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V 

 

POVZETEK 

Vse več slovenskih vzgojiteljev, učiteljev in drugih, ki delajo z otroki, se zaveda, da narava v 

vseh letnih časih in v vsakem vremenu zagotavlja pomembne izkušnje, ter v skladu s tem tudi 

delujejo. Po mnenju strokovnih delavcev iz tujine, ki so redno z otroki na prostem, je mogoče 

velik del kurikularnih ciljev dosegati v zunanjih okoljih. S kvalitativno raziskavo sem 

ugotavljala, kakšne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja na prostem obstajajo v 

slovenskem prostoru. Glavni cilj je bil raziskati, kaj se dogaja v praksi teh institucij. K 

sodelovanju v raziskavi sem povabila izvajalce (informante), ki delajo z mlajšimi otroki in/ali 

izobražujejo pedagoge o igri in učenju na prostem. Oblikovala sem polstrukturirane intervjuje 

in jih izvedla s 26 izvajalci iz 21 formalnih in neformalnih institucij. Odkrivala sem, kakšne 

poglede na omenjeno temo imajo in kakšne so njihove izkušnje v praksi. V slovenskem prostoru 

obstajajo institucije, ki pedagogom v formalnih institucijah omogočajo mreženje, izobraževanje 

in spodbude pri izvedbi izobraževanja na prostem. V zadnjih nekaj letih so bile ustanovljene 

tudi neformalne institucije, ki omogočajo in spodbujajo prostočasne aktivnosti na prostem ob 

popoldnevih, med vikendi in v času počitnic. Nekatere ponujajo dnevno varstvo predšolskih 

otrok v naravnih okoljih, vabijo pa tudi otroke, ki se šolajo na domu. Informanti pri delu z otroki 

dajejo prednost prosti igri pred strukturiranimi dejavnostmi, čeprav večina pripravlja tudi 

vodene aktivnosti. Otrokom zaupajo, da bodo sami poskrbeli za lastno varnost, in so naklonjeni 

tvegani igri. Otroci v neformalnih institucijah lahko plezajo na drevesa brez odrasle osebe v 

neposredni bližini, uporabljajo nož, zakurijo ogenj ipd. Tam imajo nekoliko širši okvir možnosti 

kot njihovi vrstniki v javnih šolah in vrtcih. Institucije se pri svojem delu srečujejo z različnimi 

ovirami. Informanti predlagajo ukrepe, ki bi javnim vrtcem in šolam določali minimalni delež 

izvajanja kurikuluma oz. učnih načrtov na prostem. Predstavniki neformalnih institucij si želijo 

opredelitve zakonodaje, ki bi omogočala in urejala gozdne vrtce, gozdne šole in doživljajska 

igrišča. Sodelujoči spodbujajo vzgojitelje, učitelje, ravnatelje in predstavnike lokalnih 

skupnosti, da se zavzamejo in omogočijo otrokom igro in učenje v pristnih učnih kontekstih. 

Izobraževanje na prostem ima velik pomen za vse vključene in bi moralo postati vsakdanja 

praksa v vseh vrtcih in šolah tudi zato, ker s tem otrokom posredujemo ljubeč in odgovoren 

odnos do narave. 

Ključne besede: izkušenjsko učenje, igra in učenje na prostem, pedagogika na prostem, gozdna 

pedagogika, šolski vrt, doživljajsko igrišče, stališča praktikov 
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VI 

SUMMARY 

More and more Slovenian educators, teachers and others who work with children are aware that 

nature provides important experience in all seasons and in any weather. They educate children 

with this in mind. According to foreign literature, teachers claim that a large part of curricular 

goals can be achieved outdoors. Through qualitative research, I explored what forms of formal 

and informal outdoor education exist in Slovenia. The main goal was to investigate the practice 

of these institutions. I invited preschool teachers, teachers and others, who work with younger 

children (informants) to participate in the survey. I created semi-structured interviews and 

carried out the interviews with 26 informants from 21 formal and informal institutions. I 

researched their views on the subject and experiences. There are institutions in Slovenia that 

enable teachers in formal institutions to network, educate and promote outdoor education. Some 

informal institutions offer and promote leisure activities outdoors during the afternoon, during 

weekends and during holidays. Some offer day care for young children in natural environments. 

