce, pridobivanje znanj pri dodatnem pouku, raziskovanje in 
pisanje raziskovalne naloge itd.). Kar so učenci zapisali, ni potrebno predstaviti 
drugim, pomembno je, da so razmislili o sebi in o svojih močnih področjih. 
 
V telovadnici obiščemo športnega pedagoga ali trenerja določenega športa in ta 
nam preko igre predstavi pomen športa.  
 
Obiščemo tudi osebo, ki obvlada veščino, ki je učencem nekoliko manj poznana. 
Koga bomo prosili, da nam predstavi svojo veščino, je odvisno od možnosti, ki jih 
ponuja šola oz. lokalno okolje. Otrokom bi se morda zdela zanimiva cirkuška 
pedagogika. Če imamo možnost, jih lahko ob pomoči mentorja naučimo nekaj trikov.  
 
Skupaj s Tečkom učenci v dnevnik zapišejo, kateri šport, veščino ali znanje bi radi 
še usvojili. 
 
Po srečanju so morda kateri učenci že izbrali dejavnosti, tisti, ki ju še niso, naj o izbiri 
še razmislijo.  
Mentorji se do prihodnjega srečanja dogovorimo s predstavnikom prostovoljnega 
gasilskega društva za predstavitev humanitarnega področja dela gasilcev.  
 
 

3. ura: PROSTOVOLJSTVO september 
Cilji • Učenci spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči 

(npr. prostovoljno delo, prostovoljna društva ipd.). 
• Učenci pridobivajo veščine komuniciranja in sodelovanja. 

Oblike dela Individualno delo 
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Metode dela Igra, prikazovanje, pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Rutice, štoparica, širši lepilni trak, Tečkov dnevnik 

Viri in 
literatura 

• Kranjčan, M. (2016). Od igre do projekta. Koper: Založba 
Univerze na Primorskem. 

• Kajfež, N. (2017). Priročnik za mentorje programa MEPI, 
interno gradivo . 

Potek dela 
Igra zaupanja 
 
Ogenj v hotelu 
Za izvedbo igre potrebujemo rutice, štoparico in širši lepilni trak. Prostor v učilnici 
pripravimo tako, da je v njej vse v neredu (prevrnjeni stoli, razmetane škatle, listi 
itd.). Učilnica bo predstavljala hotel, ki ga je zajel požar. Na nasprotni strani izhoda iz 
učilnice z lepilnim trakom začrtamo ognjevarno območje. Razdelimo vloge. 
Potrebujemo tri prostovoljce in hotelske goste. Gostje imajo zaradi gostega dima čez 
oči privezane rutice. Naloga reševalcev je, da v minuti rešijo vse hotelske goste in jih 
iz ognjevarnega območja varno pripeljejo skozi prostor s prevrnjenimi predmeti k 
izhodu.  
Po izvedeni vaji povabimo udeležence, da povedo, kako so se počutili v svojih 
vlogah. Spoznamo, da je zaupanje tistih, ki so deležni pomoči, bistvenega pomena, 
obenem pa je pomembno tudi, da  prostovoljci prevzamejo svojo vlogo kar se da 
odgovorno.  
 
Običajno je v vsakem kraju gasilski dom, zato je učencem najlaže predstaviti prav 
delo prostovoljnih gasilcev. Z učenci se jih odpravimo obiskat. 
 
Možnosti za prostovoljno delo je veliko. Pomembno je, da učenci spoznajo, da lahko 
pomagajo drugim na različne načine (nudijo učno pomoč sošolcem, mlajšim 
učencem, se družijo z mlajšimi učenci, vrtčevskimi otroki, pomagajo starejšim 
osebam, na kmetiji, hišniku itd.). V Tečkovem dnevniku izpolnijo rubriko 
Prostovoljstvo na strani 5.  
 
Učencem povemo, da bodo naslednjo uro sporočili izbiro dveh področij z 
dejavnostma. V primeru, da kdo ne bo vedel, kaj izbrati, mu bomo poskusili ustrezno 
svetovati. S seboj naj prinesejo Tečkove dnevnike. Naloga mentorja je, da se na šoli 
in lokalnem okolju pozanima o možnostih izvajanja dejavnosti na posameznih 
področjih.  
 
 

4. ura: IZBIRA DEJAVNOSTI NA PODROČJIH oktober 
Cilji • Učenci izberejo sebi ustrezna področja dela. 
Oblike dela Individualno delo 
Metode dela Razgovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Tečkov dnevnik 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
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Z učenci izvajamo pogovore v manjših skupinah ali individualno (prilagodimo se 
željam učencev).  
Izbiro dejavnosti pričnemo s pregledom zapisanega v Tečkovih dnevnikih. Morda so 
učenci že izbrali dejavnosti. V primeru, da dejavnosti še nimajo izbranih, jim 
predstavimo možnosti opravljanja dejavnosti na področju športa, veščin in 
prostovoljstva glede na ponudbo na šoli in v lokalnem okolju.  
Učenci v dnevnik zapišejo svojo izbiro ter inštruktorje na teh področjih (Tečkov 
dnevnik, str. 6); dogovorimo se o pričetku izvajanja ter o možnosti našega spremstva 
ob prvem obisku izbranega področja (npr. vrtca, doma starejših občanov itd.). 
Učenci opravijo na vsaki izbrani dejavnosti vsaj osem obiskov. Za vsak obisk 
zapišejo v svoj dnevnik kratek komentar o dogajanju, svojih občutjih, razmišljanjih ali 
napredku. Po opravljenih srečanjih jim v Tečkov dnevnik inštruktorji na izbranih 
področjih vpišejo opisno oceno. 
 
 
Naloga mentorjev v dneh po individualnih srečanjih je, da obvestimo inštruktorje na 
učenčevih izbranih področjih o njihovi vlogi. Naše prihodnje srečanje izvedemo, ko 
učenci že obiščejo izbrane dejavnosti.  
 
 

5. ura: MOJI CILJI oktober 
Cilji • Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 

želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.). 
• Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih 

izraziti in smiselno zagovarjati. 
Oblike dela Individualno delo, skupno delo 
Metode dela Igra, pogovor,  
Sredstva in 
pripomočki 

• Tečkov dnevnik, krede, žoga 

Viri in 
literatura 

• Kranjčan, M. (2016). Od igre do projekta. Koper: Založba 
Univerze na Primorskem. 

Potek dela 
Igra prepoznavanja močnih točk in izzivov 
 
Učne cone 
Igra je primerna za izvedbo v velikem prostoru (najbolje na šolskem igrišču, kjer 
lahko s kredo zarišemo veliko igralno območje). Namen igre je, da učenci s pomočjo 
vodenja in izkustveno razmislijo o svojih močnih področjih ter o ciljih, ki jih želijo 
doseči na izbranih področjih dela.  
Pred izvedbo igre na tla zarišemo tri krožnice s skupnim središčem. Učence 
povabimo v najmanjši, sredinski krog. V tem krogu so učenci precej skupaj. Prosimo 
jih, da drug drugemu povedo, v čem so dobri. V igri lahko sodelujemo tudi izvajalci. 
Vsak udeleženec dobi možnost, da  pove, kaj drugi dobro znajo. Povemo, da bi 
lahko tej coni dejali varna cona, saj smo v tej coni obdani s prijatelji, počutimo se 
varno, smo zaupljivi, s pozitivnimi izkušnjami in o sebi razmišljamo pozitivno. 
Ko si vsi udeleženci izmenjajo dobre misli, jih prosimo, da se premaknejo v 
naslednjo cono. V tej coni so si že nekoliko bolj narazen. Tu se na prijatelje ne 
morajo več zanesti, vse je odvisno od njih samih. Razmislijo naj o sebi, o svojih 
močnih področjih ter kaj že znajo. 
Zadnja postaja jih popelje v tretjo cono. V tej coni so si s prijatelji že zelo narazen, 
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zato ta cona predstavlja območje izzivov. Dosežki so odvisni od njih samih. Tu 
preizkusijo in izkusijo veliko novega, saj se učijo. V tej coni naj razmislijo, kaj si želijo 
še doseči oziroma v čem bi se radi izpopolnili. Cilje naj poskusijo poiskati na 
področjih, ki jih bodo izvajali v okviru programa Tečkov izziv. Čas za razmislek naj 
določijo sami.  
 
Določitev ciljev 
Cilje zapišemo v Tečkov dnevnik (str. 7) na individualnih pogovorih. Učenci, ki 
čakajo na pogovor, lahko igrajo košarko, nogomet, med dvema ognjema itd. 
Povemo, da naj po približno treh obiskih označijo, do kod se jim zdi, da so pri dosegi 
posameznega cilja že prišli. To naj ponovijo še po izvedenih šestih obiskih.  
Učencem, ki imajo težave pri določitvi ciljev, svetujemo na podlagi že zapisanega v 
Tečkovem dnevniku ter slišanega na vaji Učne cone.  
 
Poudarimo pomen beleženja obiskov v Tečkov dnevnik ter sprotno določanje 
uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev. 
 
Učenci v prihodnjih štirih tednih obiskujejo izbrana področja. Da so lahko nanje 
povsem osredotočeni, nimamo v okviru Tečkovega izziva nobenega srečanja. Proti 
koncu novembra jih pisno obvestimo o našem naslednjem srečanju. Namen srečanja 
je pregled, v kolikšni meri bodo zadane cilje že dosegli.  
Do učencev smo zaupljivi, kar pomeni, da jim verjamemo, da dejavnosti vestno 
obiskujejo. Učencem ponudimo pomoč ali svetovanje, v primeru, da bodo imeli 
kakršno koli dilemo, vprašanje ali težavo v zvezi z izvajanjem dejavnosti.  
 
 

6. ura: ŽE SEM DOBER, A ŠE NAPREDUJEM november 
Cilji • Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 

želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.). 
Oblike dela Individualno in skupno delo 
Metode dela Igra, pogovor, predstavitev 
Sredstva in 
pripomočki 

• Različna pisala in barvice 
• Tečkov dnevnik 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Igra Jaz imam »talent« 
Učenci prejmejo navodilo, da razmislijo, česa so se na svojih izbranih področjih že 
naučili. To vpišejo v miselni vzorec Tečkovega dnevnika na strani 10. 
Razmislijo naj, kako bi svoje znanje predstavili drugim.  
Vsak učenec se predstavi s svojim znanjem. 
 
Rad bi še izboljšal 
Učenci razmislijo, kaj bi v času obiskovanja izbranih področij še radi izboljšali. Da bo 
izziv večji, naj to narišejo v Tečkov dnevnik. Lahko rišejo z barvicami, svinčnikom, 
flomastri, voščenkami, ogljem, kemičnim svinčnikom. Ko je risba oz. slika 
dokončana, naj pod njo zapišejo, kaj so narisali oz. naslikali. Kdor želi, lahko risbo 
oz. sliko predstavi skupini. 
Na traku naj označijo, kako daleč do cilja se jim zdi, da so že prispeli.  
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Napovemo naše naslednje srečanje z evalvacijo. Sledila bo po opravljenih 
dejavnostih na izbranih področjih. Velik del bomo namenili prostovoljstvu, saj so se 
učenci z njim kot aktivni udeleženci povečini srečali prvič. Da bi se v zaključku 
poklonili tistim, s katerimi so učenci preživljali čas, bomo spekli piškote ter jim jih v 
znak zahvale podarili. 

