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I 

POVZETEK 

 
 

Gozdna pedagogika je metoda, ki obenem izobražuje in vzgaja. Med izvajanjem gozdne 

pedagogike se učno okolje spremeni, saj učilnico zamenja gozd. Slednjega učenci doživljajo z 

vsemi svojimi čutili, saj naj bi bilo učenje izkustveno. Glavni cilj gozdne pedagogike je 

vzpostavitev vezi med človekom in naravo ter spodbujanje trajnostnega znanja.  

 

Teoretični del diplomskega dela obsega splošni opis gozdne pedagogike, predstavitev 

domačih in tujih primerov uporabe v praksi, nasvete strokovnjakov, ki so že izvajali aktivnosti 

v okviru gozdne pedagogike, ter njeno umestitev v pouk tehnike in tehnologije. Način 

izvajanja gozdne pedagogike v Sloveniji se zaradi pravil in zakonov, ki se navezujejo na gozd 

in izobraževanje, nekoliko razlikuje od gozdne pedagogike v ostalih evropskih državah. Njeno 

izvajanje lahko umestimo v pouk tehnike in tehnologije, saj učenci v 6. razredu osnovne šole 

obravnavajo različna gradiva, eno izmed njih je tudi les. 

 

Empirični del diplomskega dela se navezuje na teoretični del. Z učitelji tehnike in tehnologije 

smo izvedli anketo, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti, kako dobro poznajo gozdno 

pedagogiko in kakšno je njihovo mnenje o izvajanju le-te. Ugotovili smo, da je s terminom 

gozdna pedagogika seznanjen le manjši del anketiranih učiteljev, saj je večina predvidevala, 

da gozdna pedagogika predstavlja učenje o gozdu ali v gozdu, kar je le delno pravilno. Poleg 

tega po njihovem mnenju izvajanje gozdne pedagogike v klasični učilnici ni sporno, kar je v 

nasprotju s strokovnim opisom termina. Večji del učiteljev je izpostavil določene težave, na 

katere bi lahko naleteli med izvajanjem gozdne pedagogike. Obenem pa so podali veliko 

predlogov glede izdelave izdelka v sklopu izvajanja gozdne pedagogike ter  koristnih znanj in 

veščin, ki bi jih učenci lahko pridobili. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: gozdna pedagogika, tehnika in tehnologija, gozd, učno okolje.



II 

Forest Pedagogy Using the Example of Design and 

Technology 
 

SUMMARY  
 

Forest pedagogy is a method that educates and helps to grow at the same time. During the 

implementation od forest pedagogy the teaching environment changes as the classroom is 

beeing replaced by the forest. The students experience the forest with all their senses, since 

they are supposed to be learning experientaly. The main goal of forest pedagogy is to form a 

connection between man and nature and to promote sustainable knowledge. 

 

The theoretical part of the dissertation consists of a general description of forest pedagogy, 

domestic and foreign examples of use in practics, advice from experts who have already 

performed the activities in the field of forest pedagogy and its placement in school subject 

Design and Technology. The method of implementing forest pedagogy in Slovenia is, due to 

the rules and laws related to forests and education, slightly different than the forest pedagogy 

in other European countries. The implementation of forest pedagogy can be implemented in 

the 6. grade of elementary school, because they learn about different materials, one of which 

is wood. 

 

The empirical part of the dissertation in related to the theoretical part. A survey was 

conducted with teachers who teach the school course Design and Technology. Through a 

survey we wanted to find out how well the teachers know forest pedagogy and what is their 

opinion on its implementation. We found out that only a small part of the surveyed teachers 

are familiar with the term forest pedagogy, since most of them predicted that forest pedagogy 

means learning about the forest or learning in it, which is only partially correct. In addition, in 

their opinion, the implementation of forest pedagogy in the classroom is not controversial, 

which is contrary to the professional description of the term. Most of the teachers pointed out 

certain problems that they could encounter during the implementation of forest pedagogy. At 

the same time, a large number of propusitions on the products within the framework of the 

forest pedagogy and the useful knowledge and skills that students could acquire were 

presented. 

 

 

KEY WORDS: Forest pedagogy, Design and Technology, forest, teaching environment. 
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1 UVOD 

 

 

Načini poučevanja v osnovnih šolah se počasi spreminjajo, saj se spreminjajo tudi 

učenci. Slednjim želimo med šolanjem omogočiti, da se čim več naučijo, so ustvarjalni, 

se ukvarjajo s športom ter znajo kritično razmišljati. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

V primerjavi s preteklostjo otroci vse manj časa preživijo zunaj na svežem zraku. 

Slovenija je znana kot dežela gozdov, zato je smiselno, da to izkoristimo. Gozdna 

pedagogika je metoda, ki omogoča spoznavanje gozda kot ekosistema ter obenem skrbi 

za vzgojo in celosten razvoj otrok in tudi odraslih. Učenje v gozdu naj bi na učence 

vplivalo zelo pozitivno, saj ustvarja bolj sproščeno vzdušje, poleg tega spodbuja njihovo 

ustvarjalno razmišljanje ter razvijanje medsebojnih odnosov (Inštitut za gozdno 

pedagogiko, b. d.). 

 

Ideja o gozdni pedagogiki je bila razvita v Ameriki in se je postopno razširila v Evropo 

– najprej v skandinavske dežele, kjer so bile že v petdesetih letih 20. stoletja 

ustanovljene tako imenovane gozdne šole. Skandinavskim državam so sledile tudi 

Velika Britanija, Nemčija in Avstrija (Turk, 2014; Györek, 2012). Pred približno 

desetimi leti smo lahko zametke gozdne pedagogike opazili tudi pri nas. Leta 2010 je bil 

ustanovljen Inštitut za gozdno pedagogiko. Zelo hitro se je razvila tudi Mreža gozdnih 

vrtcev in šol, v katero je danes vključenih že več kot 80 izobraževalnih ustanov (Inštitut 

za gozdno pedagogiko, b. d.). 

 

Gozdna pedagogika predstavlja enega izmed načinov poučevanja učencev izven 

učilnice. Slednje se v Sloveniji izvaja predvsem v vrtcih in na razredni stopnji osnovne 

šole, redkeje zasledimo vključevanje tega načina poučevanja na predmetni stopnji. Učni 

načrt tehnike in tehnologije za 6. razred predstavlja odlično priložnost za vključitev 

gozdne pedagogike, saj vsebuje poglavje o lesu, kjer se učenci med drugim učijo tudi o 

gozdu (Papotnik, 2011).  
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V diplomskem delu bosta predstavljena gozdna pedagogika in način njene vključitve v 

pouk TiT, kar omogoča prekinitev rutine poučevanja v učilnici. Zaradi prednosti, ki jih 

ponuja gozdna pedagogika, želimo spodbuditi učitelje TiT k njenemu vključevanju v 

pouk, saj lahko na ta način nadgradijo izvajanje učnih ur, poskrbijo za celovitejši razvoj 

učencev ter jih obenem spodbudijo k zdravemu načinu življenja. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je gozdno pedagogiko predstaviti na primeru vsebin TiT ter 

ugotoviti, kakšna mnenja in zamisli imajo učitelji TiT glede njenega izvajanja.  

 

Z diplomsko nalogo želimo doseči naslednje cilje (C1–C5): 

C1: Opisati gozdno pedagogiko na splošno. 

C2: Poiskati primere izvajanja gozdne pedagogike v Sloveniji. 

C3: Umestiti gozdno pedagogiko v pouk tehnike in tehnologije. 

C4: Preveriti uporabo gozdne pedagogike v tehniki in tehnologiji v drugih državah. 

C5: Ugotoviti, kakšna stališča in mnenja imajo učitelji tehnike in tehnologije glede 

gozdne pedagogike in njenega izvajanja.  

 

1.3  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

 

Pri raziskovanju smo uporabili kvalitativni in kvantitativni pristop. 

 

 Teoretično-kavzalna metoda raziskovanja: zbiranje in proučevanje domače in 

tuje literature, deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in 

interpretacija izsledkov. 

 Empirična metoda pedagoškega raziskovanja: metoda anketnih vprašalnikov za 

učitelje, ki poučujejo predmet tehnika in tehnologija, analiza in evalvacija 

zbranih podatkov. 

 

Vzorec anketirancev zajema 30 učiteljev, ki poučujejo TiT.  
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1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

Poglavja obravnavana v nadaljevanju opisujejo: 

 Prvo poglavje podaja splošne podatke o gozdni pedagogiki: njene začetke, opis 

uporabe v nekaterih državah, priporočljive načine in primere izvajanja gozdne 

pedagogike ter njene prednosti in slabosti. 

  V drugem poglavju je predstavljena povezava med gozdno pedagogiko in 

poukom TiT. Predstavljeni so cilji, na katere se lahko navezujemo v okviru 

izvajanja gozdne pedagogike pri pouku TiT, ter učni cilji, zapisani v Priročniku 

za učenje in igro v gozdu, ki se navezujejo na učne cilje pri predmetu TiT. 

Opisanih je nekaj primerov aktivnosti, ki jih v okviru gozdne pedagogike 

izvajajo v nekaterih evropskih državah in pričajo o vključevanju TiT, kot jo 

poznamo v Sloveniji, v izvajanje gozdne pedagogike. 

 V empiričnem delu so podani: opredelitev problema in ciljev, začetna vprašanja, 

na katera želimo odgovoriti, metodologija zbiranja podatkov, raziskovalni 

vzorec ter končne ugotovitve o seznanjenosti in predstavi o gozdni pedagogiki s 

strani učiteljev TiT. 
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2 GOZDNA PEDAGOGIKA 

 

 

V slovenski literaturi vse pogosteje zasledimo omenjanje gozdne pedagogike. 

Teoretični del diplomske naloge sestavljajo splošna predstavitev gozdne pedagogike, 

izkušnje z njenim izvajanjem ter povezavo s poukom TiT.  

 

2.1 Splošno o gozdni pedagogiki 

 

»Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja 

samo spoznavanja gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v 

vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih.« (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.) 

 

Na splošno v različni literaturi najdemo opredelitve gozdne pedagogike, ki so podobne 

zapisani; vse govorijo o tem, da gozdna pedagogika vzgaja in izobražuje ter povezuje 

človeka z naravo, natančneje z gozdom. 

 

Gozdna pedagogika sodi v sklop doživljajske pedagogike, njen glavni cilj je vzpostaviti 

vez med človekom in naravo. Osnovo gozdne pedagogike predstavlja izkustvo oziroma 

izkustveno učenje, gozd moramo doživeti z vsemi čutili. Načelo, v skladu s katerim 

delujejo gozdni pedagogi, pravi, »da moramo gozd doživeti s srcem, glavo in rokami.« 

(Turk, 2014, str. 48) 

 

Povezanost med človekom in naravo je nekaj, kar izvira iz naše zgodovine. Ljudje so na 

začetku živeli v harmoniji z naravo. Z razvojem civilizacije in napredkom se je človek 

odtujil od narave. Kljub temu so otroci včasih, predvsem ko so bili mlajši, ostali v stiku 

z naravo, dandanes pa temu ni več tako. Otroci imajo le malo priložnosti za 

raziskovanje okolja, v katerem živijo in sem sodi tudi narava. Posledično jo otroci 

dojemajo kot prostor, ki je ločen od tega, kar jim je znano, zato nimajo možnosti za 

razvoj primernega odnosa do okolja in ne razumejo, kakšen je njen namen in pomen 

(Györek, b. d.). 