During their work with young children informants give priority to free play before structured 

activities, although most prepare also guided activities. Informants have confidence in the 

children to take care of their own safety and value risky play. Children in informal institutions 

can climb trees without an adult in the immediate vicinity, use a knife, burn a fire, etc. These 

children have a broader scope of opportunities than children enrolled in formal institutions. 

Institutions are faced with various obstacles in their efforts. Informants propose legal measures 

to enforce a minimum amount of outdoor education in formal institutions. Informants from 

informal institutions propose forming a legislation that would allow and regulate forest 

preschools, forest schools and adventure playgrounds. Participants encourage educators, 

principals and local community representatives to engage and enable children to experience 

genuine learning. Outdoor education has a great importance for everybody involved and should 

become a daily practice in all nursery schools and schools. This is how we pass to children a 

loving and responsible care for nature. 

Key words: learning experience, outdoor play and learning, outdoor pedagogy, forest 

pedagogy, school garden, adventure playground, practitioners' views
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1. UVOD 

V preteklosti otroci niso hodili v šolo, ampak so se učili z neposrednimi izkušnjami v naravi, 

običajno med pridelavo hrane in drugim delom. To se je začelo spreminjati z nastankom mest 

in urbanizacije v 19. stoletju. Od takrat naprej so vedno manj v stiku z naravo (Gomboc, 2016). 

Tudi današnja generacija otrok se v primerjavi s prejšnjo v prostem času manj giba v naravi 

(Harris, 2015). Mediji utrjujejo prepričanja, da se moramo izogibati neposredne izkušnje z 

naravo (Louv, 2005). Tudi po manjših, nenevarnih mestih in celo vaseh se je razširil strah pred 

nevarnostmi, ki »pretijo« našim otrokom. Skrb za varnost se odraža v močno okrnjenem 

dopuščanju otrokom, da bi se nenadzorovano igrali na prostem (Guldberg, 2009; Harris, 2015).  

Drugi razlog za okrnjeno igro v naravi najdemo v tem, da so tudi popoldan urniki otrok polni 

strukturiranih obšolskih dejavnosti (Holloway in Pimlott - Wilson, 2014; Louv, 2005). Z 

zmanjšanjem proste igre v naravnem okolju v prostem času se vloga vzgojno-izobraževalnih 

institucij pri zagotavljanju možnosti stikov z naravo izredno poveča (Harris, 2015). Da bi  

zadovoljevali potrebe današnjega časa na način, ki ne ogroža prihodnjih rodov, so potrebne 

korenite spremembe mišljenja in spremembe v socialnih in ekonomskih strukturah, zato je 

potrebno poglobiti in razširiti izobraževanje v smeri trajnostnega razvoja na čim širši krog 

pedagogov (Lepičnik Vodopivec, 2013).  

»Spremembe morajo biti hitre, saj so spremembe v okolju vedno hitre, vsekakor hitrejše, kot 

jih lahko opredeli pojem 'razvoja'« (Moore, 2005, str. 78). Če povzamemo ugotovitve avtorjev, 

se namen vzgoje in izobraževanja na prostem v grobem loči na dve izobraževalni zahtevi: 

omogočiti otrokom igro in učenje v pristnih učnih kontekstih ter pomagati našemu šibkemu 

planetu (Beames, Higgins in Nicol, 2012). 