 
Učencem povemo, da do sredine decembra ne bomo imeli srečanj. Njihova naloga v 
tem času bo, da uspešno zaključijo izbrana področja (v primeru, da želi kateri učenec 
nadaljevati z opravljanjem svoje dejavnosti, naj jo v dogovoru z inštruktorjem izvaja 
še naprej). Njihovi inštruktorji naj jim v dnevnik zabeležijo opisno oceno.  
Povemo, da nas čaka decembra prijetna skupinska naloga – peka piškotov. Ob 
pečenih dobrotah se bomo pogovorili o izvajanju dejavnosti in dosežkih. 
Naloga mentorjev je, da pripravi vse potrebno za izvedbo evalvacije s peko piškotov 
(rezervacija gospodinjske učilnice, izbira receptov ter priprava sestavin).  
 
 

7. ura*: EVALVACIJA IZVAJANJA DEJAVNOSTI december 
Cilji • Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 

sodelovanja. 
• Učenci razmislijo o svojem napredku. 
• Učenci izrazijo zahvalo sodelujočim v Tečkovem izzivu. 

Oblike dela Skupno delo, skupinsko delo 
Metode dela Ustvarjanje, pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Gospodinjska učilnica s pripomočki za peko 
• Sestavine za izbrane piškote, darilne vrečke 
• Tečkov dnevnik 
• Plakat večjega formata, flomastri 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Pogovor ob peki piškotov 
Drugačen in učencem morda bolj prijeten način pogovora o dosežkih na področjih 
dela je zagotovo skupno ustvarjanje v kuhinji. Naš namen je, da bi učenci tekom 
ustvarjanja piškotov razmislili o svojih  izkušnjah, dosežkih, doživetjih v okviru 
programa Tečkov izziv. Do učencev lahko pristopamo mimogrede tekom ustvarjanja, 
na takšen način zagotovimo tudi delno anonimnost. Situacija bo za učence bolj 
naravna, zato bodo v pogovoru lahko bolj sproščeni in iskreni.  
 
Priprava in delitev nalog 
Pripravljamo lahko različne piškote, pri čemer recepte za piškote položimo na mize 
skupaj s sestavinami za posamezen recept. Učenci naj si delo razdelijo sami. Naša 
naloga bo, da skrbimo za varnost (npr. pri delu z gospodinjskimi aparati in pri 
ravnanju s pečico). Učencem lahko po končani peki damo liste z recepti, da jih 
nalepijo v Tečkov dnevnik.  
 
Zaključna faza s skupinsko evalvacijo 
Ko so piškoti ohlajeni, se z njimi posladkamo ter izvedemo skupinsko evalvacijo. Na 
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plakat narišemo velik piškot. Vsak učenec dobi priložnost, da ga pobarva toliko, 
kolikor se mu zdi, da je dosegel svoje cilje. Kdor želi, lahko svoj prispevek obrazloži.  
V Tečkov dnevnik (str. 12) naj učenci obrišejo dlan svoje roke ter v njo zapišejo, kaj 
so pridobili na področju prostovoljstva.  
 
V darilne vrečke naložimo piškote, nanje privežemo listke z zahvalo. Vsak učenec 
podeli piškote mentorju in sodelujočim na izbranih področjih dela.  
Lahko pa se z učenci dogovorimo, da odnesemo piškote skupaj npr. v vrtec ali dom 
starejših občanov ter izkoristimo čas za skupno druženje.  
*Dejavnosti bodo skupno trajale več kot eno uro. 
 
Učencem napovemo, da z novim koledarskim letom pričnemo s pripravami na 
odpravo, v sklopu katerih se bodo seznanjali z orientacijo in kartografijo. Z različnimi 
nalogami bodo deležni številnih izzivov, ki bodo krepili skupinski duh. 
  
 

8. ura: ORIENTACIJA Z OPISOM POTI januar 
Cilji • Učenci se seznanjajo s pripomočki, ki lahko pomagajo pri 

orientaciji. 
• Učenci se orientirajo na podlagi slik iz lokalnega okolja.  

Oblike dela Skupno delo, individualno delo ali delo v parih 
Metode dela Delo s fotografijami in zemljevidom, viharjenje možganov, 

terensko delo 
Sredstva in 
pripomočki 

• Plakat večjega formata, flomastri, računalniki z dostopom 
do svetovnega spleta 

Viri in literatura • Kukanja Gabrijelčič, M. (2015). Nadarjeni in talentirani 
učenci. Med poslanstvom in odgovornostjo. Koper: 
Univerzitetna založba Annales. 

• Spletna stran: https://www.google.si/maps 
Potek dela 

Zapisovanje idej 
Na tla v učilnici damo velik list papirja. Na sredino lista zapišemo ORIENTACIJA. 
Vsak učenec dobi pisalo ter navodilo, naj napiše vse, česar se spomni, ko prebere 
besedo orientacija.  
Z učenci se pogovorimo o zapisanem. Morda jih lahko spomnimo na sodoben način 
orientiranja, ki ga danes večina uporablja – to je z navigacijskimi napravami. 
Sodoben način orientiranja v prostoru nam je vzel sposobnost pozornega opazovanja 
okolice, izzive iskanja pravih poti do izbranih točk, adrenalin, kako potem, ko smo se 
že izgubili, najti pravo pot itd. Prav zato bo naš cilj učencem znova vrniti željo po tem, 
da bi se znašli v prostoru brez pomoči elektronskih »tet«, ki nam narekujejo, kdaj in 
kako naj zavijemo desno ali levo.  
 
Delo v računalniški učilnici v spletnem mestu Google zemljevidi 
Učenci lahko delajo v parih ali individualno. Z učenci odpremo spletno stran Google 
zemljevid ter nastavimo satelitsko sliko. Na satelitski sliki poskusimo poiskati lokacijo 
naše osnovne šole. S pomočjo »Street View« si ogledamo še fotografske posnetke.  
 

https://www.google.si/maps
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Slika 8: Okolica šole OŠ Orehek 1 

Učenci dobijo navodilo, naj si s pomočjo Street view ogledajo okolico. Ali je prikazana 
taka, kot jo poznajo? Virtualno naj se »sprehodijo« v okolico šole (lahko do svojih 
domov). Podamo jim navodilo, naj se »sprehodijo« do znane točke (npr. do živilske 
trgovine). Vprašamo jih, ali vsi vedo, kje se nahaja njim morda zanimiva točka (npr. 
športno igrišče v Drulovki). Kako bi nekomu, ki poti ne bi poznal, opisali pot? 
 
Sprehod do izbrane točke s pomočjo opisa poti 
Učenci, ki poznajo pot do izbrane točke (npr. športno igrišče v Drulovki), opisujejo pot 
učencem, ki poti ne poznajo. Na podlagi opisa se vsi sprehodimo do izbrane točke.  
Na igrišču nas pričaka nogometna žoga, s katero odigramo kratko igro nogometa.  
 
Pred izvedbo 9. učne ure moramo predhodno prehoditi izbrano orientacijsko pot, da 
na izbrane točke damo kuverte s slikovnimi namigi.  
 
 
9. ura: ORIENTACIJA S POMOČJO SLIK IN Z OPAZOVANJEM 

OKOLICE  
januar 

Cilji • Učenci se orientirajo na podlagi slik iz lokalnega okolja. 
• Učenci spoznavajo sestavine zemljevida. 
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine 

terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje). 
Oblike dela Individualna, skupna in skupinska 
Metode dela Igra, delo s fotografijami in zemljevidom, terensko delo 
Sredstva in 
pripomočki 

• List A3 z labirintom, ladja – manjša igrača, skrinja z 
izbrano fotografijo iz lokalnega okolja 

• Fotografije izstopajočih točk v lokalnem okolju, zemljevid s 
prikazom lokalnega okolja s sporočilom, 3 kuverte 

• Listi A4 s svinčniki in barvicami 
• Čokolada 

Viri in literatura • https://www.google.si/maps 
• http://www.geopedia.si 

https://www.google.si/maps
http://www.geopedia.si/
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Potek dela 
Iskanje skritega predmeta v učilnici 
Med učenci izberemo nekoga, ki bo pustolovec in bo iskal skriti zaklad.  Prosimo ga, 
da za trenutek zapusti učilnico, saj ga pred vhodom v učilnico najprej čaka zanimiva 
pustolovščina z ladjo. Na večji format (A3) kopiramo labirint ter ga prilepimo na tla. 
Na štartno točko labirinta položimo ladjo (manjšo igračko) ter naročimo učencu, naj 
poišče pravo pot do otoka zaklada (pot ga vodi proti vhodu v učilnico). 
Učencem, ki so ostali v učilnici, pokažemo skrinjo z zakladom. Povemo, da so gusarji 
in da bodo na otoku zakladov skrili zaklad. Medtem ko pustolovec pluje s svojo ladjo 
skozi labirint, gusarji skrijejo zaklad. Kmalu zatem, ko skrijejo zaklad, se ujamejo v 
past začarane zemlje, kjer so vidni, a neslišni (izberemo nek prostor v učilnici). Rešijo 
se lahko, če pomagajo pustolovcu pri iskanju zaklada. Njihova naloga je, da 
pustolovca usmerjajo z neverbalno komunikacijo. Pomagajo si lahko s pantomimo ali 
z risanjem. Pomembno pri njihovem usmerjanju je, da delujejo kot skupina kar se da 
usklajeno. V skrinji z zakladom se nahaja fotografija z območja v okolici šole z 
navodilom, naj se odpravijo tja ter poiščejo nov namig.  
 

 
Slika 9: Okolica šole OŠ Orehek 2 

Na ograji najdejo kuverto z novim namigom – npr. fotografijo cerkve v Drulovki. 
Znova je njihova naloga, da prepoznajo območje ter se odpravijo po nov namig.  
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Slika 10: Drulovka 

Pri vhodu v cerkev najdejo kuverto z novo fotografijo – fotografijo oslička. Znova 
morajo ugotoviti, kje se nahaja osliček ter priti do njega.  

 
 

Pri osličku jih pričaka zemljevid z lokalnega območja. Ob njem je sporočilo »Dobro 
me poglej in mi povej, če sem okej.«  
 

Slika 11: Pri osličku 
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Slika 12: Zemljevid lokalnega območja 

Razložimo jim, da mora imeti vsak zemljevid določene sestavine, da ga lahko 
beremo. Učenci naštejejo manjkajoče elemente zemljevida. Povemo, da če želijo 
najti pravi zaklad, bodo morali narisati svoj zemljevid, ki bo vseboval vse sestavine 
(naslov, legendo, smeri neba, merilo, mrežo, datum izdelave in avtorja zemljevida). 
Učenci delajo v parih. Odpravimo se do bližnje kmetije, kjer si vsak par izbere manjše 
območje in ga predstavi v obliki zemljevida.  
 
Ko učenci končajo z risanjem zemljevidov, si jih ogledamo in z njimi poskusimo 
orientirati. Na enem izmed zemljevidov označimo točko, kjer se skriva težko 
pričakovani zaklad. S skupnimi močmi ga morajo učenci poiskati. V odkritem zakladu 
jih pričaka sladko presenečenje v obliki čokolade.   
 
Do naslednje učne ure ne potrebujemo posebnih priprav, razen, da pripravimo učno 
gradivo.  
 
 

10. ura: RAZLIČNI ZEMLJEVIDI januar 
Cilji • Učenci poznajo in uporabljajo različne veščine 

komuniciranja in sodelovanja. 
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine 

terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje). 
• Učenci spoznajo, da lahko zemljevidi prikazujejo različne 

vsebine. 
Oblike dela Skupinsko delo, individualno delo 
Metode dela Igra, delo s fotografijami in zemljevidom, prikazovanje, terensko 

delo 
Sredstva in 
pripomočki 

• Računalnik z dostopom do interneta 
• 2 lista A4 ter dve pisali 
• Sestavljanki dveh različnih zemljevidov 
• Radio s predvajalnikom za glasbo oz. flavta 
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Viri in literatura • Kozel, L., et. al. (2016). Družba 4. Učbenik za družbo v 
četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 
Založba. 