 



 5 

Načelo gozdne pedagogike predstavlja razumevanje odnosa ljudi do okolja in narave ter 

znanja o gozdu kot ekosistemu. Poleg tega gozdna pedagogika ljudi uči o trajnostnem 

razvoju s socialnega, ekonomskega in okoljskega vidika. Predstavlja povezavo med 

naravoslovjem in družboslovjem, omogoča holistični in sistematični pristop, ki 

vključujeta okoljevarstvene probleme (Györek, b. d.). 

 

Z gozdno pedagogiko se je prvi začel ukvarjati kalifornijski naravoslovec Joseph 

Cornell. Zaradi svojega veselja do narave jo je želel predstaviti otrokom in ostalim, ki 

so pokazali zanimanje. Pričel je prirejati delavnice, ki so se v petdesetih letih skupaj z 

njegovimi idejami razširile v Evropo, natančneje v skandinavske dežele. Tem so sledile 

nemško govoreče države, kjer so bili ustanovljeni gozdni vrtci (Turk, 2014). 

 

Gozdna pedagogika je bila na Švedskem poznana pod imenom gozdna šola. Učenci so 

se v sklopu gozdne šole učili na prostem, obiskovali gozdove in spoznavali naravo. 

Gozdne šole so se v osemdesetih letih s Švedske prenesle na Dansko, kjer so jih 

vključili v kurikul predšolske vzgoje. Nato se je v devetdesetih letih gozdna pedagogika 

uspešno začela izvajati v Veliki Britaniji. Danes na Škotskem deluje organizacija Forest 

Education Initiative (Györek, 2012). 

 

Ime gozdna pedagogika in pojmi, ki so povezani z njo, izvirajo iz osrednje Evrope. V 

Avstriji gozdno pedagogiko opredeljujejo kot poučevanje o gozdu, in sicer predvsem z 

neekonomskega vidika. Ljudje se učijo preko izvajanja aktivnosti (learning by doing) 

(Györek, b. d.). 

 

Dejavnosti gozdne pedagogike so v Sloveniji prisotne že nekaj let. Sprva so bile 

namenjene predvsem spoznavanju gozdarske stroke in načina delovanja. Sedaj je 

gozdna pedagogika razširjena že na veliko področjih v pedagogiki, medicini, sociologiji 

in še nekaterih disciplinah. Temelj tako imenovane »slovenske gozdne pedagogike«, v 

kateri so povezani gozdarji, učitelji, vzgojitelji in pedagogi, predstavlja koncept 

odprtega učenja oziroma odprtega učnega okolja (Györek, 2013). 

 

Prve zametke sistematičnega razvijanja gozdne pedagogike v Sloveniji zasledimo leta 

2010, ko smo z vključitvijo v evropski projekt pridobili podatke o načinu njenega 

izvajanja v drugih državah Evrope. Z leti so se tudi v Sloveniji, podobno kot v drugih 
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državah, razvili gozdni vrtci in šole, ki vključujejo gozdno pedagogiko v kurikul in učne 

načrte (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). 

 

Leta 2010 je bil v Sloveniji, natančneje v Kamniku, ustanovljen Inštitut za gozdno 

pedagogiko, ki deluje kot zasebni zavod. Leta 2012 je bila vzpostavljena tako 

imenovana Mreža gozdnih vrtcev in šol, v katero je sedaj vključenih že 80 

izobraževalnih ustanov (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). 

 

Gozdni vrtec ali šola naj bi izkoristila gozdno površino, ki se nahaja v njuni okolici; 

seveda mora biti le-ta primerna za uporabo. Obiski gozda naj bi potekali v vrtcih enkrat 

na teden ali štirinajst dni, v šolah enkrat na mesec, in to celo šolsko leto. Sodelovanje 

med pedagoškimi delavci in strokovnjaki, torej gozdarji ali naravoslovnimi 

strokovnjaki, je nujno. Priporočljivo je tudi sodelovanje z lokalnimi prebivalci, ki bi 

lahko pomagali pri vodenju. Otrokom naj učitelji in gozdni pedagogi v gozdu 

omogočijo čim bolj neomejeno raziskovanje in izražanje idej. Dnevi, namenjeni obisku 

gozda, naj ne potekajo vedno na identičen način (Györek, 2013). 

 

V šoli je večina znanja pridobljenega preko razlage, pri tem učitelji podajo veliko 

količino podatkov, ki so v večini primerov za učence zelo abstraktni ter le redko 

povezani ali navezani na življenjske situacije. Zaradi danega načina poučevanja učenci 

naučeno hitro pozabijo. S pomočjo izobraževanja na prostem, kamor sodi tudi gozdna 

pedagogika, lahko učencem omogočimo, da pridobljeno znanje osmislijo ali nadgradijo, 

saj učenci aktivirajo svoje telo in čutila. S tem bi učenci pridobili konkretne izkušnje, na 

podlagi katerih bi gradili dolgotrajno znanje (Györek, 2012). 

 

V primeru izvajanja gozdne pedagogike gozd prevzame vlogo učilnice. Učencem 

omogoča gibanje ter jim obenem daje telesno in umsko energijo. Posledično se zaradi 

gibanja poveča količina pridobljenega kisika, kar zelo pozitivno vpliva na motivacijo in 

koncentracijo učencev. Pri izvajanju je pomembno tudi to, da učencev ne omejujemo s 

prevelikim številom pravil in pogostim opozarjanjem, saj na ta način zaviramo njihovo 

željo po raziskovanju. Poleg tega je bistvenega pomena to, da učitelj pokaže zanimanje 

za odkritja učencev in jim nudi podporo (Györek, 2013). 
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Gozdna pedagogika se v Sloveniji izvaja na nekoliko drugačen način kot v preostalih 

državah. Vzrok za to so razni predpisi in pravila, ki veljajo glede gozdov, gospodarjenja 

z njimi ter tudi vzgojno-izobraževalnega sistem in pravil, ki veljajo v njem. Pri nas 

gozdna pedagogika predstavlja preplet formalnega, neformalnega in priložnostnega 

učenja v sklopu odprtega učnega okolja. Temelj njene izvedbe predstavljata predvsem 

situacijsko in problemsko učenje, kjer učno okolje predstavlja gozd (Györek, 2013). 

 

Gozdna pedagogika se počasi vpeljuje v slovenske vrtce in šole. V Mreži gozdnih šol in 

vrtcev so učitelji, vzgojitelji in pedagogi razvili preproste in inovativne načine uvajanja 

gozdne pedagogike v svoj kurikul, pri čemer je zaželeno sodelovanje z gozdarskimi 

strokovnjaki in pedagogi (Györek, 2013). 

 

Učitelj oziroma gozdni pedagog naj ne zavzame vloge vseveda, kot je značilno za 

običajen kurikul, temveč naj tudi sam išče znanje. Učencem naj zastavi nek predhodno 

dobro premišljen, in če je le možno, življenjski problem ali izziv, ki ga učenci nato s 

pomočjo lastne aktivnosti rešijo, on pa jih usmerja. Pri tem je pomembno, da imajo 

učenci za raziskovanje na voljo primeren prostor in dovolj časa ter da spodbujamo 

njihovo ustvarjalnost. Vključevanje realnih problemov preko pridobivanja izkušenj 

pozitivno vpliva na učenčevo osebno rast (Györek, 2013). 

 

Gozdno pedagogiko lahko izvajamo na najrazličnejše načine, tudi v obliki 

naravoslovnih dni, taborov ali drugih dejavnosti. V pedagoškem smislu spada v sklop 

izobraževanja na prostem. Slednje pomeni, da se del šolskega kurikula izvaja na 

prostem, običajno v lokalnem okolju. Gozdna pedagogika uči o naravi in njenih 

zakonitostih. Obenem učence tudi vzgaja v medsebojnih odnosih, odnosu do stvari ter 

skrbi za njihovo osebno rast. Vse to spada k trajnostnemu razvoju. Gozdna pedagogika 

lahko zelo močno vpliva na otroke, njihov način mišljenja, življenja in pogleda na svet, 

slednje lahko prenesejo na svoje družine in kasneje na svoje otroke (Györek, 2012). 

 

Učitelji morajo izvajanje gozdne pedagogike prilagoditi starosti učencev in njihovim 

razvojnim značilnostim. Bistvo gozdne pedagogike ni zgolj prenašanje znanja s 

strokovnjaka na učence, ki poteka v naravi, natančneje v gozdu. Gozdni pedagog mora 

predstavljati iskalca znanja, sledil naj bi idejam in predlogom učencev. Njegova glavna 

vloga naj bo usmerjanje misli in razvijanje trenutnih navdihov učencev. Gozdna 
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pedagogika omogoča lastno odkrivanje znanja, iskanje odgovorov, sodelovanje z 

vrstniki, razmišljanje, dvom, reševanje problemov. Najpomembneje je to, da podpira 

lasten način učenja in s tem trajnostno znanje (Györek, 2013). 

 

Pred odhodom v gozd naj slednje gozdni pedagog in pedagoški delavec načrtujeta in 

izvajata skupaj. Gozdni pedagog bo v danem trenutku znal oceniti, kateri del gozda je 

najprimernejši za uporabo. Poleg tega ima znanje o gozdu in je usposobljen za vodenje 

učnega procesa v njem. Učitelj pozna učence, njihove sposobnosti, način mišljenja ipd. 

V primeru podajanja naravoslovnih vsebin je priporočljiva uporaba metode v razredu – 

zunaj – v razredu. Pri tem učitelj oziroma pedagoški delavec neko snov obravnava v 

razredu, nato se učenci skupaj z učiteljem in gozdnim pedagogom odpravijo v gozd. Na 

koncu učenci skupaj z učiteljem v razredu utrdijo snov s pomočjo različnih aktivnosti 

(Györek, 2013). 

 

Preko aktivnosti gozdne pedagogike lahko krepimo zaupanje med učenci ali pa jih 

pripravimo do tega, da zaznavajo zgolj z določenimi čutili. Z gozdno pedagogiko imajo 

učenci možnost spoznati same sebe (Turk, 2014). 

 

Preživljanje časa v naravi naj bi na mlajše otroke vplivalo zelo pozitivno. Eno izmed 

težav predstavlja zgolj predstavitev narave otrokom, saj jo učitelji predstavimo s stališča 

odraslih, torej na abstrakten in logičen način, kar za otroke v otroštvu ni primerno 

(Györek, b.d.). 