Z delom za magistrsko nalogo sem želela pridobiti globlji uvid v delo in življenje institucij v 

Sloveniji, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na prostem. Zanimalo me je, kako razmišljajo 

posamezniki, ki jim delo z otroki na prostem predstavlja del življenjskega poslanstva, kje vidijo 

smisel in pomen svojega dela in kaj bi po njihovem lahko v dobro otrok in narave prispevala 

širša družba. Moj namen je predstaviti obstoječe prakse izobraževanja na prostem v slovenskem 

prostoru in navdušiti za izobraževanje na prostem tudi druge strokovnjake, ki delajo z otroki, 

starše, lokalno skupnost in navsezadnje odločevalce na državni ravni.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA  

2.1 KAJ JE IZOBRAŽEVANJE NA PROSTEM 

2.1.1 Opredelitve izobraževanja na prostem 

Pojma izobraževanje na prostem in učenje na prostem zajemata obširen razpon aktivnosti v 

veliko različnih kontekstih in okoljih. Koncepti in izvajane prakse imajo različne namene, 

rezultate in lokacije (Rickinson idr., 2004). Donaldson in Donaldson (1958, str. 17) 

izobraževanje na prostem definirata kot »izobraževanje v/na, o in za zunanje okolje«. Beseda 

v/na opisuje kraj izvajanja, torej se izvaja v zunanjem okolju. O obsega snov, ki je obravnavana, 

gre za učenje o naravi. Za se nanaša na razvoj moralnih vrednot do zunanjega okolja in razvoj 

zmožnosti, da posameznik v skladu z moralnimi načeli za okolje nekaj konkretnega stori. Priest 

(1986) poda kritiko te definicije in izobraževanje na prostem opiše kot metodo; to je izkušenjsko 

učenje preko delovanja in se večinoma odvija v zunanjem okolju. Poudarek je na učenju o 

odnosih med ljudmi in naravnimi viri. Hammerman, Hammerman in Hammerman (2001, str. 

5) so zapisali, da izobraževanje na prostem lahko označuje izobraževanje v zelo različnih 

kontekstih. Vsem tem kontekstom pa je skupno, da se odvijajo zunaj. Izobraževanje na prostem 

za namene svoje knjige definirajo tudi kot »uporaba zunanjega okolja kot laboratorija za 

učenje«.  Podobno Beames, Ross in Atencio (2009) s pojmom učenje na prostem želijo 

imenovati vsakršno učenje, ki se dogaja izven učilnice. V začetku se je izobraževanje izvajalo 

na prostem le z namenom obravnave naravoslovnih vsebin, danes pa izkušnje, ki jih otroci 

pridobijo zunaj, pokrivajo cilje mnogih področij (Adkins in Simmons, 2002). 

Blažič, Grmek, Kramar in Strmičnik (2003, str. 328) pišejo o zunanjem učnem prostoru, h 

kateremu v ožjem pomenu »sodi šolsko dvorišče s šolskim igriščem«, v širšem pomenu besede 

pa tudi razne institucije (muzeji, inštituti, galerije …), ki imajo prostore ustrezno urejene za 

izvajanje pouka. D. Skribe Dimec (2014, str. 79) pouk na prostem opredeli kot »organizirano 

učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb« in temelji na izkustvenem učenju ter okoljski vzgoji.  

Učenje na prostem se lahko odvija na šolskem vrtu, v okolici šole, v naravi (divjini), v narodnih 

parkih, urbanih okoljih (mestih), kmetijah, parkih, v ustanovah, ki so usmerjene na pouk na 

prostem (CŠOD, gozdni vrtci in šole ipd.), na lokacijah naravne in kulturne dediščine, v 

botaničnih in živalskih vrtovih, v muzejih, galerijah, gledališčih itd. (Rickinson idr., 2004; 

Skribe Dimec, 2014). Beames idr. (2009) poudarjajo koncept učenja na prostem kot način dela 
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znotraj kurikula, pri čemer se vsakodnevni pouk izvaja izven šolskih učilnic, v lokalnem okolju. 