• http://egradiva.gis.si/web/5.-razred-geografija/domaca-
pokrajina 

• http://www.geopedia.si 
Potek dela 

Igra atomčki 
Učilnico pripravimo tako, da imajo vsi učenci dovolj prostora za ples. Povemo, da 
bomo predvajali glasbo. Medtem ko bo glasba igrala, naj učenci plešejo. Ko preneha 
igrati, se bodo atomčki (učenci) v najkrajšem možnem času združili v skupine, ki 
bodo štele toliko članov, kot jim bomo veleli. Lahko rečemo: »Atomčki po dva.« 
Lahko jim velimo tudi, naj se združijo trije atomčki ali štirje, odvisno od tega, koliko 
skupin želimo z igro ustvariti. V našem primeru želimo imeti dve skupini (ker je v 
program vključenih od 8 do 10 udeležencev, je v vsaki skupini od 4 do 5 članov). Igra 
ni namenjena izpadanju, zato so ves čas igre prisotni vsi učenci.  
 
Sestavljanka 
Vsaka skupna si izbere eno škatlo. V škatli je sestavljanka izbranega zemljevida. 
Skupini sestavita svoja zemljevida. Ko sta zemljevida sestavljena, si člani skupin 
ogledajo oba zemljevida. Skupini prejmeta list, pisalo ter navodilo, naj člani zapišejo, 
kaj prikazujeta zemljevida, obenem naj poiščejo čim več razlik in podobnosti med 
obema zemljevidoma. Na voljo jim damo tri minute časa. 
Pojasnilo časovne omejitve: Pri iskanju odgovorov časovna omejitev zagotovo ne 
prinese pozitivnega učinka. Ker pa se učenci pripravljajo na odpravo, kjer jih bodo 
lahko pestile številne težave (utrujenost, izbira napačne poti, lakota in želja po dosegi 
cilja), bo še kako pomembno, da bodo pri orientiranju kar se da varčni s časom ter 
hkrati učinkoviti pri sklepanju skupinskih dogovorov. 
 

 

http://egradiva.gis.si/web/5.-razred-geografija/domaca-pokrajina
http://egradiva.gis.si/web/5.-razred-geografija/domaca-pokrajina
http://www.geopedia.si/
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Slika 13: Topografski zemljevid Slovenije 

 

 
Slika 14: Zemljevid razporeditve prebivalstva v Sloveniji 

Učenci drug drugemu predstavijo svoje ugotovitve. 
Ogledamo si še zemljevide različnih meril in različne tematske zemljevide (iz atlasa 
za srednje in osnovne šole). Povemo, kaj predstavljajo posamezni zemljevidi in v 
čem se razlikujejo.  
 
Odidemo v računalniško učilnico, ter si na spletni strani http://www.geopedia.si 
ogledamo ortofoto prikaz površja, relief ter topografski zemljevid Slovenije. S 
povečavo zemljevida poiščemo domači kraj. Medtem ko povečujemo, opazujemo, kaj 
se dogaja z merilom.  
K zemljevidu domačega kraja dodajamo vsebinske sloje. Ob vsakem sloju si 
ogledamo legendo. V lokalnem okolju Osnovne šole Orehek bi bil učencem morda 
zanimiv sloj s prikazom sončnih elektrarn. Predvidevamo, da vsi ne vedo, da se ena 
sončna elektrarna nahaja v njihovi bližini. Vprašamo jih, ali lahko poiščejo pot do nje. 
Zemljevid kopiramo ter vanj vrišemo pot. S pomočjo zemljevida se sprehodimo do 
izbrane lokacije. Do današnje učne ure učencem še ni bilo potrebno orientirati karte, 
da bi se lahko orientirali. S tokratnim izzivom bo to zelo pomembno.  
 
Ko prispemo na izhodiščno točko našega orientacijskega pohoda, učence vprašamo, 
ali vedo, kako orientirati karto. Zagotovo bodo podajali zanimive ideje. Ker se 
orientiramo v znani okolici, se jih bo verjetno večina orientirala po znanih točkah v 
naravi (npr. glede na gore ali hribe). Povemo, da se v sončnem dnevu lahko 

http://www.geopedia.si/
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orientiramo s pomočjo sonca. V četrtem razredu so pri pouku družbe o takšnem 
načinu orientacije zagotovo že govorili. Učenci podajajo svoja znanja, mi jih lahko 
dopolnimo, da naše sence tekom dneva ves čas kažejo približno proti severu. 
Dopoldne kažejo proti severozahodu, popoldne pa proti severovzhodu. Z malo 
sklepanja lahko dokaj natančno določimo strani neba.  
 
Med potjo stalno spremljamo zemljevid in okolico ter ju primerjamo.  
 

 
Slika 15: Zemljevid lokalnega okolja 

 
Udeležence programa MEPI iz devetega razreda prosimo za sodelovanje na mini 
odpravi. Njihova naloga bo preverjanje uspešnosti opravljenih nalog petošolcev ter 
nudenje pomoči in odgovarjanje na vprašanja ob morebitnih dilemah.  
 
 

11. ura: SKUPAJ NAM JE LAŽJE februar 
Cilji • Učenci poznajo in uporabljajo različne veščine 

komuniciranja in sodelovanja. 
• Učenci spoznavajo pomen kvalitetnega sodelovanja in 

komunikacije. 
• Učenci uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, 

odločanja in reševanja različnih vprašanj, npr. 
medosebnih, intelektualnih idr.  

• Učenci se orientirajo z zemljevidom domače pokrajine.  
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine 

terenskega dela – orientacija. 
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Oblike dela Skupinsko delo 
Metode dela Igra, terensko delo, delo z zemljevidom 
Sredstva in 
pripomočki 

• Zemljevid okolice Osnovne šole Orehek, list z opisom 
situacij, šolski nahrbtniki  

• Evalvacijski list v obliki tarče, pisalo, Tečkove nalepke 
Viri in literatura • Schilling, Dianne. (2000). 50 dejavnosti za razvijanje 

čustvene inteligence. Stopnja 2. Za delo z mladostniki od 
10 do 14 let. Ljubljana: Inštitut za razvijanje osebne 
kakovosti. 

• https://www.bikemap.net 
• http://www.geopedia.si 

Potek dela 
Povežimo se z gordijskim vozlom 
Najprej razdelimo vloge. Potrebujemo tri prostovoljce, katerih naloga bo, da rešijo 
gordijski vozel. Poleg njih potrebujemo še opazovalca dogajanja. Ostali učenci bodo 
tvorili gordijski vozel.  
Igra poteka tako, da igralci čim bolj tesno skupaj tvorijo krog. Nato zamižijo ter 
primejo roki drugih dveh igralcev. Naloga prostovoljcev je, da s sodelovanjem rešijo 
gordijski vozel, pri čemer igralci ne smejo spustiti rok drug drugega. Igra je končana, 
ko vsi igralci skupaj tvorijo krog. Da je za prostovoljce izziv reševanja večji, nalogo 
časovno omejimo (npr. 3 minute). Naloga opazovalca je, da spremlja dogajanje. Na 
samem mu povemo, naj bo pozoren na komunikacijo med udeleženci igre, pristop do 
reševanja vozla ter, da naj oceni uspešnost reševanja. Po izteku časa se vključi 
opazovalec ter udeležencem igre poda svoja opažanja.  
Pogovorimo se o vlogah, ki jih posamezniki prevzemajo pri opravljanju skupinskih 
nalog. Ker smo si med seboj zelo različni v temperamentu, načinih postopanja pri 
opravljanju nalog, v načinu komuniciranja, zavzetosti za opravljanje določenih nalog, 
interesih, trenutnih razpoloženjih, osebnih značilnostih itd., se hitro zgodi, da je 
skupinsko opravljanje nekih nalog morda težje, kot če bi reševali nalogo sami. Prav 
zato je pomembno, da se zavedamo naše različnosti in se trudimo biti strpni, 
potrpežljivi ter hkrati zavzeti za uspešno rešitev naloge.  
 
Orientacija z zemljevidom 
 

https://www.bikemap.net/
http://www.geopedia.si/
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Slika 16: Zemljevid lokalnega okolja 

 
Slika 10: Prikaz poti s kontrolnimi točkami 

 
Slika 17: Zemljevid lokalnega okolja z vrisano potjo 

Skupina prejme zemljevide z vrisano potjo in kontrolnimi točkami. Povemo, da jih 
na štirih kontrolnih točkah (B, C, D, E) čakajo učenci iz devetih razredov, ki opravljajo 
program MEPI. Zanje imajo pripravljene Tečkove nalepke za uspešno prehojeno pot 
in opravljen izziv. Izziv, ki ga bodo poleg uspešne dosege kontrolnih točk še 
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opravljali, bo igra vlog. V ta namen jim damo list z opisom situacij. Za zagotavljanje 
varnosti bomo za skupino kot nevidni in nemi spremljevalci hodili mi.  
 
Zagotovo bo učencem predstavljala velik izziv že orientacija sama, a ker jih 
pripravljamo na odpravo, bomo poskušali k njej dodati še izzive, ki se hitro lahko 
pojavijo tudi na odpravi. Z opisom situacij učencem razdelimo vloge. Do prve 
kontrolne točke, si učenci razdelijo vloge glede na opis prve situacije. Da nalogo 
otežimo, naj imajo učenci tekom celotne poti s seboj svoje šolske torbe. V situacijah 
ne sodelujeta dva učenca. Njuna naloga bo zgolj opazovanje dogajanja na poti ter na 
kontrolnih točkah podajanje mnenja o skupinski dinamiki.  
 
1. situacija (od točke A do točke B)  
Dva učenca dobita hude žulje na nogah, zato je njuna hoja močno otežena. Učenci 
naj se dogovorijo, kako bodo z njima ravnali (ali ju bodo nesli, podpirali, ali bodo 
nosili njuni torbi itd.). Kot smo že zapisali, prosimo dva učenca, da zgolj spremljata 
dogajanje.  
 
2. situacija (od točke B do točke C)  
Dva učenca močno moti, ker so drugi prepočasni. Stalno se pritožujeta in tarnata, da 
bosta vzela zemljevid in pot prehodila sama. V jezi to tudi storita. Učenci naj 
razmislijo, kako ju pomiriti, da bosta pričela sodelovati. Vlogi opazovalcev dogajanja 
zamenjamo z drugima učencema.  
 
3. situacija (od točke C do točke D) 
Treh učenk niti malo ne zanima dogajanje na poti. Bolj se ukvarjajo s pogovarjanjem 
o modi, prijateljicah ipd. Ko prispejo na razpotje, glasno vsiljujejo svoje mnenje o 
izbiri prave poti. To niti ne bi bilo tako narobe, če ne bi vztrajale pri izbiri napačne 
poti.  
 
4. situacija (od točke D do točke E)  
Na poti učencev ne pestijo zgolj težave in težavni člani, temveč doživijo tudi veliko 
lepega. Vse bližje so cilju, zato je njihovo razpoloženje odlično. Prepevajo pesmi, 
pripovedujejo šale in so nadvse prijateljski.  
 
Na kontrolni točki F čaka učence evalvacija v obliki tarče. V tarči označijo uspešnost 
opravljene naloge. Bližje kot so sredini tarče, bolj se jim zdi, da so izzive in 
orientiranje dobro opravili. Skupaj z učenci devetih razredov se pogovorimo o 
doživetjih na prvi mini odpravi. Petošolci lahko od devetošolcev prejmejo tudi 
nasvete.  
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Slika 18: Evalvacijska tarča 

    

 
 
 

 

       Slika 19: Tečkove nalepke 
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Tik pred izvedbo 12. učne ure narišemo na asfaltno površino zunanjega šolskega 
igrišča dve mreži osem krat osem. Še prej pripravimo gradivo in pripomočke, 
potrebne za izvedbo dejavnosti. Preverimo kompase, ali ustrezno delujejo.  
 