 

2.1.1 Primeri dejavnosti gozdne pedagogike, ki se uporabljajo v praksi 

 

N. Turk (2014) opozarja, da moramo biti pri načrtovanju izvajanja gozdne pedagogike 

pozorni na to, da so predvidene aktivnosti primerne glede na starost otrok oziroma 

mladostnikov. Če delamo z mlajšimi otroki, jih v raziskovanje gozda vpeljemo z 

zgodbo, ki se kasneje razvije v igro, preko katere učenci razvijajo svoje ideje, se 

izražajo in so ustvarjalni. Avtorica navaja izdelavo hišic za palčke, ki je izvirala iz na 

začetku predstavljene zgodbe. V primeru dela s starejšimi otroki oziroma mladostniki je 

priporočljivo, da predvidene aktivnosti vključujejo njihove interese. Avtorica je 

ugotovila, da dekletom bolj ustrezajo umirjene aktivnosti, kot je na primer izdelava 
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nakita, kjer lahko izrazijo same sebe. Pri starejših fantih je pomembno, da so ves čas 

aktivni, zato je primerno zastavljanje izzivov ali izvajanje iger in dejavnosti, ki so bolj 

živahne. Preko aktivnosti lahko krepimo zaupanje med učenci ali jih spodbudimo k 

temu, da zaznavajo zgolj z določenimi čutili. Primer dane aktivnosti, ki je primerna za 

vse starosti, je aktivnost, pri kateri ima en član para zavezane oči, drugi pa ga vodi po 

gozdu. Na ta način spodbudimo delovanje preostalih čutil in zaupanje osebi, ki nas vodi 

po gozdu.  

 

Pomembno je poudariti, da cilj gozdne pedagogike ne sme biti zgolj obisk gozda, 

temveč mora imeti nek smisel. Glavna naloga učitelja in gozdnega pedagoga med 

obiskom gozda je pokazati zanimanje za odkritja učencev, njihove ideje in domislice. 

Zaželeno je tudi to, da se v gozdu vzpostavi neka avtonomija, dobro moramo premisliti, 

kaj je nevarnost in kaj nezgoda. Poleg tega naj velja pravilo, »da se v gozdu učimo tisto, 

česar se v razredu ne moremo.« (Györek, 2013, str. 233) Za delo gozdnega pedagoga je 

pomembno, da vsak obisk v gozd evalvira in reflektira ter na ta način v prihodnje 

poskusi izboljšati celotno izkušnjo udeležencev (Györek, 2013). 

 

N. Györek (2013) je opazila, da se mlajši učenci navdušijo že ob samem opazovanju, na 

primer živih bitij, ki jih vidijo v gozdu. Glavna naloga gozdnega pedagoga je učencem 

omogočiti raziskovanje gozda. Kot primer N. Györek opiše izkušnjo, ko so učenci 

odkrili lužo s paglavci, ki so jo opazovali daljše časovno obdobje in na tak način na 

povsem neabstrakten način spoznali, kako poteka razvoj od paglavca do žabe. 

 

Učenci, predvsem mlajši, so že sami po sebi povezani z naravo, poleg tega so 

radovedni, kar jih hitro privede do raziskovanja gozda. V tem primeru je vloga učitelja 

ali gozdnega pedagoga ta, da učencev ne omejujeta, jim ne dajeta napotkov glede načina 

raziskovanja, temveč dopuščata, da učenci sami najdejo način. Avtorica opozarja tudi 

na dejstvo, da je v primeru dela z mlajšimi otroki nesmiselno natančno načrtovati čas, 

namenjen določeni dejavnosti, saj se otroci zelo hitro zamotijo z opazovanjem 

določenega pojava (Györek, 2013). 

 

Avtorica N. Györek (2012) opisuje delavnico oziroma odhod v gozd s predšolskimi 

otroki. Ti so najprej spoznavali gozd, drevesa ipd. Učenci so v skupinah izdelovali dom 
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za polža, ježa in škrata. Med seboj so sodelovali, po končanem delu pa predstavili svoje 

izdelke. Drug drugega so poslušali ter po končani predstavitvi zaploskali.  

 

Ob raziskovanju in odkrivanju gozda učenci krepijo svojo samozavest, saj pridejo do 

spoznanja, da so se sposobni nekaj naučiti, ter posledično občutijo zadovoljstvo, ko le-

to delijo z ostalimi (Györek, 2013). 

 

Znanja o naravi, predvsem o gozdu, ni treba vedno navezati na znanje o ekosistemu, 

lahko ga uporabimo za razvijanje vrednot, ki nam jih ponuja narava. Narava predstavlja 

nenehno ustvarjanje novega življenja in glede na to naj bi bila zasnovana gozdna 

pedagogika. Znanje o naravi naj bi bilo najbolje sprejeto preko eksperimentalne metode. 

Gozd in drevesa skrivajo veliko zgodb in primerno je, da jih odkrijemo z raziskovanjem 

(Györek, b. d.). 

 

V sklopu Mreže gozdnih vrtcev in šol v Sloveniji je bilo urejenih kar veliko začasnih ali 

stalnih prostorov v naravi, ki so namenjeni izvajanju gozdne pedagogike. Prostori 

predstavljajo naravno igralnico, prostor, namenjen raziskovanju, izvajanju dejavnosti 

ipd. Učenci nekaterih OŠ imajo organizirane dneve, namenjene preživljanju izven 

učilnice, in to ne glede na vremenske razmere (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.) 

 

Na splošno naj bi bilo mogoče gozdno pedagogiko vključiti v skoraj katerikoli predmet 

preko medpredmetnega povezovanja. Posebej enostavna naj bi bila povezava s 

predmeti, pri katerih se učenci učijo o  delovanju in strukturi gozda kot ekosistema 

(Györek, b.d.). 

 

Izobraževanje na prostem je v skandinavskih državah prisotno že zelo dolgo, na 

Danskem in Škotskem se uspešno uporablja že nekaj desetletij. Na Švedskem 

poučevanje na prostem imenujejo Friluftsliv (izraza ne prevajamo) in ima že dolgoletno 

tradicijo. Friluftsliv predstavlja izobraževanje v naravi in je povezano z veliko 

dejavniki, npr. ekologijo, domačim prebivalstvom ipd. (Györek, 2012). 

 

Na Norveškem učenci en dan na teden preživijo izven razreda, na kar ne vplivajo 

vremenske razmere. Dan preživijo na prostem, med drugim tudi v gozdu (Györek, 

2012). 
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P. Bentsen (2013) poda primer obiska gozda skandinavskih osnovnošolcev. Ti v gozdu 

merijo višino ali obseg dreves, računajo njihovo prostornino, pišejo pesmi ipd. Poseben 

primer predstavljajo tudi prostori »green bases« oziroma ozemlje, ki se nahaja v bližini 

šole in je namenjeno učenju in raziskovanju učencev. 

 

Na Danskem izobraževanje na prostem imenujejo Udeskole (izraza ne prevajamo). V 

zadnjih letih je vanj vključenih že skoraj 300 šol. V sklopu izobraževanja so uvedli 

projekt, v okviru katerega so učenci, podobno kot na Norveškem, tri leta en dan na 

teden preživeli zunaj učilnice, v tem primeru v gozdu. Po končanem projektu so prišli 

do ugotovitev, da so dnevi, preživeti v gozdu, na učence vplivali zelo pozitivno. Učenci 

so imeli višjo stopnjo fizične aktivnosti, bili so bolj motivirani, zadovoljni, radostni in 

vzpostavili so boljše medsebojne odnose (Györek, 2012). 

 

Primere uspešne vpeljave gozdne pedagogike je zaznati v Avstriji, Švici, Nemčiji in 

Franciji. V Avstriji gozdno pedagogiko imenujejo Waldpädagogik, v sklopu njenega 

delovanja je bilo ustanovljenih že približno dvajset centrov, namenjenih usposabljanju 

gozdnih pedagogov. V Franciji pa se letno izvede več kot 400 gozdnih projektov 

(Györek, b. d.). 

 

Kot smo že omenili, v primeru izvajanja gozdne pedagogike klasično učilnico zamenja 

gozd. Avtorica C. Newton (2010), ki je sodelovala pri projektu The Smart Green 

Schools, je ugotovila, da zgolj sprememba učnega okolja ne pomeni, da se bo spremenil 

način našega poučevanje. S slednjim se lahko poistovetimo tudi v primeru gozdne 

pedagogike. Učenci del pouka preživijo v gozdu, kako bo učenje v gozdu potekalo, pa 

bo odvisno od učiteljev in tudi od učencev. Vsi morajo biti pripravljeni sprejeti 

drugačne vloge. V sklopu projekta je avtorica proučevala povezavo med pedagogiko, 

prostorom in trajnostjo ter odgovarjala na vprašanje, kako prostor, v katerem se učenci 

učijo, preurediti tako, da bi bolj pripomogel k uspešnemu učenju. V raziskavi so prišli 

do ugotovitev, da je pedagogika močno povezana z načinom organizacije prostora in 

časa ter da raznolik prostor učencu omogoča boljši nadzor nad delom ali učenjem. 

 

Med izvajanjem gozdne pedagogike pogosto naletimo na temo ekologije in ohranjanja 

gozda. Pri tem moramo biti pozorni na to, da učencem ne vsilimo svojega prepričanja. 
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L. Preston (2011) je v intervjujih ugotavljal, ali so študenti preko njegovega pouka 

resnično prišli do stopnje kritičnega mišljenja o okolju in okoljevarstvu. V raziskavi je 

prišel do ugotovitev, da je s tem, ko je poskušal postaviti zgled, pravzaprav vplival na 

študente do te mere, da so njegova dejanja in prepričanja prevzeli kot edina pravilna. 

Njegov glavni namen pa je v resnici bil zgolj postaviti okvire, s katerimi bi spodbudil 

učence. Pojasnilo za to je našel v dejstvu, da on predstavlja osebo, za katero velja, da 

ima prav, zato so učenci mnenja, da nimajo pravice nasprotovati njegovim 

prepričanjem. Do podobne situacije lahko pridemo tudi v primeru izvajanja gozdne 

pedagogike, saj predvsem osnovnošolski otroci dokaj hitro prevzamejo mišljenje 

učitelja za svoje. Po mnenju avtorja se lahko temu izognemo tako, da se po deljenju 

osebnih izkušenj z učenci o njih tudi pogovorimo. Učencem moramo dovoliti, da 

dvomijo v povedano in postavljajo vprašanja.   