Ta koncept postavi pred tradicionalni že desetletja ustaljeni vidik izobraževanja na prostem, 

torej učenje, ki se odvija predvsem v centrih za šolske in obšolske dejavnosti ali na šolskih 

ekskurzijah. Tudi Beames idr. (2012) podpirajo delo CŠOD-jev, vendar zagovarjajo, da morajo 

mladi najprej spoznati svoj kraj, preden jih odpeljemo daleč stran. To še posebej velja za 

začetne izkušnje učenja na prostem.  

2.1.2 Oblike izobraževanja na prostem 

V nadaljevanju sem opredelila izobraževanja na prostem glede na kraj izvajanja. Izbrala sem 

kraje oz. področja, ki jih vrtci in šole ter neformalne institucije najpogosteje izbirajo za prostor 

izvajanja dejavnosti, kadar se odpravijo izven šolskih zidov.  

2.1.2.1 Šolski in vrtčevski vrt 

Williams in Brown (2012) trdita, da bi morala vsaka šola in vrtec imeti šolski vrt. Preko 

neposrednih izkušenj z živimi bitji in skrbi za zemljo otroci gojijo občutek prostora, odkrivajo 

ritem in postopnost, pridobivajo praktične izkušnje, negujejo medsebojno povezanost, razvijajo 

spoštovanje do ekološke raznolikosti in zbudijo vse svoje čute. Učni vrt spodbuja naklonjenost 

zdravemu prehranjevanju, otroci se začenjajo zavedati izvora hrane, predelave, trgovskih 

agencij, transporta itd. Le tako bodo kot odrasli člani družbe lahko zavestno izbirali, kakšno 

hrano jedo in kako bodo obravnavali zemljo kot vir preživetja. Dejavnosti v zvezi z rastlinami 

in živalmi spodbujajo razmišljanje o pomenu ohranjanja kmetijskih zemljišč, odgovorni skrbi 

za gozdove, ohranjanju čiste vode, varstvu ekološke raznolikosti, zmanjševanju podnebnih 

sprememb in ravnanju z odpadki. 

2.1.2.2 Kmetija kot učno okolje  

Kmetija obsega širše okolje kot vrt in tako omogoča več raznovrstnih dejavnosti. V projektu na 

Norveškem (Jolly, Krogh, Nergaard, Parow in Verstad, 2004) so raziskovali, kakšne so 

prednosti, ki jih prinaša sodelovanje šol in kmetij. Otroci so dosegali cilje s področja 

naravoslovja, jezika, matematike, gibanja, socialnih ved in umetnosti. Obenem pa so razvijali 

tudi druge veščine, kot so razumevanje procesov v naravi, dojemanje dela kot ključnega 

segmenta življenja, sodelovanje z drugimi pri delu, zavedanje okoljskih dilem in prepoznavanje 

vloge človeka v odnosih z drugimi živimi bitji.  
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Učenci so ob pridobivanju neposrednih izkušenj na kmetiji uživali. Njihovi učitelji menijo, da 

je pomembno otrokom omogočiti stik z živalmi in njihovim življenjskim ciklom. Namen 

projekta je usposobiti otroke in mlade, da bodo kompetentni pri spopadanju z izzivi, reševanju 

nalog v življenju in sodelovanju z drugimi. Delo v skupnosti, kot je kmetija, spodbuja zmožnost 

usmerjati svoje življenje, prevzemati odgovornost, pri tem pa pomagati bližnjim (prav tam).  

2.1.2.3 Igralna pedagogika (ang. playwork) in doživljajsko igrišče  

Playwork je angleški izraz za način dela, ki je v tujini priznan in se uporablja v socialnem delu 

kot oblika preventivnega dela z mladimi. N. Hauzer (2014) in M. Turk (2014) v svojih 

diplomskih nalogah uporabljata preveden izraz igralna pedagogika, ki ga bom uporabila tudi 

jaz. Else in Sturrock (1998; v Huges, 2011) opredelita igralno pedagogiko kot delo z otroki z 

namenom omogočati čim širši razpon njihovih zmožnosti za raziskovanje in pridobivanje 

izkustev skozi igro. Huges (2011) dodaja, da se to dogaja v kontekstu, ki vedno postavlja v 

ospredje naravo otroka in njegovo potrebo po prilagodljivosti.  