 

12. ura: ORINTIRAMO SE S KOMPASOM februar 
Cilji • Učenci se orientirajo s kompasom. 

• Učenci znajo določati strani neba. 
• Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 

sodelovanja. 
Oblike dela Skupinsko delo, delo v parih 
Metode dela Igra, delo s kompasom, terensko delo 
Sredstva in 
pripomočki 

• Krede, navodili za vodenje igre, avtomobilčka (igrači) 
• Kompasi (toliko kot je učencev) 
• Zemljevid skritega zaklada 

Viri in 
literatura 

• Bucik, N. (2015). Misleca 2: miselne naloge za bistroume. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

• http://www.pespoti.si/zemljevid.php 
Potek dela 

Vozimo avtomobilčke 
Na šolskem igrišču ali na drugem prostoru, kjer lahko rišemo s kredo, narišemo dve 
mreži 8 krat 8. Prostorčki v mreži naj bodo dovolj veliki, da lahko vanj postavimo 
igračo avtomobil (npr. iz peskovnika). Mreža naj bo orientirana sever, jug, vzhod, 
zahod. Da bo igra še bolj zanimiva, lahko narišemo dve mreži. V orientaciji se bosta 
tako lahko pomerili dve ekipi.  
Za usvojitev igre igramo najprej na eni mreži. Za sodelovanje v igri prosimo dva 
učenca. Eden bo podajal navodila, drugi bo glede na dana navodila vozil 
avtomobilček. V en prostorček na robu mreže zarišemo start (to bo dom). Ostale 
robne prostorčke pobarvamo z različnimi barvami (rdeča, modra, rumena). Pred 
začetkom igre se z učenci pogovorimo o orientiranosti mreže. Učenec, ki bo podajal 
navodila, naj si v mislih izbere barvo, do katere želi, da se avtomobilček pripelje. 
Učenca, ki bo vozil avtomobilček, naj usmerja tako, da mu govori, v katero stran 
neba naj zapelje svoj avtomobilček (npr. jug, vzhod, vzhod, zahod, jug, jug, sever, 
vzhod ...).  
 
Igra bo postala še bolj zanimiva, ko se bosta v njej pomerili dve ekipi. Učenci se 
razdelijo v dve skupini. Vsaka skupina izbere nekoga, ki bo vozil avtomobilček. Člani 
obeh skupin prejmejo enaka navodila za podajanje poti. Navodila so prikazana v 
obliki puščic. Učenci, ki navodila podajajo, morajo v mislih puščice spremeniti v 
strani neba ter jih tako tudi podajati, pri čemer pomeni: 

↑ ↓ ← → 
sever jug vzhod zahod 
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Tabela 7: Primer mreže za izvedbo igre 

START 
       

        

        

        

        

        

        

        

 
Navodila, ki jih prejmeta obe ekipi (namen istih navodil je, da obe ekipi pripeljeta 
svoja avtomobila v enako obarvano polje), so: 
 
 
Tabela 8: Znakovna navodila za igro 

↓ ↓ → ↓ ↓ ← ↓ → → → 
↑ ↑ → ↓ ↓ ↓ ↓ → → ↑ 
↑ ↑ ↑ ↑ ← ↑ ↑ → →  

 
Po izvedeni igri se lahko pogovorimo o njihovih vtisih glede izvedbe igre. Dotaknemo 
se lahko njihove komunikacije, načinih sodelovanja in dogovarjanja o podajanju 
navodil.  
 
Učencem povemo, da je bila igra uvod v določanje strani neba v lokalnem okolju. Do 
sedaj smo strani neba določali na podlagi znanih točk, tokrat pa se bomo preizkusili 
v določanju strani neba še s kompasom. Sprehodimo se na odprto območje v okolici 
šole.  
 
Vsak učenec prejme kompas. Najprej učence seznanimo s sestavinami kompasa. 
Pokažemo vetrovnico, magnetno iglo in vizir ter razložimo njihove funkcije. Učencem 
nato predstavimo uporabo kompasa. Povemo, da orientiranje s kompasom poteka 
tako, da: 

• vetrovnico nastavimo na 0°, 
• kompas držimo vodoravno, 
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• s kompasom se obračamo tako dolgo, da se pokrijeta magnetni del igle in 
označba severa na vetrovnici, 

• viziramo (gledamo prek namerka ali vizirja oz. v smeri puščice) in določimo 
smer severa, 

• imenujemo predmete, ki jih vidimo v vizirni smeri od bližjega k daljnemu, 
• za nami se nahaja jug (180°), na naši desni vzhod (90°) in na levi zahod 

(270°). 
 
Učenci se razdelijo v pare ter določijo izstopajoče točke na severu, jugu, vzhodu in 
zahodu.  
 
Povemo, da je Tečko v bližini območja, kjer se nahajamo, izgubil zemljevid skritega 
zaklada. Zelo je žalosten, saj se je iskanja zaklada močno veselil. Na učence se 
obrača s prošnjo, da mu ga pomagajo poiskati. Iskati ga morajo v parih. En član 
para naj narekuje drugemu članu smer iskanja (sever, jug, vzhod ali zahod). Pri 
določanju strani neba naj si pomagata s kompasom. Vlogi lahko menjata. Ko je 
zemljevid najden, jim povemo, da nas naslednjo uro čaka zanimiva pustolovščina 
iskanja skritega zaklada.  
 

 

Slika 20: Zemljevid skritega zaklada 
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Slika 21: Topografski znaki s topografske karte 1: 25 000 
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Pred izvedbo 13. učne ure na izbrano točko skrijemo zaklad. Lahko pa zaklad nosimo 
s seboj in ga damo na mesto, kjer naj bi se nahajal, tik preden naj bi ga učenci 
prevzeli. Prva možnost je za učence bolj pristna.  
 
 

13. ura: LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM marec 
Cilji • Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 

sodelovanja. 
• Učenci se orientirajo s kompasom in z zemljevidi. 

Oblike dela Skupinsko delo, skupno delo 
Metode dela Igra, terensko delo, pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Zemljevid skritega zaklada, listki z delčki gesla 
• Daljši in širši šal, vezalke, močnejša lesena palica dolžine 

vsaj 1 meter 
• Fotoaparat 
• Skrinja s skritim zakladom (trakovi za na glavo) 

Viri in 
literatura 

• Kranjčan, M. (2016). Od igre do projekta. Koper: Založba 
Univerze na Primorskem. 

Potek dela 
Načrtovanje poti do skritega zaklada 
Z učenci natančno pregledamo zemljevid skritega zaklada. Učenci naj na zemljevidu 
poskusijo poimenovati njim znane točke. Vrišejo naj pot preko treh točk A, B, C do 
skritega zaklada. Na kontrolnih točkah jih čakajo delčki skrivnega gesla, ki odpre 
skrinjo skritega zaklada. Vsak delček gesla si bodo morali prislužiti z opravljenim 
izzivom. Zavedati se namreč morajo, da so iskalci zaklada in da zaklada ne bodo 
dobili, če v iskanje ne bodo vložili sodelovalnega dela, medsebojnega zaupanja in 
vztrajnosti.  
 
Opis izzivov za iskalce zaklada 
A) Pet ljudi na štirih nogah 
V vsako skupno naj se vključi pet učencev (najbolje je, da se učenci razdelijo v dve 
številčno enaki skupini, pri čemer igro prilagodimo tako, da mora biti na tleh ena 
noga manj, kot je udeležencev v skupini). Naloga skupin je, da prehodijo pot dolgo 
približno 10 metrov. V vsakem trenutku ima lahko posamezna skupina na tleh največ 
štiri okončine (lahko so na tleh tudi z rokami). Potrebno je upoštevati pravila: vseh 
pet učencev mora začeti za štartno črto in mora biti skupaj do prečkanja ciljne črte. 
Ne smejo uporabljati nobenih pripomočkov, vseh pet udeležencev pa mora biti ves 
čas v telesnem kontaktu. 
Prislužen del skrivnega gesla: »V TEBI 
 
B) Odprto mišljenje 
Učenci prejmejo tri različne predmete. Predstavijo naj čim več različnih načinov 
uporabe, pri čemer naj bodo čim bolj ustvarjalni oziroma inovativni. Razmislijo naj, 
kako bi jim lahko prišli prav v različnih situacijah na odpravi. Najprej naj jih 
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uporabljajo posamično, nato vse skupaj. 
Predmeti: daljši in širši šal, vezalke, močnejša lesena palica dolžine vsaj 1 meter. 
Prislužen del skrivnega gesla: JE VEČ,  
 
C) Impro igra Skupinska dramatizacija 
Udeležence razdelimo v dve skupini. Naloga prve skupine je, da odigra situacijo (ste 
v šotoru in igrate karte, nenadoma zaslišite nenavaden zvok pred svojim šotorom, 
mislite si, da je zagotovo lačna lisica ...), naloga druge, da fotografira prikaz zgodbe. 
Skupini zamenjata vlogi. Druga skupina odigra situacijo (kuhate golaž, zelo ste lačni 
in nanj komaj čakate, ko v golaž nenadoma pade muha velikanka ...).  
Po končani igri si skupaj ogledamo fotografije in se pogovorimo o bolj ali manj 
prijetnih situacijah, ki jih lahko doživimo na odpravi. 
Prislužen zadnji del skrivnega gesla: KOT SI MISLIŠ« (Kurt Hahn). 
 
Učenci s skrivnim geslom odhitijo do skritega zaklada ter z njim odprejo skrinjico. V 
njej najdejo predmet in ta jim bo koristil na odpravi (npr. zašijemo vsem trakove za 
na glavo z zanimivim našitkom ali napisom). 
 
Učencem povemo, da z naslednjo učno uro zaključujemo seznanjanje s kartografijo 
in orientacijo, zato jih čaka preizkus pridobljenega znanja v obliki prav posebne 
naloge.  
 
 

14. ura: MOJA POT marec 
Cilji • Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina). 
• Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska lestvica s 

plastnicami, nadmorska višina, relativna višina) in jih znajo 
določiti.  

• Učenci znajo na podlagi danega merila določiti razdaljo med 
dvema točkama.  

Oblike dela Individualno delo, skupno delo 
Metode dela Igra, delo z zemljevidom, razlaga, pogovor, terensko delo 
Sredstva in 
pripomočki 

• Zemljevid lokalnega okolja, geo trikotnik, nitka, tabela za 
vnos podatkov, tabela za izračun časa potovanja (vsak 
učenec ima svoje pripomočke)  

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Zemljevid 
Vsak učenec prejme zemljevid lokalnega okolja. Za prikaz lokalnega okolja so na 
prejšnjih urah spoznali različne zemljevide z različnimi sestavinami. Najprej se 
poskusijo na njem orientirati sami, nato ga pregledamo skupaj ter s pomočjo 
legende določimo znane točke.  
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Povem, da prihajajo na Zemljo obiskovalci s planeta Mars. Doma na Marsu so veliko 
poslušali o domačih živalih, ki jih imamo na Zemlji, in sicer o tem, kako čudovite so 
in kako je življenje z njimi prijetno. Naloga učencev bo, da jim jih pomagajo poiskati. 
Še prej naj razmislijo, po kateri poti bi jih peljali, da bi jih videli čim več. 
Na zemljevid vrišejo pot ter označijo točko, kjer živijo domače živali (npr. bližnja 
kmetija pri Hočevarju ali domačija pri Stanetu).  
 