 

2.1.2 Prednosti in slabosti gozdne pedagogike 

 

Vključevanje gozdne pedagogike v pouk ima določene prednosti kot slabosti. Zaradi 

spremenjenega načina življenja predvsem mestni otroci nimajo več stika z naravo, 

obenem imajo tudi vse manj stikov z vrstniki. Stresen način življenja in preostale tegobe 

zelo negativno vplivajo na naše počutje in zdravje. Gozdna pedagogika je v tem primeru 

zelo koristna, saj lahko na posameznika vpliva terapevtsko in pomaga spodbuditi zdrav 

način življenja. Poleg tega zelo pozitivno vpliva na osebnostne lastnosti posameznika, 

saj povečuje samozavest, vztrajnost, potrpežljivost, koncentracijo ter pripomore k 

boljšim socialnim veščinam, miselnim in gibalnim spretnostim. Zelo pozitivno vpliva 

tudi na posameznikovo zmožnost ustvarjalnega mišljenja in domišljijo. Izkazalo se je, 

da zelo dobro vpliva na učence, ki so hiperaktivni ali imajo kakšne drugačne  čustvene 

ali vedenjske težave (Turk, 2014). 

 

Učenci z rednim stikom z naravo in na novo pridobljenimi izkušnjami razvijajo sočutje 

do narave in ozaveščajo skrb za okolje. Ker je gozd zelo raznolik, učencem omogoča 

razvijanje in nadgradnjo motoričnih sposobnosti. Glede na opravljene raziskave igra v 

gozdu spodbuja radovednost, domišljijo in sposobnost opazovanja okolja, v katerem se 

nahajamo. Izboljšajo se učenčeve osebnostne lastnosti, kot so samozavest ter 

komunikacija z vrstniki in drugimi, obenem so ugotovili, da zavira oziroma zmanjšuje 
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ustrahovanje in nasilje. Pri učencih s posebnimi potrebami (ADD in ADHD) se očitno 

izboljša sposobnost koncentracije. Ker se učenci nahajajo v naravi, to zelo pozitivno 

vpliva na njihovo zdravje, o čemer priča zdravstveno stanje skandinavskih otrok, ki 

obiskujejo gozdne vrtce. Vključitev gozdne pedagogike naj bi prav tako pozitivno 

vplivala na razvijanje razmišljanja, predstav ter logičnega mišljenja pri reševanju 

problemov. Glede na raziskave Richarda Louva eno izmed poglavitnih prednosti gozdne 

pedagogike predstavlja dejstvo, da preživljanje časa v naravi zmanjšuje stres (Györek, 

2012). 

 

Preživljanje časa na prostem s seboj prinese gibanje in aktivno življenje. Med 

izvajanjem dejavnosti se skupina poveže. Poleg tega otrokom naravo še bolj približamo, 

vendar pri tem ne smemo pozabiti, da moramo okolje, torej gozd, spoštovati in z njim 

primerno ravnati (Turk, 2014). 

 

Poleg prednosti, ki jih prinaša gozdna pedagogika, naletimo tudi na nekaj ovir. Kurikul 

vrtca in OŠ predvidevata aktivnosti, ki se izvajajo v naravi. Glavna težava kurikula OŠ 

je v tem, da se naravoslovje na nek način vključuje v okoljevarstvo in je na ta način 

zabrisano. Ena večjih težav je tudi skrb za varnost, ko se učenci nahajajo izven učilnice, 

zato je priporočljivo, da gozdni pedagog pripravi jasna navodila glede vedenja v gozdu, 

ki so podprta s primeri. Poleg tega je pomembno, da se učenci in učitelji zaščitijo pred 

morebitnimi ugrizi klopov. Ovira, na katero pogosto naletimo ob izvajanju raznih dni 

dejavnosti, je ta, da so dnevi, preživeti v naravi, povezani s športnimi aktivnostmi, ki 

zasenčijo aktivnosti, namenjene obravnavi tem, povezanih z naravo (Györek, b. d.).  

 

Pomembno vlogo ob izvajanju gozdne pedagogike predstavlja tudi učitelj in njegovo 

znanje. Glavna težava, na katero so naleteli v raziskavi, je ta, da učitelji ne ločijo med 

terminoma narava in okolje, poleg tega imajo težave z definiranjem pojmov ohranjanje 

narave, zavarovano območje, okolje in varovanje okolja, biodiverziteta in trajnostni 

razvoj. Na učence in njihov odnos do narave predvsem v prvem triletju pomembno 

vpliva učiteljev odnos do nje. Zelo zaželeno bi bilo, da bi učitelje izobraževali glede 

uporabe določenih metod dela. Nekateri pa so mnenja, da morajo učenci znanje najprej 

pridobiti in šele nato izvajati različne aktivnosti. Mnenja o gozdni pedagogiki so 

različna, vendar kljub zapisanim negativnim stranem gozdne pedagogike vseeno 
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pridemo do zaključka, da slednja ponuja več prednosti kot slabosti in je posledično 

zaželena (Györek, b.d.). 

 

2.2  Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije 

 

Gozdna pedagogika se pogosto uporablja v nižjih razredih OŠ. V nadaljevanju je 

gozdna pedagogika umeščena v tematiko predmeta TiT. 

 

2.2.1 Umestitev gozdne pedagogike v pouk tehnike in tehnologije 

 

Gozdno pedagogiko lahko glede na učni načrt za tehniko in tehnologijo (2011) 

umestimo v 6. razred predmeta TiT v OŠ, ko se učenci seznanijo z lesom. Drevesa, iz 

katerih pridobivamo les, v večini primerov rastejo v gozdu, zato je povezava med lesom 

in gozdom očitna. 

 

Gozdno pedagogiko lahko navežemo na izdelovanje izdelka ali na učne cilje, ki so 

zapisani v poglavju 2.2.2. Izdelkov, ki jih izdelujemo v okviru gozdne pedagogike, ni 

treba v celoti izdelati v gozdu. Kot je zapisano v poglavju 2.1, obstaja več načinov 

izvajanja gozdne pedagogike, kar pomeni, da lahko z izdelavo izdelka začnemo v 

gozdu, dokončamo pa ga v delavnici ali pa znanje, pridobljeno v gozdu, uporabimo v 

razredu.  

 

Izvajanje gozdne pedagogike pri pouku TiT lahko predstavimo na primeru izdelave 

loka. Učenci morajo izbrati vejo primerne drevesne vrste, da bo lok funkcionalen. Tega 

se lahko lotijo s preizkušanjem različnih vej v gozdu ali pa z že pridobljenim znanjem o 

lastnostih drevesnih vrst.  

 

Izdelavo nekaterih izdelkov lahko povežemo tudi z drugimi predmeti v OŠ, na primer 

izdelavo zmaja ali letala s poukom fizike. V sklopu fizike bi učenci spoznali zakonitosti, 

zaradi katerih lahko zmaj ali letalo letita, v sklopu predmeta TiT bi ta izdelek dejansko 

naredili. 
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Poleg povezave drugih predmetov s TiT bi gozdno pedagogiko lahko povezali ali 

samostojno izvajali v okviru izbirnega predmeta obdelava gradiv: les. Le-ta v večji meri 

temelji na spoznavanju lesa in izdelavi izdelkov. 

 

Na spletni strani Osnovne šole Ljubo Šercer (b. d.), v zavihku Dogajanje, lahko 

zasledimo zametke gozdne pedagogike pri pouku TiT. Več razredov se je skupaj z 

učitelji v sklopu pouka TiT ali v okviru medpredmetnega povezovanja TiT z likovno 

vzgojo odpravilo v gozd. Tam so opazovali in spoznavali drevesa, izvajali različne 

aktivnosti ter na ta način pridobili novo znanje ali utrdili znanje, pridobljeno v učilnici. 

Obenem so se učenci tudi razgibali in razvijali medvrstniške odnose. 

 

2.2.2 Navezava na učni načrt 

 

Učni načrt tehnike in tehnologije v 6. razredu predvideva obravnavo učnih ciljev, ki se 

navezujejo na les in gozd. Slednje se lahko uporabi v okviru izvajanja gozdne 

pedagogike. 

 

Gozdno pedagogiko lahko navežemo na naslednje operativne cilje. Učenci (Papotnik, 

2011, str. 7 in 8): 

 ugotovijo, predstavijo in utemeljijo razširjenost ter rabo lesa v vsakdanjem 

življenju (Slovenija kot gozdnata dežela), 

 oblikujejo in skicirajo idejo preprostega uporabnega izdelka iz lesa, 

 prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa in jih ločijo po njihovih osnovnih 

značilnostih in uporabi, 

 predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi gradivi, 

 z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za okolje in ljudi, 

 s preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, prožnost, žilavost, 

cepljivost ...) ter razložijo njihov vpliv na uporabnost in  

 poznajo pomen gozda. 

 

Prav tako se lahko navezuje na naslednje standarde in minimalne standarde znanja. 

Učenec  (Papotnik, 2011, str. 15): 



 16 

 razčleni problem in poišče najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega 

funkcionalnega oziroma uporabnega predmeta iz lesa, 

 razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih, 

 utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi, 

 razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev, 

 z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje in 

 izbere primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta. 

 

Leta 2016 je bil izdan Priročnik za učenje in igro v naravi, ki prav tako spodbuja 

poučevanje v naravi, predvsem gozdno pedagogiko. Sestavljen je iz več tematskih 

poglavij, znotraj katerih so predstavljeni aktivnosti in učni cilji, ki naj bi jih z njimi 

dosegli.  

 

V zadnjem delu priročnika se nahaja preglednica, ki prikazuje aktivnost ter predmet, na 

kurikulum katerega se navezuje. Opazimo, da predmet TiT ni vključen v nobeno izmed 

aktivnosti, ki so namenjene tretjemu triletju. Zato bomo preverili, ali je temu res tako. 

Osredotočili se bomo na poglavje z naslovom Drevesa, saj se zapisani učni cilji za 7. 

razred navezujejo na drevesa in les, ter učne cilje, ki so namenjeni osnovnošolskim 

učencem. Preverili bomo, ali je katera izmed aktivnosti glede na učne cilje in znanje, ki 

naj bi ga pridobili učenci, primerna za uporabo pri izvajanju gozdne pedagogike v 

sklopu TiT. 

 

Primerne aktivnosti (Vilhar in Rantaša, 2016, str. 29, 30, 33, 34, 39, 40): 

 Listjelov = lov za listjem: zapisani učni cilji med drugim predvidevajo iskanje in 

razlikovanje listov dreves glede na njihovo obliko; slednje bi učenci v okviru 

pouka TiT potrebovali pri prepoznavanju drevesnih vrst. 

 Iz malega zraste veliko (počasno življenje drevesa): dana aktivnost predvideva 

doseganje cilja, ki utemeljuje, kaj je les oziroma lesno tkivo ter kakšen je pomen 

letnic. Slednje morajo učenci 7. razredov znati, saj je večina lastnosti lesa 

odvisna oziroma povezana s potekom lesnih vlaken. 

 Storitve gozda – brezplačne za vse: aktivnost med drugim predvideva 

spoznavanje pomena gozda ter njegov gospodarski in ekonomski vidik. Učenci 
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med sprehodom po gozdu zapisujejo, kaj so opazili, kakšna je vloga gozda ipd. 