Principi omenjene metode temeljijo na predpostavki, da so potrebe po igri prirojene in pogoj za 

zdrav razvoj posameznika. Igra je proces svobodne odločitve, je notranje motivirana in osebno 

diktirana. Njen namen in vsebino udeleženi vodijo sami, tako da iz lastnih razlogov sledijo 

svojim interesom in idejam. Glavni namen igralne pedagogike je podpora procesu igre. Za 

igralnega pedagoga je proces igre prioriteta in jo zagovarja tudi, ko se srečuje z različnimi 

nameni odraslih. Njegova naloga je podpora vseh otrok in mladih pri skupnem ustvarjanju 

prostora za igro. Delo igralnih pedagogov temelji na stalnem strokovnem izobraževanju in 

refleksiji dela (Conway, 2008). 

Najbolj pogosto se igralna pedagogika izvaja na doživljajskih igriščih. Doživljajsko igrišče je 

del zemlje na prostem, kjer se otroci igrajo in pridobivajo pozitivne izkušnje (Baxter, 2008). 

Na njem je običajno objekt, ki je namenjen shranjevanju opreme in orodja, lahko pa ima tudi 

zaklonišče pred dežjem. Doživljajsko igrišče ni namenjeno varstvu otrok, saj je njegovo ključno 

načelo, da lahko otroci pridejo in odidejo, kadar želijo (Potter, 1997). Igrišča se med seboj 

razlikujejo, saj so odraz idej otrok in drugih soustvarjalcev v lokalnem okolju. Mnoga 

doživljajska igrišča ponujajo priložnosti za ustvarjanje in oblikovanje struktur ter zagotavljanje 

dostopa do igre z naravnimi elementi in orodji, vključno s pripravo ognjišča, plezanjem po 

drevesih, igro z vodo in kopanjem zemlje (Baxter, 2008; Potter, 1997). Otroci imajo možnosti 

za udeležbo pri tvegani igri, ustvarjanje z orodjem in različnimi materiali, dramsko igro, 
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namizne igre, za plezanje po različnih strukturah, guganje, grajenje hišk in drugih struktur iz 

lesa, skrb za rastline, pripravo hrane na ognju, eksperimentiranje z glasbo, organizacijo 

socialnih dogodkov in še bi lahko naštevali (Huges, 2001; Potter, 1997). Raznolike možnosti 

za spremembe in soustvarjanje igrišča spodbujajo občutek pripadnosti in lastništva, kar dobro 

vpliva na otrokovo mnenje o sebi in o soseski, v kateri odrašča (Potter, 1997).  

2.1.2.4 Gozdna pedagogika, gozdna šola in gozdni vrtec 

Izraz gozdna pedagogika se uporablja zadnjih dvajset let (Gyӧrek, 2012). Š. Planinšek (2016, 

str. 14) piše, da je gozdna pedagogika »zelo učinkovit in prijeten način podajanja znanja o 

gozdu in delu gozdarskih strokovnjakov«. Namen gozdnih pedagogov, ki delujejo na 

Gozdarskem inštitutu Slovenije, je ljudem na njim razumljiv in uporaben način posredovati 

znanstvena spoznanja, do katerih pridejo na inštitutu, obenem pa želijo pri mladih zbuditi 

zanimanje za raziskovalno delo. Inštitut za gozdno pedagogiko (Kaj je gozdna pedagogika?, 

b.d.) na svoji spletni strani navede širšo definicijo: »Gozdna pedagogika je metoda okoljskega 

vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot 

ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih.« 

Gozdna pedagogika posamezniku omogoča optimalen razvoj, oblikovanje pozitivnih vrednot 

do narave, okolja in samega sebe ter varno in sproščeno raziskovanje narave v slovenskih 

gozdovih (prav tam).  