Samostojna priprava poti 
Na poti naj določijo orientacijsko in končno točko. 
Do vsake točke bodo izmerili razdaljo, relativno višinsko razliko in izračunali čas hoje 
ter določili smer hoje. Izračune do prve točke naredimo skupaj, nato učenci 
poskusijo sami. 
Podatke naj vpisujejo v tabelo. 
 
Tabela 9: Načrt poti 

Imena članov skupine:  
 
IME SKUPINE:  
 

POT: 
 

Datum pohoda:  
 
Številka tabele: 
 

Ura odhoda: 
 
Ura prihoda:  
 
 

Skupni čas hoje: 
 
Dolžina prehojene poti: 
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Slika 22: Zemljevid lokalnega okolja 

 

 
Slika 23: Čas potovanja 

Po pripravi poti gredo učenci na teren, kjer preverijo, ali so njihovi izračuni točni. Le 
tako bodo lahko obiskovalcem z Marsa predali točna navodila k želeni točki.  
 
Na končni točki jim povemo, da smo s pripravami na orientacijo zaključili. Zdaj nas 
čaka še pridobivanje znanj s področja prve pomoči in varnosti, opremi in vremenu, 
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postavitvi šotora, pripravi toplega obroka in skrbi za okolje.  

Učenci naj imajo na naslednjem srečanju znova s seboj Tečkov dnevnik. V njem 
imajo na 13. in 14. strani že zabeležene določene informacije (prva pomoč v naravi in 
seznam opreme na odpravi), na 15. strani bodo zapisali nova spoznanja. Povemo, 
da bo naše naslednje srečanje trajalo 2 šolski uri. 
Mentorji se dogovorimo s predavateljem Rdečega križa, da pride predstavit področje 
prve pomoči v naravi. Za ostala področja prosimo dva skavta oz. tabornika.  
 
 

15. in 16. ura: BIVANJE V NARAVI marec 
Cilji • Učenci znajo povezati izkušnje s pihanjem vetra z 

vremenskimi razmerami. 
• Učenci se seznanijo z osnovami prve pomoči.  
• Učenci se seznanijo z informacijami varnega bivanja v 

naravi ter varovanja okolja. 
Oblike dela Skupinsko delo 
Metode dela Demonstracija, razlaga, pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Tečkov dnevnik 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Predhodna priprava 
Na tokratno delavnice povabimo osebe, ki so strokovnjaki na področjih bivanja v 
naravi. 
Predavatelj iz Rdečega križa predstavi osnove prve pomoči v naravi in skrbi za 
lastno varnost in varnost drugih. 
Tabornika ali skavta na prvi postaji predstavita osebno in skupinsko opremo, 
napovedovanje vremena in prilagajanje vremenskim razmeram; na drugi postaji 
postavitev šotora, pripravo toplega obroka in skrb za okolje.  
 
K udeležbi na delavnicah povabimo devetošolce, ki se pripravljajo na izvedbo 
odprav v okviru programa MEPI. 
 
Delavnice 
Delavnice izvedemo na prostem. Učenci se grupirajo v tri skupine, pri čemer so 
skupine starostno mešane.  
Učenci v svoje Tečkove dnevnike zabeležijo bistvena spoznanja. 
 
 
V mesecu aprilu na dveh srečanjih pripravimo načrt poti. Mentorji učence tekom 
izpolnjevanja tabele skrbno spremljamo, vodimo in razlagamo nejasnosti.  
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Naloga mentorjev je, da tabeli predhodno pripravimo tudi sami. Tabela nam bo v 
pomoč pri preverjanju točnosti podatkov. Ker se v tabelo vnaša približne izračune, so 
lahko izračuni posameznih skupin in naši izračuni nekoliko drugačni. 
 
 

17. ura: NAČRT POTI ZA PRVI DAN ODPRAVE april 
Cilji • Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina). 
• Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska lestvica 

s plastnicami, nadmorska višina, relativna višina) in jih 
znajo določiti.  

• Učenci znajo na podlagi danega merila določiti razdaljo 
med dvema točkama. 

Oblike dela Individualna, skupinska, skupna 
Metode dela Delo z zemljevidom 
Sredstva in 
pripomočki 

• Zemljevid območja odprave, geo trikotnik, nitka, tabela 
za vnos podatkov, tabela za izračun časa potovanja 
(vsak učenec ima svoje pripomočke) 

Viri in literatura • http://www.pespoti.si/zemljevid.php 
Potek dela 

Zemljevid območja odprave – prvi dan  
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Slika 24: Zemljevid Škofja Loka-Planica 

 
Vnos podatkov v tabelo  
Učenci naj se razdelijo v dve skupini, in sicer tako kot bodo v skupinah na odpravi. 
Vsaka skupina prejme zemljevide in tabele (najbolje, da ima vsak učenec svoj 
zemljevid in svojo tabelo). Podatke naj poskusijo vnašati čim bolj samostojno. Po 
vnosu podatkov za posamezne odseke skupaj pogledamo njihove izračune ter 
natančno pregledamo značilnosti poti. Odseke, ki se nam zdijo za orientacijo 
zahtevnejši, ponazorimo s fotografijami. 
 
Tabela 10: Načrt poti; prvi dan 

Imena članov skupine:  
 
IME SKUPINE:  
 

POT: Škofja Loka-Cavrn-Sv. Križ-Križna Gora-Planica 
 

Datum pohoda:  
 
Številka tabele: 1 
 

Ura odhoda: 
 
Ura prihoda:  
 
 

Skupni čas hoje: 145 min 
 
Dolžina prehojene poti: 
5250 m 
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Škofja Loka 
(Trnje) 

Start  480     

Cavrn KT1 1750  580*, 530  100-50=50 35+15=45 SZ 
Cerkev Sv. Križ KT2 875 680 150 25+20=45 SZ 
Križna Gora KT3 1125 720 40 15+15=30 S 
Planica KT4 1500 829 109 25 S 
Vsota   5250  449 145   

*Pot do Cavrna vodi nekaj časa navkreber, nato pa se prične spuščati. 
 
 

18. ura: NAČRT POTI ZA DRUGI DAN ODPRAVE april 
Cilji • Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina). 
• Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska lestvica s 

plastnicami, nadmorska višina, relativna višina) in jih 
znajo določiti.  

• Učenci znajo na podlagi danega merila določiti razdaljo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Jamnik; magistrsko delo 

92 
 

med dvema točkama. 
Oblike dela Individualna, skupinska, skupna 
Metode dela Delo z zemljevidom 
Sredstva in 
pripomočki 

• Zemljevid območja odprave, geo trikotnik, nitka, tabela 
za vnos podatkov, tabela za izračun časa potovanja 
(vsak učenec ima svoje pripomočke) 

Viri in literatura • http://www.pespoti.si/zemljevid.php 
Potek dela 

Zemljevid območja odprave – drugi dan  
 

 

Slika 25: Zemljevid Planica-Pševo 

Zemljevida prvega in drugega dne sta vzeta s spletne strani Pešpoti.si in sta zgolj 
primera zemljevidov z vrisom poti. Merilo obeh zemljevidov se ne ujema, zato nista 
primerna za načrtovanje poti in služita zgolj za prikaz poti. Učencem damo za oba 
dneva enoten zemljevid z velikim merilom. Najbolje DTK 25. V zemljevidih, ki so 
zabeleženi kot slika 14 in 15 določene poti niso natančno vrisane. 
 
Tabela 11: Načrt poti; drugi dan 

Imena članov skupine:  
 
IME SKUPINE:  
 

POT: Planica-Križišče pred Lavtarskim Vrhom-
Čepulje-Sv. Jošt nad Kranjem-Pševo 
 

Datum pohoda:  Ura odhoda: Skupni čas hoje: 180 min 
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Številka tabele: 2 
 

 
Ura prihoda:  
 
 

 
Dolžina prehojene poti: 
6125 m 
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Planica Start  829    
Križišče pred 
Lavtarskim Vrhom 

KT5 1000 720 109 15+15 V 

Čepulje  KT6 2000 670 50 30+20 S 
Sv. Jošt nad 
Kranjem 

KT7 2000 845 175 45+30 SV 

Pševo KT8 1125 550 195 25 JV 
Vsota   6125  429 180  

 

 
Po končanem vnosu podatkov v drugo tabelo sledijo dogovori glede izvedbe 
odprave: 

• Ura odhoda. Datum smo dogovorili že prej. Običajno se odprave izvajajo 
konec tedna.  

• Oprema, ki jo učenci nosijo sami (njihovi nahrbtniki ne smejo biti pretežki, kljub 
temu se morajo zavedati, da je njihova odgovornost, da čim več stvari nesejo 
sami). 

• Oprema, ki jo peljemo mi z avtomobilom. 
• Dogovor, da v skupini ni prenosnih telefonov; telefon ima njihov spremljevalec. 
• Učenci naj spremljajo vremensko napoved, da se bodo na dano vreme 

ustrezno pripravili (oprema, oblačila). 
Določimo namen odprave: Spoznavanje naravnih in družbenih značilnosti od Škofje 
Loke do Kranja (na željo učencev tudi drugačen namen, a morajo biti temu 
prilagojene raziskovalne naloge).  
 
Naloge mentorjev pred odpravo so zabeležene v učni pripravi na odpravo – prvi dan. 
 
 

19.-23. ura: ODPRAVA – PRVI DAN maj 
Cilji • Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska lestvica s 

plastnicami, nadmorska višina, relativna višina). 
• Učenci se orientirajo s kompasom in z zemljevidi. 
• Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina, Slovenija, Evropa, svet). 
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine 

terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje, 
merjenje, anketiranje). 
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• Učenci spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih 
enot Slovenije na terenu. 

• Učenci uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, 
odločanja in reševanja različnih vprašanj, npr. medosebnih, 
intelektualnih idr.  

• Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 
sodelovanja. 

• Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 
želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.). 

• Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih 
izraziti in smiselno zagovarjati. 

• Učenci znajo povezati izkušnje z močjo in smerjo vetra z 
vremenskimi razmerami. 

• Učenci izkazujejo druga znanja, pridobljena pri pouku 
družbe v četrtem in petem razredu osnovne šole.  

Oblike dela Skupinsko delo 
Metode dela Igra, terensko delo, pogovor, diskusija 
Sredstva in 
pripomočki 

• Osebna in skupinska oprema 
• Pripomočki za orientacijo 
• Tečkove nalepke in tabeli 
• Tečkova nagrada (sestavine za pečene banane s čokolado) 
• Krede 
• Listi z nalogami in vprašanji 
• Igra spomin 
• Dve debelejši vrvi, manjše vrvice, lepilni trak, rutice, svetilka 

s celofanom, knjiga s pravljicami,  
Viri in 
literatura 

• Kranjčan, M. (2016). Od igre do projekta. Koper: Založba 
Univerze na Primorskem. 

Potek dela 
Predhodna priprava 

• Sestanek s starši učencev, ki se bodo udeležili odprave. 
• Dogovor s prevoznikom o prevozu na začetno točko ter prevozu domov. 
• Spremljanje vremenske napovedi. 
• Ogled poti ter morebitna označba odsekov, ki so za orientacijo 

zahtevnejši. 
• Dogovor z lastnikom zemljišča o možnosti prenočevanja na območju 

Planice. 
• Izbira spremljevalcev: učitelji za pomoč na kontrolnih točkah, polnoletne 

osebe (lahko so to prejemniki zlatega priznanja Mednarodnega priznanja 
za mlade iz društva GAHA ali starši oziroma stari starši učencev ali 
polnoletni skavti oziroma taborniki). 

• Naredimo načrt naših prihodov na kontrolne točke; pri izvajanju kontrol je 
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dobro, da imamo pomoč sodelavca/-ke. 
• Priprava opreme, ki jo peljemo z avtomobilom. 
• Priprava gradiva, potrebnega za izvedbo dejavnosti. 