Slednje lahko v sklopu TiT nadgradimo. 

 

2.2.3 Uporaba gozdne pedagogike v tehniki in tehnologiji v drugih državah 

 

Gozdna pedagogika je zelo razširjena in uporabljena v evropskih državah. V danem 

poglavju bomo preverili, ali je gozdna pedagogika prisotna tudi pri pouku TiT. Ker 

večina držav ne pozna predmeta TiT, kot ga poznamo v Sloveniji, bomo preverili 

vključenost predmetov ali aktivnosti, ki se lahko poistovetijo z učnimi temami pouka 

TiT ali učnimi cilji, zapisanimi v podpoglavju 2.2.2.  

 

V Veliki Britaniji so ustanovljene gozdne šole, ki temeljijo na gozdni pedagogiki. 

Gozdne šole učenci običajno obiskujejo tedensko, in sicer določeno časovno obdobje. 

Pri tem zasledimo tudi informacijo, da se učenci v sklopu gozdne šole učijo uporabljati 

razna orodja in rezbariti, kar priča o tem, da v izvajanje gozdne pedagogike vključujejo 

znanje, ki se ga učenci v Sloveniji običajno naučijo v sklopu TiT (Harris, 2017).  

 

Poleg zapisanega se v nekaterih primerih učijo o okolju, natančneje o tem, kako 

zavarovati oziroma ohranjati okolje, ki ga v našem primeru predstavlja gozd (O’Brien in 

Murray, 2007). 

 

Glede na zapisano lahko sklepamo, da v Veliki Britaniji gozdna pedagogika delno 

zajema učne cilje, ki smo jih predvideli glede uporabe gozdne pedagogike v Sloveniji. 

Učenci se naučijo določenih spretnosti in razmišljajo o okoljevarstvenih ukrepih, vendar 

slednje ne predstavlja bistva. 

 

V Nemčiji je cilj gozdne pedagogike učence tudi ozaveščati in spodbuditi k razmišljanju 

o pomenu gozda in njegovem vplivu na naše življenje (Harris, 2017). V nekaterih 

primerih zasledimo podatek o tem, da se učenci učijo o materialnih dobrinah gozda, 

torej med drugim tudi o lesu (Lohrmann, 2018). 

 

V nemškem muzeju Holz + Technik Museum ponujajo izvajanje aktivnosti, ki 

vključujejo gozdno pedagogiko. Z njihovo pomočjo naj bi med drugim učence in ostale 

udeležence ozavestili o pomembnosti gozda, kaj nam le-ta nudi, kakšen je njegov 
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okoljevarstveni pomen, ponudijo tudi učenje o uporabi lesa (Holz + Technik Museum, 

b. d.). 

 

V Avstriji v povezavi s predmetom TiT zasledimo to, da želijo okrepiti pozitiven odnos 

učencev do lesa, izboljšati odnos do gozda ter ozavestiti dejstvo, da glavni produkt 

gozda predstavlja les, ki ga uporabljamo v različne namene in nam služi v številnih 

oblikah. Poleg tega poudarjajo, da moramo učencem pustiti možnost raziskovanja gozda 

in na ta način spodbuditi njihovo razumevanje glede ohranitve in zaščite gozdov 

(Waldpaedagogik, b. d.). 

 

V sklopu gozdne pedagogike na Norveškem, imenovane Udescule (izraza ne 

prevajamo), učenci izvajajo različne aktivnosti. Med drugim lahko zasledimo primere, 

ko mora skupina izvajati tako imenovane praktične naloge, izdelati morajo na primer 

mizo (Bentsen, 2013). Na tem mestu bi se lahko navezali na pouk TiT, kot ga poznamo 

v Sloveniji, če bi učenci za izdelavo mize potrebovali določeno znanje o lesu in uporabi 

orodja. Kot primer bi lahko navedli izdelavo mize, na katero lahko postavimo določeno 

utež. Učenci bi morali uporabiti znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali v gozdu.  

 

Glede na zapisano ugotovimo, da je pouk TiT, kot ga poznamo v Sloveniji, le delno 

vključen v okvire izvajanja gozdne pedagogike. Podobno velja tudi v Sloveniji, kjer je 

večji del izvajanja gozdne pedagogike namenjen učenju naravoslovja in biologije. V 

evropskih državah bolj poudarjajo razvijanje osebnostnih lastnosti in vzpostavljanje 

stika z naravo. 
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3 MOŽNOSTI GOZDNE PEDAGOGIKE NA PRIMERU 

VSEBIN TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE  

 

 

Pouk TiT zajema obravnavo različnih gradiv, eno izmed njih predstavlja tudi les. 

Slednji je močno povezan z gozdom in posledično omogoča neposredno navezavo na 

gozdno pedagogiko. 

 

3.1 Opredelitev problema in cilji 

 

Gozdna pedagogika se v Sloveniji izvaja vse pogosteje. Pri tem učenci pridobivajo 

znanja, ki so med drugim načrtovana v učnem načrtu za določen predmet. Ugotovili 

smo, da se znanje, pridobljeno z izvajanjem gozdne pedagogike, le delno navezuje na 

učne cilje, predvidene za predmet TiT.  

 

Z anketnimi vprašalniki želimo ugotoviti, v kolikšni meri so učitelji TiT seznanjeni s 

terminom gozdna pedagogika ter kakšne so njihove predstave o njenem izvajanju. 

 

3.2 Vprašanja 

 

Z raziskovanjem želimo najti odgovore na naslednja vprašanja: 

 

VP1: V kolikšni meri so učitelji TiT seznanjeni oziroma poznajo termin gozdna 

pedagogika? 

 

VP2: Koliko učnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za predmet TiT ter se 

navezujejo na gozd in les, učitelji povprečno vključijo v terensko izvajanje 

pouka? 

 

VP3: Kako (v kakšni obliki poučevanja) si večina učiteljev TiT predstavlja 

izvedbo pouka TiT z metodo gozdne pedagogike? 
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VP4: Kakšne so predstave oziroma zamisli učiteljev glede uporabe gozdne 

pedagogike pri pouku TiT? 

 

VP5: Kakšne težave bi se lahko pojavile v primeru izvajanja pouka TiT z 

metodo gozdne pedagogike? 

 

VP6: S katerim predmetom ali dejavnostjo bi po njihovem mnenju lahko 

povezali izvajanje gozdne pedagogike? 

 

VP7: Kako so učitelji ovrednotili učinke gozdne pedagogike? 

 

VP8: Kakšne so zamisli učiteljev TiT glede izdelave izdelkov v sklopu izvajanja 

gozdne pedagogike? 

 

VP9: Katera znanja, veščine ter kakšen odnos do TiT in poklicev v tehniki in 

inženirstvu bi učenci lahko pridobili? 

 

VP10: Katera metoda dela je po mnenju učiteljev TiT najprimernejša za 

izvajanje gozdne pedagogike? 

 

3.2 Metodologija 

 

V nadaljevanju so predstavljeni: raziskovalna metoda, raziskovalni vzorec in rezultati 

raziskave z interpretacijo. 

 

3.2.1 Raziskovalna metoda 

 

Raziskava je temeljila na metodi anketnih vprašalnikov, ki so bili namenjeni učiteljem, 

ki poučujejo pouk TiT. Po končanem zbiranju in ureditvi pridobljenih podatkov sta 

sledili analiza in evalvacija. 

 

 

3.2.2 Raziskovalni vzorec 
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Raziskovalni vzorec predstavljajo učitelji, ki poučujejo predmet TiT. Zbran je bil 

naključen vzorec 30 anketirancev. 

 

Preglednica 3.1: Število (f) in strukturni odstotek (f %) spola, starosti in števila let poučevanja TiT.  

 

Spremenljivka f f % 

Spol 
Moški 9 30 

Ženski 21 70 

Starost 

20–30 8 26,7 

30–40 5 16,7 

40–50 7 23,3 

Nad 50 10 33,3 

Število let poučevanja TiT 

1 2 6,7 

2 2 6,7 

5 2 6,7 

7 1 3,3 

8 1 3,3 

9 2 6,7 

10 3 10 

12 2 3,3 

14 1 6,7 

16 1 3,3 

17 1 3,3 

20 1 3,3 

24 1 3,3 

25 2 6,7 

26 1 3,3 

28 1 3,3 

30 3 10 

33 1 3,3 

35 1 3,3 

36 1 3,3 
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Glede na podatke, zapisane v preglednici 3.1, je večina anketirancev ženskega spola 

(70 %). Največji del anketiranih je starih nad 50 let (33,3 %), sledijo anketirani, stari od 

20 do 30 let (26,7 %), ter tisti, ki so stari od 40 do 50 let (23,3 %). Najmanjši del 

anketiranih je star od 30 do 40 let (16,7 %). Anketirani poučujejo predmet TiT od 1 do 

36 let. Povprečna vrednost let poučevanja TiT znaša 16,4 leta. 

 

3.2.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Zasnovani anketni vprašalnik je bil preko spletnega portala poslan v mesecu maju. 

Večina anketnih vprašalnikov je bila izpolnjena v istem mesecu (n1 = 24) , le nekateri so 

bili izpolnjeni v mesecu juniju (n2 = 6). 

 

3.2.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Del pridobljenih podatkov je bil obdelan kvantitativno (zaprti tip vprašanja ter število 

let poučevanja), del pa kvalitativno (preostala vprašanja odprtega tipa). Odgovore, ki so 

si bili med seboj vsebinsko podobni, smo združili. Poleg tega smo v večini primerov 

odgovore predstavili s strukturnim odstotkom (f %) ali številom (f). 

 

3.3 Rezultati raziskave 

 

VP1: V kolikšni meri so učitelji TiT seznanjeni oziroma poznajo termin 

gozdna pedagogika? 

 

Nekoliko manj kot polovica anketirancev (40 %) termin gozdna pedagogika 

razume kot izraz, ki opisuje poučevanje o gozdu. Petina (20 %) anketirancev 

predvideva, da gozdna pedagogika pomeni poučevanje v gozdu.  Nekoliko manj 

kot petina (16 %) predvideva, da termin predstavlja učenje o gozdu, ki poteka v 

gozdu. Manjši del anketirancev (8 %) je zapisal, da je to poučevanje o lesu in 

gozdu. Petina (20 %) anketiranih je zapisala, da gozdna pedagogika predstavlja 

poučevanje v gozdu, kjer se učenci učijo o gozdu ali okolju, ter da gozdna 

pedagogika vpliva na njihovo osebnost oziroma jih oblikuje. 
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Zgolj manjši del učiteljev torej pozna opredelitev termina gozdna pedagogika, 

kot je zapisana v strokovni literaturi. Večina učiteljev sklepa, da gre za 

poučevanje o gozdu (lokacija izvajanja ni navedena) ali učenje v gozdu. Prvo 

predvidevanje je delno korektno, saj učenci v večini primerov izvajanja gozdne 

pedagogike proučujejo gozd. Podobno velja za drugo predvidevanje, saj se 

gozdna pedagogika izvaja v gozdu, vendar je pri tem pomembna metoda, ki jo 

bomo uporabili. 

 

VP2: Koliko učnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za predmet TiT ter 

se navezujejo na gozd in les, učitelji povprečno vključijo v terensko 

izvajanje pouka? 

 

Pri danem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več kot en odgovor. 

 

Preglednica 3.2: Število (f) in strukturni odstotek (f %) vključevanja učnih ciljev pri predmetu 

TiT v terensko izvajanje pouka. 

 

Učni cilj f f % 

Ugotovijo, predstavijo in utemeljijo 

razširjenost ter rabo lesa v vsakdanjem 

življenju (Slovenija kot gozdnata dežela). 

22 73,3 

Oblikujejo in skicirajo idejo preprostega 

uporabnega izdelka iz lesa. 

21 70 

Prepoznajo najpogostejše (domače) vrste 

lesa in jih ločijo po njihovih osnovnih 

značilnostih in uporabi. 

25 83,3 

Predstavijo prednosti in slabosti uporabe 

lesa v primerjavi z drugimi gradivi. 

23 76,7 

Z ekološkega in gospodarskega vidika 

razložijo pomen gozda za okolje in ljudi. 

21 70 
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Preglednica 3.3 Število (f) in strukturni odstotek (f %) vključevanja učnih ciljev pri predmetu 

TiT v terensko izvajanje pouka, nadaljevanje. 

  

Učni cilj f f % 

S preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa 

(gostoto, trdoto, prožnost, žilavost, 

cepljivost ...) in razložijo njihov vpliv na 

uporabnost. 

18 60 

Poznajo pomen gozda. 25 83,3 

Nič od naštetega. 4 13,3 

 

Iz rezultatov v preglednicah 3.2 in 3.3 je razvidno, da večina učiteljev (96 %) v 

terensko izvajanje pouka vključuje učne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu za 

predmet TiT. Manjši del učiteljev (4 %) v terensko izvajanje ne vključuje 

zapisanih učnih ciljev.  

 

Glede na podatke vidimo, da večina učiteljev že poskuša vpeljevati drugačen 

način učenja in poučevanja ter tako doseči zastavljene učne cilje na bolj 

inovativen način, torej ne zgolj z obravnavo znotraj učilnice. 

 

VP3: Kako (v kakšni obliki poučevanja) si večina učiteljev TiT predstavlja 

izvedbo pouka TiT z metodo gozdne pedagogike? 

 

Anketirani so imeli pri vprašanju, zastavljenem v anketnem vprašalniku, 

možnost izbire večjega števila odgovorov. 

 

Preglednica 3.4: Število (f) in strukturni odstotek (f %) načina izvedbe učne ure z metodo gozdne 

pedagogike. 

 

Učni cilj f f % 

Pouk 15 50 

Ekskurzija 15 50 

Tehniški dan 26 86,7 

Drugo: pouk izven učilnice 1 3,3 
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Večina učiteljev (86,7 %) si pouk TiT, izveden z metodo gozdne pedagogike, 

predstavlja v okviru tehniškega dne. Sledijo ekskurzije (50 %) in pouk (50 %), 

manjšina (3,3 %) si predstavlja izvedbo pouka zunaj učilnice.  

 

Večina učiteljev si izvedbo najbolj predstavlja v okviru tehniškega dne, kar je 

primerno glede na to, da smo osredotočeni na izvajanje gozdne pedagogike, ki se 

navezuje na pouk TiT. V primeru povezovanja s preostalimi predmeti ali obiska 

bolj oddaljenega gozda je primernejša izvedba ekskurzije, njena glavna prednost 

je tudi ta, da je časovno manj omejena kot tehniški dan. Izvedba v okviru pouka 

je zgolj delno primerna, saj naj bi se vsaj del poučevanja izvajal izven učilnice, 

torej v gozdu. Odgovor »pouk izven učilnice« je zelo primeren, če je imel 

anketirani pri tem v mislih tudi obisk gozda, ne zgolj poučevanje izven razreda, 

na primer na zunanjem igrišču. 

 

VP4: Kakšne so predstave oziroma zamisli učiteljev glede uporabe gozdne 

pedagogike pri pouku TiT? 

 

Približno tretjina anketiranih (35,3 %) si uporabo gozdne pedagogike predstavlja 

kot raziskovanje gozda, pri čemer se z učenci pogovarjajo ali pa učenci sami 

spoznavajo drevesne vrste in vrste lesa. Nekaj manj kot tretjina (29,4 %) bi 

poiskala primere lesa in preizkušala njegove lastnosti. Manjši del anketiranih 

(11,8 %) bi poleg spoznavanja drevesnih vrst in lesa vključil še pomen gozda 

tako za človeka kot gospodarstvo. Trije izmed anketiranih so med drugim 

predlagali obisk gozdov, ki so v različnih stanjih, na primer gozd, ki je bil 

izpostavljen ekstremnim vremenskim razmeram, gozd, ki so ga napadli 

škodljivci. 

 

Anketirani imajo različne zamisli glede izvajanja gozdne pedagogike v okviru 

pouka TiT. Pri tem moramo biti pozorni predvsem na to, da ne vključujemo 

prevelike količine spoznavanja drevesnih vrst, saj naj bi to znanje učenci 

pridobili že v nižjih razredih. Zelo zanimiva je ideja o obisku gozdov v različnih 

stanjih, saj na ta način učence opozorimo na pomen gozda ter se obenem 

navežemo na posledice, ki jih le-to prinaša. Zelo pozitivno je tudi dejstvo, da se 
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večina učiteljev nagiba k temu, da bi gozd raziskovali in ga ne bi uporabljali 

zgolj kot sprehajalno pot. 

 

VP5: Kakšne težave bi se lahko pojavile v primeru izvajanja pouka TiT z 

metodo gozdne pedagogike? 

 

Anketirani so pri danem vprašanju običajno podali več kot eno težavo, na katero 

bi lahko naleteli. Večina učiteljev (79 %) je navedla težave, na katere bi 

najverjetneje naleteli med izvajanjem učne ure. Največ učiteljev (31,6 %) 

predvideva, da bi se pojavile težave glede časovne omejitve, posebej v primeru, 

ko bi imeli na voljo zgolj eno učno uro TiT. Podobno jih večji del (21 %) 

predvideva, da bi večje težave povzročale vremenske razmere, dostop do gozda 

in organizacija pouka izven učilnice. Poleg tega del anketiranih (15,8 %) 

predvideva, da bi prišlo do težav zaradi financ, predvsem v primerih, ko se gozd 

ne nahaja v bližini šole in bi se morali do njega odpeljati. Enako velik del 

anketiranih (15,8 %) predvideva, da bi naleteli na vedenjske težave učencev, 

nekateri so v tem delu izpostavili uničevanje gozda. Manjši del anketirancev 

(21 %) ne vidi težav glede izvajanja gozdne pedagogike. 

 

Večina učiteljev vidi določene težave glede izvajanja gozdne pedagogike. Na 

večji del težav lahko vplivamo sami in jih postopoma poskusimo odpraviti. 

Izpostavljena težava, na katero ne moremo vplivati, so vremenske razmere; pri 

tem se lahko spomnimo na zapise (poglavje 2.1), ki govorijo o tem, da pouk v 

sklopu gozdne pedagogike lahko izvajamo v vseh vremenskih razmerah (izjema 

so ekstremni pogoji), biti moramo zgolj primerno pripravljeni. Zanimivo je tudi 

dejstvo, da del učiteljev v izvajanju ne vidi težav. Pri tem bi bilo priporočljivo 

izvedeti, ali so podobno učno uro že izvajali. 

 

VP6: S katerim predmetom ali dejavnostjo bi po njihovem mnenju lahko 

povezali izvajanje gozdne pedagogike? 

 

Največji del anketirancev (33,3 %) bi izvajanje gozdne pedagogike povezal s 

poukom naravoslovja in enako velik del (33,3 %) z biologijo. Nekoliko manj 

anketirancev (16,7 %) bi ga povezalo z geografijo ali športno vzgojo. Del 
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anketirancev (12,5 %) bi ga povezal s poukom matematike, gospodinjstva ali 

fizike. Poleg omenjenih predmetov sta eden do dva anketirana predlagala 

povezavo z enim od naslednjih predmetov: kemija, angleščina, slovenščina in 

zgodovina. 

 

Večina anketiranih bi pouk povezala s predmetom naravoslovja, kar je 

pričakovano. Smiselno, vendar nekoliko težje izvedljivo, je povezovanje s 

poukom biologije, saj se z danim predmetom učenci srečajo šele v 8. razredu 

OŠ. Podobno velja za povezavo s poukom fizike in kemije. Zanimivi so predlogi 

za povezavo s poukom slovenščine, kemije in zgodovine. Preseneča pa dejstvo, 

da bi zgolj manjši del učiteljev izvajanje gozdne pedagogike povezal s poukom 

športne vzgoje, kar bi se v izvajanje vključilo na dokaj enostaven način. 

 

VP7: Kako so učitelji ovrednotili učinke gozdne pedagogike? 

 

Večji del anketirancev je gozdno pedagogiko ovrednotil kot nekaj pozitivnega, 

saj učenci izvejo veliko novega, pridobijo izkušnje. Po njihovem mnenju bi bila 

to pomembna izkušnja predvsem za učence, ki živijo v mestih. Njihovega znanja 

ne bi preverjali z uporabo pripomočkov za ocenjevanje, temveč s pogovorom. 

Nekaj anketirancev bi učinke gozdne pedagogike vrednotilo s preverjanjem 

količine znanja učencev, slednje bi storili preko projektnega učnega dela, 

ocenjevanja ali poročanja skupin. 

 

Učitelji bi učinke gozdne pedagogike vrednotili na različne načine. Pri danem 

vprašanju je prišlo do raznovrstnih odgovorov, saj je bilo vprašanje zastavljeno 

nekoliko dvoumno. 

 

VP8: Kakšne so zamisli učiteljev TiT glede izdelave izdelkov v sklopu 

izvajanja gozdne pedagogike? 