 
Start: Škofja Loka (Trnje) 
Hiter pregled opreme s poudarkom na obutvi, pijači, zaščiti pred soncem in klopi ter 
opremi za orientacijo (kompas, zemljevid, načrt poti).  
Motivacijska gesta, ki se jo domisli vsaka skupina zase. 
 
Kontrolna točka 1: Cavrn 
Na vsaki kontrolni točki bodo učenci rešili eno nalogo, ob pravilni rešitvi bodo prejeli 
Tečkovo nalepko in jo nalepili v dano tabelo.  Konec dneva bodo na podlagi zbranih 
nalepk prejeli Tečkovo mini nagrado (lahko je to čokolada ali pa priprava čokoladno-
bananine sladice ob taborniškem ognju). S podeljevanjem nalepk na posameznih 
točkah ne skoparimo. V ospredju nas spremlja misel: »Pomembno je sodelovati, ne 
zmagati.« 
 
Na asfalt narišemo s kredo preprost zemljevid, ki naj za boljšo orientacijo vsebuje 
izstopajoče orientacijske točke (kmetija, križ na razpotju, sadna drevesa itd.).  Na 
zemljevidu označimo štiri točke. Na bližnji travnik (v primeru, da je trava pokošena 
oz. ni previsoka) skrijemo štiri naloge z vprašanji, in sicer tako kot so prikazane na 
asfaltnem zemljevidu. Učencem naročimo, naj s pomočjo zemljevida, narisanega na 
asfalt, na travniku poiščejo naloge z vprašanji, na katera bodo odgovarjali. Pričnejo 
naj s prvim, nato z drugim in tako naprej.  
 
Vprašanja 
1. Oglejte si bližnjo kmetijo. Kaj mislite, da je njihova glavna dejavnost? 
2. Naštejte tri dejavnosti, s katerimi bi se na kmetiji glede na naravne danosti lahko 
še ukvarjali. 
3. Pomislite na kmetijstvo v preteklosti. Kako je kmetijska dejavnost vplivala na 
okolje v preteklosti? 
4. Pomislite na kmetijstvo v sedanjosti. Kako kmetijska dejavnost vpliva na okolje v 
sedanjosti? 
 
Za vse pravilne odgovore prejmejo štiri Tečkove nalepke 
 
Kontrolna točka 2: Cerkev Sv. Križ 
 
Učenci so prispeli do razgledne točke s pogledom na mesto Škofja Loka z okolico, 
Soriško polje ter Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke.  
 
Odigrajo igro spomin s slikami naravnih značilnosti pokrajine. Ko nek učenec odkrije 
tri enake slike, mu damo kartico, na kateri je vprašanje oziroma naloga, ki jo lahko 
reši sam ali pa s pomočjo članov skupine.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Jamnik; magistrsko delo 

96 
 

 

Tabela 12: Igra spomin 

    

    

   
 

   

 

 
 

Tabela 13: Vprašanja k igri spomin 

 

S pomočjo zemljevida Slovenije navedite tri vrhove gora, ki 
jih vidite v daljavi.  

 

Kako se imenuje ravnina, ki se razprostira od vznožja 
Škofjeloškega hribovja proti severu? Kaj menite, kako je 
nastala?  

 

Mesto Škofja Loka je nastalo na sotočju dveh rek. Katerih? 
Kaj menite, zakaj so mnoga mesta nastala prav ob rekah? 
Kako lahko reke izkoriščamo danes? 

 

Ali se vam zdi prst na ravnini, ki se razprostira od vznožja 
Škofjeloškega hribovja proti severu, rodovitna? Zakaj? 

 

Oglejte si okoliška hribovja. Kakšno rastje prevladuje?  
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Za vse pravilne odgovore prejmejo pet Tečkovih nalepk. 
 
Učence spodbudimo, da pri nadaljevanju poti opazujejo okoliški relief, saj se bo na 
relief navezovala naslednja naloga. 
 
Kontrolna točka 3: Križna Gora 
Izberemo območje, kjer sta na voljo pesek ali zemlja (ob postajališču za avtobuse). 
Učencem damo navodilo, naj poskusijo v pesku prikazati relief hribovja, na katerem 
se nahajajo, ter bližnjo okolico ob vznožju hribovja. Za prikaz določenih značilnosti 
kot so hiše, reke itd. lahko uporabijo tudi drugo naravno gradivo (vejice, listi itd.).  
 
Za prikaz in razlago reliefa prejmejo štiri Tečkove nalepke.  
 
Kontrolna točka 4: Planica (nočitev) 

• Z učenci najprej pripravimo bivališča (šotori). 
• Pripravimo topel obrok. Če imamo v spremstvu skavte, tabornike ali 

prejemnike zlatega MEPI priznanja, potem lahko pripravimo taborniško 
ognjišče (skrbimo za varnost). Kosilo, ki ga skuhamo, je lahko delno 
vnaprej pripravljeno, lahko pa celotnega skuhamo sami (golaž).  

• Počitek in privajanje na okolico. 
• Podelitev Tečkove nagrade za pridobitev vsaj šestih Tečkovih nalepk. 

Najbolje, da so to banane s čokolado, iz katerih v žerjavici pripravimo 
okusno sladico.  

• Igre zaupanja, timskega dela, miselne igre in sprostitvene igre, 
 
Igra Pajkova mreža 
Med dve debli dreves privežemo dve vrvi. Prva vrv je v višini učencev, druga malo 
nad tlemi. Med njima s krajšimi vrvicami spletemo mrežo. Odprtin naj bo toliko, kot je 
udeležencev. Nekaj odprtin naj bo težje prehodnih (učenci potrebujejo za prehod 
pomoč prijateljev), dve odprtini naj bosta lahki, da lahko skozi njiju prideta prvi in 
zadnji udeleženec brez pomoči prijateljev.  
Naloga skupine je, da vsak igralec premaga oviro skozi svojo odprtino. Po njegovem 
uspešnem prehodu, jo zapremo z lepilnim trakom. Pred pričetkom igre povemo 
učencem, da je mreža pod visoko napetostjo. Vsak dotik vrvice zahteva ponovitev 
prehoda, torej ponoven transport udeleženca. Igra je končana, ko vsi igralci 
premagajo oviro.  
 
Praktična matematika 
Skupna dobi nalogo, da iz dveh vrvi sestavi dva enako velika štirikotnika, ki se 
prekrivata v četrtini površine. Pri tem mora biti zajeta celotna dolžina vrvi. Preden se 
začne igra, vsem udeležencem zavežemo čez oči rutico. Vsak udeleženec se mora 
ves čas dotikati vrvi vsaj z eno roko.  
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Sprostitvena igra ob ognju 
Lahko se igramo pantomimo, lahko pa druge zabavne igre. Med njimi je igra 
Večerna dramatizacija.  
Skupina se razdeli v dve podskupini (lahko tudi več). Ena podskupina ima nalogo, 
da se na samem pripravi, da odigra izbrano pravljico. Naloga druge skupine je, da 
pozorno spremlja igro prve skupine. Pozorni naj bodo na čustva, reakcije in vsebino 
pravljice. Njihova naloga je, da povedo, kaj so videli. Potem se tudi sami odpravijo 
nekoliko na stran, kjer pripravijo scenarij za igranje pravljice, ki so jo videli, in sicer z 
navodilom, da mora biti vse postavljeno na glavo (nasprotna vsebina, čustvene 
reakcije itd.).  
 
Svet ponoči 
Mnoge živali lahko slišimo ponoči v naravi, a jih ne vidimo. Da bi jih odkrili, si lahko 
pomagamo z žepno svetilko. Če želimo, da smo pred živalmi neopazni, potrebujemo 
na svetilki rdeč filter ali papir celofan, saj se živali na takšen način ne prestrašijo.  
»Ne samo zaradi opazovanja so nočna pohajkovanja po naravi svojevrstno 
doživetje. Otroci so ponoči bolj dostopni, odprti in zamišljeni. Ko se stemni, se 
počutijo bolje, če so bolj skupaj. Ko slišijo prve glasove, se pričnejo pogovori okrog 
njihovih strahov pred temo, pred divjimi živalmi. Takšni strahovi pogosto izginejo, ko 
o njih govorimo. Otroci se vračajo v tabor razbremenjeni, sproščeni in z večjim 
samozaupanjem« (Kranjčan, 2016, 158). 
 
 
Pred izvedbo drugega dela odprave moramo temeljito počistiti tabor (ob tej priložnosti 
lahko z učenci spregovorimo o varovanju okolja). Učenci naj pred odhodom poskrbijo 
za zadostno količino vode, zaščito pred soncem in klopi. 
 
 

24.-28. ura: ODPRAVA – DRUGI DAN maj 
Cilji • Učenci poznajo sestavine zemljevida (višinska lestvica s 

plastnicami, nadmorska višina, relativna višina). 
• Učenci se orientirajo s kompasom in z zemljevidi. 
• Učenci se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača 

pokrajina, Slovenija, Evropa, svet). 
• Učenci poznajo in uporabljajo nekatere sestavine 

terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje, 
merjenje, anketiranje). 

• Učenci spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih 
enot Slovenije na terenu. 

• Učenci uporabljajo različne strategije obvladovanja čustev, 
odločanja in reševanja različnih vprašanj, npr. medosebnih, 
intelektualnih idr.  

• Učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mojca Jamnik; magistrsko delo 

99 
 

sodelovanja. 
• Učenci prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti (potrebe, 

želje, sposobnosti, cilje, osebni napredek idr.). 
• Učenci znajo povezati izkušnje z močjo in smerjo vetra z 

vremenskimi razmerami. 
• Učenci oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih 

izraziti in smiselno zagovarjati. 
• Učenci izkazujejo druga znanja, pridobljena pri pouku 

družbe v četrtem in petem razredu osnovne šole. 
Oblike dela Skupinsko delo 
Metode dela Igra, terensko delo, pogovor, diskusija 
Sredstva in 
pripomočki 

• Osebna in skupinska oprema 
• Pripomočki za orientacijo 
• Tečkove nalepke in tabeli 
• Tečkova nagrada (čokolada) 
• Listi A4, pisala 
• Flomastri, dva lista večjega formata,  

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Kontrolna točka 5: Križišče pred Lavtarskim Vrhom 
Na kraju, kjer je naša kontrolna točka, sta postavljena dva spomenika. Učenci naj si 
ju ogledajo ter razmislijo, kaj predstavljata. Ugotovitve naj predstavijo.  
 
Za predstavitev prejmejo tri Tečkove nalepke.  
 
Kontrolna točka 6: Čepulje 
Na tej kontrolni točki se nahaja pitna voda. Učenci se osvežijo in natočijo svoje 
steklenice. Damo jim papir večjega formata, na katerem je narisana reka, ter 
flomaster. Damo jim navodilo, naj na eno stran lista napišejo čim več negativnih 
posledic za okolje in ljudi ob pomanjkanju vode ter na drugo stran lista, kako lahko 
varujemo vodo.  
 
Za rešeno nalogo prejmejo štiri Tečkove nalepke.  
 
Kontrolna točka 7: Sv. Jošt nad Kranjem 
Učencem damo na voljo nekaj časa, da se spočijejo in sprostijo. Po počitku jih 
povabimo, da skupaj uživamo v razgledu. Vsaka skupina prejme papir večjega 
formata in flomastre ter navodilo, naj narišejo preprost zemljevid pokrajine, ki jo 
vidijo, pri tem naj ne pozabijo dodati vseh sestavin zemljevida.  
 
Skupaj si ogledamo zemljevid ter podelimo štiri Tečkove nalepke.  
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Kontrolna točka 8: Pševo 
Podelitev druge Tečkove nagrade – velika čokolada. Počitek in priprava na odhod 
domov.   

 
Ko učenci dosežejo ciljno točko odprave, doživijo trenutek zmagoslavja. Takrat je 
najbolje, da jim damo možnost, da so sami, da razmislijo o svoji poti, dogodivščinah, 
ali pa, da zgolj uživajo ob svojem uspehu ter odhodu domov, ko se bodo lahko 
odpočili.  
 
 
Učence povabimo na evalvacijo celoletne aktivnosti v programu Tečkov izziv, in sicer 
v dneh po odpravi, ko so učenci znova v šoli.  
Pred srečanjem pripravimo pripomočke in sestavine za izvedbo piknika.  
 

29. ura: EVALVACIJA maj 
Cilji • Učenci razmislijo o svojih dosežkih v okviru programa 

Tečkov izziv. 
• Učenci razmislijo o skupinskem delu, sodelovanju in 

skupinski dinamiki tekom šolskega leta. 
Oblike dela Skupno delo 
Metode dela Pogovor 
Sredstva in 
pripomočki 

• Sestavine in pripomočki za izvedbo piknika (npr. sokovi, 
pripomočki in sestavine za peko palačink) 

• Tečkov dnevnik 
• Listi A4, pisala 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Evalvacijo izvedemo lahko v obliki piknika. V neformalno druženje lahko vključimo 
izbrano obliko evalvacije. Dobro je, da imajo udeleženci s seboj svoj Tečkov 
dnevnik. Znova ga pregledajo ter razmislijo o tem, kaj so z aktivnim delovanjem v 
programu pridobili, ali so kaj pogrešali, kaj bi spremenili in kaj jim je bilo všeč. Listke 
oddajo v Tečkov nahrbtnik. Njihove komentarje bomo dobro proučili ter načrtovali 
program v prihodnje.  
Skupaj pogledamo izbrane fotografije in videoposnetke, ki so nastajali tekom 
celotnega šolskega leta. V Tečkov dnevnik lahko učenci zapišejo kakšno anekdoto z 
odprave ali pa nalepijo, kakšno stvar (popisan ovitek s plastenke, fotografija itd.), ki 
jih bo za vedno spominjala na odpravo. Če so to že storili, lahko s prijatelji 
pogledajo, kaj je kdo zapisal oz. nalepil.  
V tečkov dnevnik zapišemo vsakomur lepe misli o njem.  
 
Po izvedeni odpravi zapišemo udeležencem v njihove dnevnike opisne ocene 
izvedbe odprave (str. 16). 
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Učencem povemo, da bodo junija na slavnostni podelitvi prejeli priznanja Tečkovega 
izziva. Prosimo jih za sodelovanje ter predstavimo načine, s katerimi se lahko 
predstavijo. Učenci, ki so pripravljeni sodelovati, do podelitve priznanj pripravijo 
dogovorjeno točko.  
 
Naloge mentorja v sodelovanju z inštruktorji in mentorji programa MEPI: 

• Potek podelitve priznanj 
• Priprava priznanj 
• Priprava vabil ter posredovanje vabljenim 
• Morebitna priprava govora, povezovalnega besedila 
• Kontakt z nastopajočimi 
• Priprava prostora podelitve 
• Dogovor o morebitni izvedbi pogostitve po prireditvi 

 
 

30. ura: SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ junij 
Cilji • Učenci predstavijo svoje delo drugim. 

• Učenci prejmejo priznanja za svoje dosežke. 
Oblike dela Skupinska, skupna 
Metode dela Predstavitev 
Sredstva in 
pripomočki 

• Priznanja 
• Izročki s fotografijami celoletnega dela v okviru programa 

Tečkov izziv oz. video posnetek celoletnega dela v okviru 
programa Tečkov izziv 

Viri in 
literatura 

/ 

Potek dela 
Podelitev Tečkovih priznanj izvedemo skupaj z devetošolci, torej prejemniki 
bronastega MEPI priznanja.  
Na podelitev povabimo starše, ravnatelja, učitelje, župana, koordinatorje programa 
MEPI ter učence šole.  
 
Program za podelitev priznanj pred podelitvijo sestavimo skupaj z udeleženci 
Tečkovega izziva in udeleženci MEPI-ja, bronasta stopnja.  
Udeleženci lahko sodelujejo tako, da pripravijo skeč zanimivih dogodivščin, lahko 
pripravijo kratek film ali pa drsnice s fotografijami.  
K sodelovanju povabimo prijatelje ali sorodnike prejemnikov priznanj ter jih prosimo 
za prispevek z glasbeno ali plesno točko.   
 
 
8 SKLEP 
 
Vsakdo s pogledom nazaj razmišlja o svojih začetkih opravljanja določene naloge, o 
svoji poti, ovirah, ki so skoraj nepreklicno povzročile opustitev že narejenega, o 
prijetnih trenutkih, ki so priklicali na obraz iskrene nasmehe, ter o trenutkih, ko ve, da 
mu bo uspelo. Ljudje potrebujemo izzive, ki iz nas potegnejo na videz nemogoče, 
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potrebujemo dokaz, da nam lahko uspe. S tem rastemo in se razvijamo. Življenje je 
učenje, ki traja. Naj imajo otroci priložnost izkusiti drugačen pristop k pridobivanju 
znanj in izkušenj, na način, ki postavi v ospredje njih same, ki že vnaprej pove, to je 
individualen izziv, verjamemo, da boš zmogel. S tem zavedanjem smo napisan 
program za petošolce, povzet po konceptu programa MEPI poimenovali Tečkov izziv. 
Tečkov, ker smo vsi kdaj tečni, predvsem, ko so pred nas postavljene naloge, v 
katere bomo morali vložiti nemalo truda, izziv zato, ker te naloge od učencev 
zahtevajo disciplino, vztrajnost in pogosto prilagajanje individualnih želja skupinskim.  
 
Ponosni smo, da nam je uspelo oblikovati program s priročnikom, za katerega 
upamo, da bo lahko v pomoč marsikateremu pedagoškemu delavcu. Mišljen je za 
izvedbo enoletne interesne dejavnosti v petem razredu, a bi bili lahko določeni deli 
uporabni tudi pri izvajanju podobnega programa v višjih razredih ter pri izvajanju 
programa MEPI v devetem razredu. Hkrati in najpomembneje pa je, da lahko 
predstavlja dopolnilo k poučevanju družbe v petem razredu.  
Trudili smo se, da bi bil napisan čim bolj razumljivo ter da bi vključeval dejavnosti, ki 
bi jih mentorji z veseljem izvajali, udeleženci pa z veseljem opravljali. Naša želja je 
bila, da bi bile naloge, ki spremljajo posamezne dejavnosti, oblikovane tako, da bi 
razvijale višje miselne procese, da bi zahtevale v udeležencih skupinsko reševanje in 
logično sklepanje. Želeli smo, da bi že tekom priprav na odpravo pridobili izkušnje in 
znanja skupinskega dela.  
 
Učitelji se pogosto sprašujemo, kako ponuditi nadarjenim učencem dejavnosti, s 
pomočjo katerih bodo lahko razvijali svoje sposobnosti. Program Tečkov izziv bi jih 
lahko motiviral, da bi se vključili v dejavnosti, ki jih sicer ne bi izbrali (na izbranih 
področjih prostovoljstva, športa ali veščine). Morda bi skozi dejavnosti prepoznali do 
tedaj skrito sposobnost ali odkrili novo strast (fotografija, šivanje, astronomija, 
modelarstvo itd.). Ker program zajema veliko timskega dela, vpogleda v skupinsko 
dinamiko, refleksijo skupinskega reševanja nalog, lahko ogromno pridobijo na 
področju komunikacije in prilagajanja svojih želja skupinskim. Morda pridobijo 
izkušnjo, kdaj je dobro, da dajo pobudo in kdaj je bolje, da se postavijo v ozadje, in 
morda pridobijo izkušnje reševanja težav na način medvrstniške mediacije.  
 
Učenci s posebnimi potrebami so skupina, ki zaradi različnih težav, ki jih pestijo v 
šoli, potrebujejo področja, kjer so lahko sproščeni, kjer so lahko to kar so in kjer jim ni 
potrebno dohitevati drugih. Zastavijo si lastne cilje, na katerih gradijo ne samo 
samozavest, temveč tudi voljo po aktivnem udejstvovanju na drugih področjih.  
 
Program Tečkov izziv je dobrodošel za vse učence, nadarjene, malo manj nadarjene, 
talentirane ter učence s posebnimi potrebami. Tako ne omogočajo učenja le tiste 
naloge, ki jih pred učenca postavimo načrtno, temveč nudijo v veliki meri pridobivanje 
znanj in izkušenj učenci sami v interakciji drug z drugim.  
 
Zagotovo bi lahko vključili v program še katero dejavnost in morda bi lahko katero 
izvzeli, toda ne glede na celoten izbor, vrstni red dejavnosti, je najpomembneje, da 
se za vodenje interesne dejavnosti odloči učitelj, ki je pripravljen vložiti svoje srce. Pa 
ne zato, da bi se pokazal pred sodelavci, kako uspešen je, temveč zato, ker učenci 
potrebujejo srčnega in predanega učitelja. Učenci potrebujejo osebo, ki jih razume, 
se trudi prilagajati njihovim zmožnost in jih po napornem šolskem dnevu osreči ter 
vlije energijo za nove podvige. Ta oseba od njih ne sme le zahtevati, dati jim mora 
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možnost, da se odločajo sami, da pridobijo odgovornost za to, kar želijo doseči in 
postati.  
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TEČKOV IZZIV 
Interesna dejavnost v petem razredu osnovne šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime udeleženca/-ke izziva: __________________________________________ 
 

Osnovna šola: ____________________________________________________ 
 

Mentor Tečkovega izziva: ___________________________________________ 
 

Šolsko leto: _______________________________________________________ 
 

 

TEČKOV 
DNEVNIK 

Živijo, 
sem Tečko Korenjak. 
Rad sem tak, kot ni 
vsak. Na potovanju 

skozi Tečkov izziv bom 
tvoj sopotnik  in 

podpornik. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

M
es

ec
 

Ura Namen 

SE
PT

EM
BE

R 

15.  Uvodna ura z »ledolomilec« igrami; informacijami o poteku Tečkovega 

izziva med šolskim letom; spoznavanje udeleženčevih interesov; dogovor o 

srečanjih v manjših skupinah; prejem Tečkovega dnevnika 

16.  Obisk športnega pedagoga in pogovor z njim o pomenu športne rekreacije; 

pogovor z osebo, ki obvlada določeno veščino 

17.  Obisk humanitarnega oziroma prostovoljnega delavca in pogovor z njim o 

pomenu humanitarnih/prostovoljnih organizacij, pomenu prostovoljstva in 

oblikah pomoči drugim (npr. obisk gasilcev, organizacije Rdeči križ, Karitas) 

O
KT

O
BE

R 

18.  Individualno svetovanje glede izbora dejavnosti na področjih rekreativnega 

športa ali veščine in prostovoljstva (pregled možnostih izvajanja na šoli in v 

lokalnem okolju), izbira inštruktorja ter dogovor o pričetku izvajanja (vsaj 8 

obiskov na posameznem področju) 

19.  Sestanek po izvedenih prvih obiskih izbranih dejavnost ter določitev 

osebnih ciljev na izbranih področjih; vpis le-teh v Tečkov dnevnik 

N
O

VE
M

BE
R 

20.  Izvajanje dejavnosti na izbranih področjih, individualno oz. skupinsko 

spremljanje udeleženčevih napredkov 

 

 

DE
CE

M
BE

R 

21.  Srečanje po izvedbi dejavnosti na izbranih področjih z dobrodelno noto 

 

 

 

DEJAVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA  
 



 

 
 

JA
N

U
AR

 
22.  Pričetek priprav na odpravo z opisom poti in opazovanjem okolice v 

lokalnem okolju 

23.  Orientacija z opazovanjem okolice in naknadnim opisom poti, risanje 

preprostega zemljevida 

24.  Zemljevid: seznanjanje s splošnim in tematskimi zemljevidi, prepoznavanje 

sestavin zemljevida ter orientacija z zemljevidom merila 1 : 10000  

FE
BR

U
AR

 

25.  Zemljevid: orientacija z zemljevidom DTK 25 ter skupinsko sodelovanje 

 

26.  Kompas: uporaba, orientacija s kompasom, seznanitev z njegovo uporabo 

 

M
AR

EC
 

27.  Zemljevid in kompas: orientacija v lokalnem okolju (lov za skritim zakladom) 

28.  Zemljevid in kompas: samostojna priprava poti in orientiranje 

15. in 16. Bivanje v naravi: pridobivanje informacij o ustrezni opremi in vremenu, 

varnosti, prvi pomoči, postavitvi šotora, pripravi obroka in skrbi za okolje 

(delo po postajah) 

AP
RI

L 17. Priprava načrta poti za prvi dan odprave 

18. Priprava načrta poti za drugi dan odprave 

M
AJ

 

19.-23. Odprava: prvi dan 

24.-28. Odprava: drugi dan 

29. Zaključno srečanje s piknikom  

JU
N

IJ 30. Slavnostna podelitev priznanj  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dober sem v 
plezanju in 

kvačkanju. Kaj pa 
ti? 