 

Anketirani so podali različne predloge glede izdelave izdelkov, večinoma so 

podali več kot en predlog. 
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Predlogi in število pojavitev predloga (f):  

 pletene košare (f = 6), 

 klop (za sedenje) (f = 2), 

 piščal (f = 6), 

 izdelava herbarija (f = 1), 

 ladjica (iz lubja ali drugih materialov) (f = 3), 

 lok in puščice (f = 3), 

 gnezdo (f = 1), 

 ptičja hišica (f = 2), 

 lesena okna (f = 1), 

 konstrukcije iz materialov, ki se nahajajo v gozdu (f = 1), 

 stol (f = 2), 

 lestev (f = 1), 

 živali (iz plodov in drugih materialov) (f = 2), 

 mlinček (f = 5), 

 vetrnica (f = 2), 

 splav (f = 1), 

 gajba (f = 1), 

 stojalo za svinčnike (n = 1), 

 krmilnica za živali (n = 3), 

 preprosta glasbila (n = 1), 

 izdelava iger (n = 2), 

 vetrokaz (n = 1), 

 venček (n = 1), 

 okvir za sliko (n = 1); 

 podstavek za milo (n = 1), 

 škatla (n = 1), 

 (novoletni) okraski (n = 2), 

 vabila (n = 1) in 

 bivak (n = 3). 
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Večina predlaganih izdelkov je zelo zanimiva in primerna za izdelavo pri pouku 

TiT. Nekaj izdelkov je manj primernih, saj v večji meri spodbujajo ustvarjanje in 

izražanje samega sebe, kar se bolj navezuje na pouk likovnega pouka. Pri tem 

mislimo na izdelavo voščilnic, okraskov ali živali. Pri pouku TiT v večini 

primerov stremimo k temu, da bo izdelek funkcionalen. 

 

VP9: Katera znanja, veščine ter kakšen odnos do TiT in poklicev v tehniki 

in inženirstvu bi učenci lahko pridobili? 

 

Večina anketirancev predvideva, da bi učenci pridobili znanja o vrstah dreves, 

lesa in pomenu gozda. Manjši del anketirancev je navedel tudi znanje o 

ekosistemu, okoljevarstvu, pomenu gozda in spravilu lesa.  

 

Učenci naj bi po mnenju anketirancev pridobili predvsem ročne spretnosti, 

znanje o uporabi orodja. Nekateri so izpostavili gibanje v gozdu in kurjenje lesa. 

 

V okviru odnosa učencev do pouka TiT in poklicev v tehniki in inženirstvu naj 

bi po mnenju anketirancev učenci pridobili predvsem zanimanje za lesarske 

poklice in gozdarstvo. Poleg tega bi pridobili spoštovanje do danih poklicev. 

Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da se lahko navežemo tudi na poklice, kot so 

gradbenik, arhitekt ipd. 

 

Anketirani predvidevajo, da bodo učenci med drugim pridobili znanje o lesu, kar 

je pričakovano. V nekoliko manjšem obsegu so predvideli pridobivanje znanja o 

pomenu gozda za okolje, gospodarstvo in ljudi. Pridobivanje ročnih spretnosti in 

uporabe orodja je v sklopu pouka TiT zelo zaželeno, zato je primerno, da je bilo 

izpostavljeno. Glede na zapisano učitelji TiT v izvajanju gozdne pedagogike 

vidijo potencial za razvoj pozitivnega odnosa učencev do TiT in poklicev v 

tehniki in inženirstvu. 
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VP10: Katera metoda dela je po mnenju učiteljev TiT najprimernejša za 

izvajanje gozdne pedagogike? 

 

Anketirani so primernost vsake od naštetih metod ocenili na lestvici od 1 –

 neprimerno do 5 – zelo primerno. Odzivi so podani v preglednicah 3.4, 3.5 in 

3.6. 

  

Preglednica 3.5: Število (f) in strukturni način (f %) opredelitve primernosti uporabe metode za 

izvajanje gozdne pedagogike na lestvici od 1 – neprimerno do 5 – zelo primerno. 

 

Metoda f f % 

Projektno učno delo 

1 0 0 

2 4 13,3 

3 5 16,7 

4 11 36,7 

5 10 33,3 

Reševanje problemov 

1 0 0 

2 3 10 

3 9 30 

4 9 30 

5 9 30 

Učenje s poizvedovanjem/raziskovanjem 

1 0 0 

2 3 10 

3 7 23,3 

4 7 23,3 

5 13 43,3 

Izkustveno učenje (Kolbov cikel) 

1 0 0 

2 4 13,3 

3 9 30 

4 7 23,3 

5 10 33,3 

 

 

 



 31 

Preglednica 3.6: Število (f) in strukturni način (f %) opredelitve primernosti uporabe metode za 

izvajanje gozdne pedagogike na lestvici od 1 – neprimerno do 5 – zelo primerno, nadaljevanje. 

  

Metoda f f % 

Praktično delo 

1 0 0 

2 0 0 

3 11 36,7 

4 7 23,3 

5 12 40 

Učenje, podprto z IKT  

1 5 16,7 

2 9 30 

3 12 40 

4 4 13,3 

5 0 0 

Preskušanje  mehanskih in tehnoloških 

lastnosti 

1 0 0 

2 4 13,3 

3 10 33,3 

4 9 30 

5 7 23,3 

Konstruiranje 

1 0 0 

2 8 26,7 

3 10 33,3 

4 6 20 

5 6 20 

Obrnjeno učenje 

1 4 13,3 

2 6 20 

3 8 26,7 

4 6 20 

5 6 20 
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Preglednica 3.7: Število (f) in strukturni način (f %) opredelitve primernosti uporabe metode za 

izvajanje gozdne pedagogike na lestvici od 1 – neprimerno do 5 – zelo primerno, nadaljevanje. 

 

Metoda f f % 

Klasični pouk 

1 3 10 

2 7 23,3 

3 10 33,3 

4 6 20 

5 4 13,3 

Kinestetično učenje 

1 0 0 

2 4 13,3 

3 12 40 

4 8 26,7 

5 6 20 

Učenje s pomočjo didaktične igre 

1 0 0 

2 2 6,7 

3 6 20 

4 12 40 

5 10 33,3 

Eksperimentalno delo 

1 0 0 

2 3 10 

3 5 16,7 

4 13 43,3 

5 9 30 

 

 

Iz podatkov, zapisanih v preglednicah 3.5, 3.6 in 3.7, smo izračunali povprečne 

vrednosti opredelitve primernosti posamezne metode izvajanja gozdne 

pedagogike ter jih grafično prikazali v grafu 3.1. 
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Graf 3.1: Povprečne vrednosti opredelitve primernosti uporabe metode za izvajanje gozdne pedagogike na 

lestvici od 1 – neprimerno do 5 – zelo primerno 

 

Glede na povprečne vrednosti, predstavljene v grafu 3.1, so najprimernejše metode 

izvajanja gozdne pedagogike učenje s poizvedovanjem/raziskovanjem, praktično delo in 

učenje s pomočjo didaktičnih iger. Najmanj primerna pa je uporaba metode učenja, 

podprtega z IKT. 

 

Rezultati glede primernosti uporabe metod so dokaj zadovoljivi. Predlagane 

najprimernejše metode so smiselne, rahlo zaskrbljujoče je zgolj dejstvo, da je glede na 

mnenja anketiranih klasični pouk srednje primeren za izvajanje gozdne pedagogike, kar 

ni najbolje, saj – kot smo že omenili – ga lahko uporabimo v kombinaciji s 

poučevanjem na prostem in ne samostojno. 
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4 DISKUSIJA 

 

 

V danem poglavju bo obrazloženo doseganje ciljev C1–C5, zastavljenih v poglavju 1.2. 

 

C1: Opisati gozdno pedagogiko na splošno. 

 

Zastavljeni cilj je bil dosežen s pregledom literature v slovenskem in angleškem jeziku. 

Večino člankov v slovenščini je napisala avtorica N. Györek. Poglavje 2.1, razen 

podpoglavja 2.1.1, opisuje gozdno pedagogiko na splošno. Definicija gozdne 

pedagogike je povzeta s spletne strani Inštituta za gozdno pedagogiko (Inštitut za 

gozdno pedagogiko, b. d.), saj je glede na pregled ostale literature najbolje zajela njeno 

bistvo. Vsem zasledenim opredelitvam je skupno dejstvo, da se najmanj del pouka, 

izvedenega z metodo gozdne pedagogike, izvaja v gozdu ter da ima poleg 

izobraževalnih tudi vzgojne učinke, ki pozitivno vplivajo na posameznikove osebnostne 

lastnosti in njegov razvoj.  

 

V poglavju 2.1 je podana kratka zgodovina oziroma razvoj gozdne pedagogike. 

Predstavljeni so začetki razvoja gozdne pedagogike, ki so vezani predvsem na 

ustanovitev Inštituta za gozdno pedagogiko in vključitev v evropski projekt. V poglavju 

je predstavljenih nekaj načel in splošnih priporočil glede izvajanja gozdne pedagogike. 

Poleg tega so v podpoglavju 2.1.2 zbrane prednosti in slabosti izvajanja gozdne 

pedagogike, ki smo jih zasledili med študijem literature. Končna ugotovitev je ta, da 

ima gozdna pedagogika nekaj pomanjkljivosti, vendar prednosti, ki jih le-ta ponuja, 

pretehtajo slabosti, saj gozdna pedagogika stremi k trajnostnemu razvoju oseb s 

socialnega, ekonomskega in okoljskega vidika (Györek, b. d.).  

 

C2: Poiskati primere izvajanja gozdne pedagogike v Sloveniji. 

 

Primeri izvajanja gozdne pedagogike v Sloveniji so bili v večini primerov izluščeni iz 

literature, uporabljene za doseganje cilja C1, in so zapisani v poglavju 2.1.1. Zaradi 

majhne količine podatkov o izvajanju gozdne pedagogike v Sloveniji je poglavje 2.1.1 

razširjeno z dodajanjem primerov izvajanja gozdne pedagogike v nekaterih evropskih 
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državah, zato je zastavljeni cilj delno dosežen. Poglavje je sestavljeno predvsem iz 

literature, napisane s strani N. Turk in N. Györek, ki opisujeta primere delavnic in svoje 

ključne ugotovitve.   

 

Iz zapisanega je razvidno, da je izvajanje gozdne pedagogike nekoliko bolj razširjeno v 

slovenskih vrtcih kot v OŠ. Ker je gozdna pedagogika v nekaterih evropskih državah že 

zelo razširjena, je podanih tudi nekaj primerov oziroma načinov izvajanja gozdne 

pedagogike. Poleg tega je podan opis ene izmed glavnih težav, na katere so naleteli 

nekateri avtorji. Učitelje opozarjajo predvsem na to, naj bodo pozorni glede 

vključevanja okoljevarstvenih tem oziroma naj poskrbijo, da učenci ne prevzamejo 

njihovega mišljenja.  

 

C3: Umestiti gozdno pedagogiko v pouk tehnike in tehnologije. 

 

Umestitev gozdne pedagogike v pouk TiT je predstavljena v poglavju 2.2, z izjemo 

podpoglavja 2.2.3. Umestili smo jo v 6. razred OŠ, in sicer s pomočjo učnega načrta za 

tehniko in tehnologijo, v katerem smo poiskali primerno temo, ki je povezana z gozdom 

in bi jo lahko izvajali v sklopu gozdne pedagogike. To smo podprli s preprostim 

primerom. Izpisali smo učne cilje, standarde in minimalne standarde, ki se navezujejo 

na obravnavo lesa in gozda. Poleg tega smo preverili povezavo med učnimi cilji, 

zapisanimi v učnem načrtu in Priročniku za učenje in igro v gozdu, kjer so podane 

priporočene aktivnosti. Ugotovili smo, da se nekaj opisanih aktivnosti in ciljev delno 

navezuje na cilje TiT, vendar bi jih bilo treba nekoliko nadgraditi. 