RAD/-A IMAM 
ŠPORT, OBVLADAM 

VEŠČINO 
 

 

 

ŠPORT 
 

 

Kaj najraje počneš? Ali se rad/-a ukvarjaš s športom? Zakaj je dobro, da si športno 
aktiven/-na? Kateri šport se ti zdi zanimiv? Ali bi se lahko ukvarjal/-a z njim? Kako bi 

       

 
VEŠČINA 

 

 

V čem si dober/dobra? Katero znanje oz. veščino si želiš, da bi še pridobil/-a? Kje in 
kako bi lahko pridobil/-a znanje oz. veščino? (Zapiši v obliki miselnega vzorca.) 

RAD/-A BI SE ŠE NAUČIL/-A:  
 

Po predstavitvi športa in veščine ponovno razmisli, kateri šport, veščino oz. znanje bi 
rad/-a  še usvojil/-a.  



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni namen udejstvovanja na področju prostovoljstva je, 
da mladi spoznate in se naučite, kako koristno je služiti in 
nuditi pomoč drugim. Prostovoljno delo vam omogoča, da 
začnete upoštevati druge, zaupate in ste vredni zaupanja, 

spoštujete dobre in slabe lastnosti posameznika, 
nadgradite samopodobo, premagate predsodke, pričnete 

pozitivno delovati v skupnosti, sprejmete in se naučite 
odgovornosti in spoznate življenje iz drugega zornega kota. 

PROSTOVOLJSTVO  

ŽE SEM POMAGAL/-A, RAD/-A POMAGAM … 
Zapiši, komu si že pomagal/-a in kako si mu pomagal/-a. Ali še vedno komu 
pomagaš in kako? Kako se počutiš, ko nekomu pomagaš? 

 

Spoznal/-a sem dobrodelno organizacijo oziroma prostovoljno društvo:  
 

_____________________________________________________________________ 
 

Rad/-a bi pomagal/-a: __________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBIRA DEJAVNOSTI NA 
PODROČJIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALI 

PROSTOVOLJSTVO 

DEJAVNOST:___________________________________________ 

INŠTRUKTOR:__________________________________________ 

ŠPORT 

DEJAVNOST:___________________________________________ 

INŠTRUKTOR:__________________________________________ 

 

VEŠČINA 

DEJAVNOST:___________________________________________ 

INŠTRUKTOR:__________________________________________ 

 

Komaj čakam, da pričnem obiskovati izbrani 
dejavnosti. Moja inštruktorja pri plezanju in 
kvačkanju, Jože in Štefka, sta pravi faci.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOJI CILJI 

Hm, določitev 
ciljev je težja, kot 
sem mislil. Bom 

moral o njiju 
temeljito 
razmisliti. 

 PODROČJE:                                              DEJAVNOST: 

MOJ CILJ:  

 

KAKO DALEČ SEM ŽE PRIŠEL/-ŠLA? (datum in označba s križcem na črti) 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 

PODROČJE:                                              DEJAVNOST: 

 

MOJ CILJ:  

 

KAKO DALEČ SEM ŽE PRIŠEL/-ŠLA? (datum in označba s križcem na črti) 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

OBISK KRATEK OPIS 

ZADOVOLJSTVO 
GLEDE NA SVOJO 

AKTIVNO 
UDELEŽBO 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

 

DNEVNIK IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
DEJAVNOST:  



 

 
 

 

 

 

 

 

OBISK KRATEK OPIS 

ZADOVOLJSTVO 
GLEDE NA SVOJO 

AKTIVNO 
UDELEŽBO  

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

DNEVNIK IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
DEJAVNOST:  



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBER SEM 
 

 

 

 

 

(DEJAVNOST) 

 

 

 

 

(DEJAVNOST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad/-a bi še izboljšal/-a (lahko narišeš in napišeš za eno področje, lahko pa tudi za 
obe): 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponosen sem na svoje 
dosežke in hvaležen svojima 

inštruktorjema Jožetu in 
Štefki, da sta me vodila k 
dosegi zastavljenih ciljev. 

OPISNI OCENI MOJIH 
INŠTRUKTORJEV 

 

PODROČJE: _____________________ DEJAVNOST: _________________________ 

OPISNA OCENA: 

 

 

 

 

Podpis inštruktorja:  

PODROČJE: _____________________ DEJAVNOST: _________________________ 

OPISNA OCENA: 

 

 

 

 

Podpis inštruktorja:  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA 
IZVAJANJA 
DEJAVNOSTI 

 

 
Mmm, diši po piškotih. 

Roka prijateljstva 
ustvarja najboljše 

stvari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja roka dobrodelnosti 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPREMA NA ODPRAVI 

BIVANJE V NARAVI – NAPOTKI 
 

PRVA POMOČ 
1. OPEKLINE 

 Hladimo z vodo (max. do ½ ure). 
 Gazo namočimo in damo na opeklino, nato pahljamo. Gazo menjamo, da se ne sprime z 

rano. 
 Kako zmanjšati bolečino? Z Lekadolom (bolj varna izbira kot Aspirin). Pri uporabi Lekadola 

je nujna previdnost, saj povečuje možnost za dehidracijo. 
2. UGRIZ KAČE 

 Npr. v roko: privežemo nad ugrizom, tako da roka ne pomodri in ne postane trda (priveza 
lahko ostane največ 2 uri). 

 Mirovanje (čim mirneje do zdravnika). 
 Mesto ugriza hladimo z obkladki. 

3. UGRIZ LISICE 
 Speremo z vodo. 
 Čim prej do zdravnika. Cepljenje proti steklini (pred cepljenjem morajo starši podpisati 

soglasje za cepljenje mladoletnih oseb). 
4. ALERGIJSKE REAKCIJE 

 NA PIKE ŽUŽELK: od 15 min do 30 min časa, da prejmemo injekcijo. 
 Adenalin je prvo zdravilo pri alergijskih reakcijah (bolje, da smo malo prestrašeni ). 
 Dobrodošlo je hlajenje. 
 Aspirin damo na pik – omili alergijsko reakcijo. 

5. KLOPI 
 Čim bolj sproten pregled in čim prejšnja odstranitev klopov. 
 Najbolje s posebno pinceto za klope. 
 Najboljša preventiva je cepljenje. 

6. ASTMA 
 Astmatični napad se začne tako, da oseba prične piskati, težko diha.  
 Zdravilo proti astmi. 

7. POŠKODBE 
 Pogosti so zvini.  
 Izpahi zelo bolijo in jih ne ravnamo na terenu. 
 Če je v telesu tujek, se ga ne vleče ven! 
 Zenici sta prvi znak, da gre za možgansko krvavitev (morata biti enaki). Znak je tudi, da iz 

ušesa priteče kri ali brezbarvna tekočina. 
 IZBITJE ZOB: Zob speremo v fiziološki raztopini/mleku, nato pa zob vstavimo nazaj. Gremo 

k zobarju. 
 OBTOLČENINE: hladimo. 

Na rano ne dajemo razkužil, samo vodo ali fiziološko raztopino! 
8. ŽULJI 

Preventiva: dvoje nogavic (zelo zategnjene); tanjše spodaj, debelejše zgoraj. Takoj, ko začutimo 
bolečino (še preden nastane žulj), nalepimo obliž. Če žulj že nastane, ga pokrijemo s sterilno gazo in 
poiščemo pomoč.  

1.1.1.1.1 KLIC SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI – 112  

1.1.1.1.2 Kdaj in kje se je zgodila nesreča? Kaj se je zgodilo oziroma kakšna je nesreča? Koliko 
je poškodovanih in kakšne so poškodbe? Kakšne so razmere na kraju nesreče in 
koliko bomo lahko pomagali sami? 



 

 
 

 
SEZNAM OPREME NA ODPRAVI 

 
OSEBNA SKUPINSKA 

pohodniški nahrbtnik (cca. 30–50 l) šotor 

spalna podloga  gorilnik 

spalna vreča lonec 

gorniški čevlji in rezervna obutev (športni copati) vžigalnik 

dolge pohodniške in kratke hlače hrana 
trenirka (pižama) fotoaparat, kamera 
majice za odvajanje potu ali bombažne majice mobilni telefon 
termovelur pulover ura 
kapa, šal, rokavice šivalni pribor 
več parov tankih in debelejših nogavic zvezek in pisalo 
spodnje perilo  
 jakna (lahko jakna iz vodotesnih in dihajočih materialov,  
pelerina  
nepremočljive gamaše  
sončna očala  
oprema za osebno higieno (brisačka, toaletni papir, zobna ščetka, 
zobna pasta) 

 

svetilka (čelna)  
zaščitna krema pred soncem in insekti  
termovka  
obliži, povoji in osebna zdravila  

zložljiv dežnik  

vrečke za umazano perilo in smeti  

jedilni pribor  

krožnik  

pijača  

energijske tablice  

načrt poti in zemljevid  

kompas  

zdravstvena kartica  

Pomembno: Preden spraviš stvari v nahrbtnik, jih daj tematsko v 
PVC vrečke. 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISKI NOVIH SPOZNANJ, PRIDOBLJENIH NA 
DELAVNICAH BIVANJA V NARAVI 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne bom pozabil vicev, ki smo si jih pripovedovali med potjo. 
Nikoli ne bom pozabil, kako je postal trak za na glavo 

odlična elastika, ki je držala skupaj moje razpadajoče čevlje. 
In nikoli ne bom pozabil, kako sem si doma želel vzeti s 

seboj kilogramski lešnikov namaz in kako je nato ta sladka 
sreča z vsakim kilometrom prehojene poti dala mojemu 

tovoru kakšen kilogram več, namesto manj.  

PROSTOR ZA ANEKDOTE IN SPOMINKE Z 
ODPRAVE 

 

 

OPISNA OCENA IZVEDBE ODPRAVE 
 

Namen odprave:  

Opisna ocena: 

 

 

 

 

Podpis mentorja:  

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

LEPE MISLI O MENI MOJIH PRIJATELJEV  
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