 

C4: Preveriti uporabo gozdne pedagogike v tehniki in tehnologiji v drugih 

državah. 

 

S pregledom člankov tujih avtorjev smo poiskali primere aktivnosti v nekaterih 

evropskih državah, ki se vsaj delno navezujejo na znanje, spretnosti ali veščine, ki naj bi 

jih učenci pridobili v sklopu pouka TiT v Sloveniji. Zbrani podatki so podrobneje 

opisani v podpoglavju 2.2.3. Zastavljeni cilj je bil delno dosežen, saj smo našli nekaj 

ustreznih podatkov glede uporabe orodij ali izdelave določenih izdelkov, glavno težavo 

pri tem pa predstavlja to, da se večina opisanih dejavnosti ne izvaja v sklopu šole, ter 

dejstvo, da nismo našli konkretnih opisov poteka aktivnosti.  
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C5: Ugotoviti, kakšna so stališča in mnenja učiteljev tehnike in tehnologije glede 

gozdne pedagogike in njenega izvajanja.  

 

Za izpolnitev zastavljenega cilja je bila med učitelji TiT izvedena anketa. Z anketnim 

vprašalnikom smo ugotovili, kakšne so predstave učiteljev glede gozdne pedagogike, 

njenega izvajanja in vključevanja v pouk TiT, ter na ta način dosegli zastavljeni cilj. Z 

analizo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da imajo učitelji TiT v nekaterih primerih 

nekoliko nepravilne predstave glede termina gozdna pedagogika in načina izvajanja. 

Glede na zapisano gozdna pedagogika v sklopu pouka TiT ponuja veliko zanimivih 

izvedb. Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se večjemu delu anketiranih učiteljev 

izvajanje gozdne pedagogike ne zdi sporno oziroma da bi gozdno pedagogiko zgolj 

izvajali v gozdu. Podrobnejši rezultati so predstavljeni v poglavju 2.2.3.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

Gozdna pedagogika je v Sloveniji vse bolj razširjena. Pogosto se navezuje na 

pridobivanje znanja o gozdu na splošno, torej o rastlinah, živalih, ki živijo v njem … S 

pregledom literature smo ugotovili, da je gozdna pedagogika v nekaterih evropskih 

državah že zelo razširjena. V Sloveniji predstavlja dokaj novo metodo in se izvaja na 

nekoliko drugačen način. Kljub temu gozdni pedagogi oziroma izvajalci gozdne 

pedagogike poročajo o številnih pozitivnih učinkih, ki jih le-ta prinaša. 

 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela smo predvidevali, da v Sloveniji ni na voljo 

veliko literature na dano temo, vendar smo se motili. Gozdna pedagogika je že dokaj 

dobro razširjena, a se pogosteje izvaja v nižjih razredih OŠ in v vrtcih kot v višjih 

razredih OŠ. 

 

Pridobivanje znanja o gozdu lahko navežemo na pouk TiT. S pomočjo anketnega 

vprašalnika smo preverili, v kolikšni meri so učitelji TiT seznanjeni z gozdno 

pedagogiko ter kakšne so njihove predstave in mnenja. Med raziskavo smo ugotovili, da 

so le redki učitelji dobro seznanjeni s terminom gozdna pedagogika, saj je bilo pogosto 

omenjeno, da pomeni zgolj poučevanje v ali o gozdu. Slednje se je pokazalo tudi v delu, 

ko je bilo treba vrednotiti primernost uporabljenih metod in je bil klasični pouk 

ovrednoten kot srednje primeren. Obisk gozda za učitelje prinaša nekaj težav, vendar  

lahko na večino le-teh vplivajo. Anketirani so podali veliko število zelo dobrih 

predlogov glede izdelave izdelkov, kar kaže tudi na to, da lahko TiT ustrezno vključimo 

v izvajanje gozdne pedagogike. Glede na predvidevanja naj bi učenci pridobili določeno 

znanje, veščine in odnos do TiT, kar je vselej zaželeno. 

 

Nad odgovori učiteljev TiT smo bili nekoliko presenečeni, in sicer predvsem v delu, ko 

so podajali predloge za izdelovanje izdelkov, saj so podali veliko idej za izdelke, ki so 

funkcionalni, le manjšina predlogov je bila bolj likovno naravnana. 

 

Proučevanje gozdne pedagogike na splošno in na primeru vsebin TiT je po našem 

mnenju smiselno, saj v izobraževanju vselej iščemo nove, še bolj inovativne, za učence 
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privlačne in zanimive načine poučevanja, ki razbijejo vsakodnevno rutino sedenja v 

šolskih klopeh. Narava ponuja veliko možnosti za izvajanje različnih aktivnosti, zato je 

pomembno, da to izkoristimo ter naravo približamo mlajšim generacijam, ki bodo 

kasneje odgovorne zanjo. 

 

Metodologija, uporabljena pri izdelovanju diplomske naloge, je po našem mnenju 

primerna, saj smo najmanj delno dosegli vse zastavljene cilje. Diplomsko delo bi lahko 

razširili oziroma še bolj poglobili z izvedbo intervjujev z učitelji, ki v poučevanje že 

vključujejo ali so poskusili vključiti gozdno pedagogiko. Na ta način bi dobili realen 

vpogled v njeno izvajanje. Poleg tega bi lahko preverili, ali so učitelji res zasledili 

pozitivne učinke gozdne pedagogike, kakršni so opisani v literaturi. Pri učencih, ki so 

bili udeleženi, bi preverili, kakšna so njihova občutja glede izvajanja gozdne 

pedagogike. 

 

Za izvajanje gozdne pedagogike v povezavi s TiT smo zapisali nekaj ciljev, ki bi jih 

lahko vključili. Na podoben način bi lahko preverili, kateri učni cilji izbirnega predmeta 

obdelava gradiv: les bi bili primerni. 

 

Izvajanje pouka TiT z metodo gozdne pedagogike je po našem mnenju priporočljivo, saj 

se učenci nahajajo v okolju, od koder les tudi izvira. Ob spoznavanju gozda učenci 

lahko spoznajo in se navdušijo na primer nad delom gozdarja, razmislijo o tem, kakšno 

bi bilo življenje brez gozda. Vsebine, predpisane za obravnavo v sklopu z naslovom 

Les, bi lahko nekoliko prilagodili in jih na ta način z gozdno pedagogiko še enostavneje 

izvajali.  

 

Pred samo izvedbo aktivnosti gozdne pedagogike v povezavi s predmetom TiT 

predlagamo, da učitelj natančno premisli in načrtuje aktivnosti. Naj se zaveda, da bo za 

izvajanje najverjetneje potreboval veliko časa, da se vremenske razmere lahko hitro 

spremenijo ter da učencem ne sme, na zaveden ali nezaveden način, vsiljevati svojega 

mišljenja. Zanimivo bi bilo preveriti, ali bi opazili razliko v znanju med učenci, ki so 

določeno snov obravnavali na klasičen način, in tistimi, ki so jo obravnavali z metodo 

gozdne pedagogike. 
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 I 

7 PRILOGE 

 

 

7.1 Anketni vprašalnik 

 

1. Spol :  M Ž                  

2. Starost: 20–30 let, 30–40 let, 40–50 let, nad 50 let 

3. Število let poučevanja tehnike in tehnologije: ______ 

4. Kaj je po vašem mnenju gozdna pedagogika? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Katere od spodaj naštetih učnih ciljev ste do sedaj vključili v terensko izvajanje 

(tehniški dnevi, ekskurzije ipd.) predmeta tehnika in tehnologija? 

Učenci: 

a. ugotovijo, predstavijo in utemeljijo razširjenost ter rabo lesa v 

vsakdanjem življenju (Slovenija kot gozdnata dežela), 

b. oblikujejo in skicirajo idejo preprostega uporabnega izdelka iz lesa, 

c. prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa in jih ločijo po njihovih 

osnovnih značilnostih in uporabi, 

d. predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi 

gradivi, 

e. z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za okolje in 

ljudi, 

f. s preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, prožnost, 

žilavost, cepljivost …) in razložijo njihov vpliv na uporabnost, 

g. poznajo pomen gozda. 

6. Kako si predstavljate izvedbo pouka TiT z metodo gozdne pedagogike? 

a. Pouk  

b. Ekskurzija 

c. Tehniški dan 

d.  Drugo:_______________ 

  



 II 

7. Ali lahko podate oziroma se spomnite primera uporabe gozdne pedagogike pri 

pouku tehnike in tehnologije? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Na kakšne težave bi po Vašem mnenju naleteli ob izvajanju pouka v obliki 

gozdne pedagogike? (V primeru, da odgovor temelji na izkušnjah, le-to 

dopišite.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. S katero dejavnostjo ali predmetom bi lahko povezali gozdno pedagogiko v 

sklopu pouka tehnike in  tehnologije? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Kako bi lahko po Vašem mnenju ovrednotili učinke gozdne pedagogike? (V 

primeru, da odgovor temelji na izkušnjah, le-to dopišite.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Naštejte nekaj izdelkov, ki bi jih lahko izdelovali oziroma z njihovim 

izdelovanjem začeli v gozdu ali okolici gozda. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Kaj bi se po vašem mnenju učenci lahko naučili/pridobili pri dejavnostih gozdne 

pedagogike: 

a. Znanja (napišite, katera):______________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b. Veščine (napišite, katere):_____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 III 

c. Odnos do TiT in poklicev v tehniki in inženirstvu__________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

13. Ocenite primernost uporabljenih metod za gozdno pedagogiko (lahko tudi 

navedete dodatne metode): 

1 – neprimerno do 5 – zelo primerno 

Projektno učno delo 1 2 3 4 5 

Reševanje problemov 1 2 3 4 5 

Učenje s poizvedovanjem/raziskovanjem 1 2 3 4 5 

Izkustveno učenje (Kolbov cikel) 1 2 3 4 5 

Praktično delo 1 2 3 4 5 

Učenje, podprto z IKT  1 2 3 4 5 

Preskušanje  mehanskih in tehnoloških lastnosti 1 2 3 4 5 

Konstruiranje 1 2 3 4 5 

Obrnjeno učenje 1 2 3 4 5 

Klasičen pouk 1 2 3 4 5 

Kinestetično učenje 1 2 3 4 5 

Učenje s pomočjo didaktične igre 1 2 3 4 5 

Eksperimentalno delo 1 2 3 4 5 

Drugo:_____________________________________________ 1 2 3 4 5 

Drugo:_____________________________________________ 1 2 3 4 5 

 