S. Knight (2009) pravi, da ni dokončnega dogovora o tem, kaj je gozdna šola. Praktiki, ki se 

ukvarjajo s tem področjem, imajo različna močna področja in interese, različno izobrazbo, 

prisegajo na različne načine izobraževanja na prostem in različne pristope v učilnici. Poleg tega 

imajo različne filozofske in psihološke pristope k naravi, k vlogi otroka itd., tako da ni 

presenetljivo dejstvo, da imajo tudi različna prepričanja o tem, kaj naj bi gozdna šola bila. Vsi 

praktiki pa emocionalno vedo, kaj gozdna šola je in ker je to zanje nekaj posebnega, so do tega 

pojma zaščitniški.  

S. Knight (2009) je razvila svojo razlago, kaj je to gozdna šola. Za gozdne šole v Združenem 

kraljestvu naj bi veljali naslednji ključni elementi: 

1. Lokacija ni običajna. Nekatere šole so locirane prav v gozdu, kar je idealno. V primeru, da 

je šola v kakšnem drugem okolju na prostem, pa je definirana kot gozdna šola zaradi pravil, ki 

veljajo v njej.  
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2. Okolje je zasnovano preudarno, z namenom, da je varno in obenem omogoča otrokom 

soočanje s tvegano igro. Vodje gozdnih šol so sposobni oceniti tveganja na določenih področjih 

v okolju in pri aktivnostih, ki so otrokom omogočene.  

3. Gozdna šola nastane skozi proces. Dalj časa kot je udeleženec prisoten v tovrstnem okolju, 

bolje deluje nanj in večji učinek bodo imele koristi zaradi izkušnje gozdne šole, tudi kadar bo 

udeleženec v drugem okolju. To velja tako za otroke kot za pedagoge. 

4. Ni slabega vremena, je le slaba oprema. V gozdu je biti nevarno samo takrat, kadar je močan 

veter, saj se lahko lomijo veje dreves. Takrat je bolje ostati na odprtem.  

5. Zaupanje je temelj. Za otroke, ki se srečujejo z nepoznanim okoljem, je ključno, da lahko 

odraslemu zaupajo, saj bodo le tako nove izkušnje pozitivne. Podobno morajo odrasli čutiti, da 

lahko zaupajo otrokom, da bodo sledili pravilom v gozdni šoli in da se bodo predvidljivo 

odzivali na določene dražljaje.  

6. Učenje temelji na igri in kolikor je to mogoče, je igra motivirana in vodena s strani otrok. 

Tam ni časovnih omejitev in omogočena je tvegana igra. Otroci imajo potrebo po času in 

prostoru, kjer lahko sprejemajo lastne odločitve in kjer lahko izrazijo kreativnost duha. To je 

srce gozdne šole in njene funkcije, ki otroke povezuje s samim seboj, med seboj in z okoljem.  

7. Šolsko leto ali sklop srečanj ima začetek in konec. To je čustveno zelo močna izkušnja, zato 

morajo pedagogi otroke na začetku nanjo postopno pripraviti. Ob koncu srečevanj pa je dobro, 

da pripravijo pomenljivo zaključno srečanje. To je lahko praznovanje, kamor povabijo tudi 

starše, taborni ogenj s posebno hrano ali organizirajo kakšen drug dogodek. 

8. Osebje je izobraženo. Srečanja vodi izšolan pedagog, pomagajo mu asistenti in drugi 

posamezniki z namenom, da se zagotovi zadostno število odraslih glede na okoliščine. 

2.1.2.5 Botanični vrt in mestni park 

V urbanih območjih so možnosti za neposreden stik z naravo omejene, zato je potrebno načrtno 

delati na tem, da otroci ne bi bili poraženci v boju za rabo zemljišč in dodeljevanje sredstev. 

Botanični vrtovi igrajo ključno vlogo, saj vsebujejo biotsko raznovrstnost našega naravnega 

okolja in botanične vrste, ki v naravi ne rastejo več. Predstavljajo potencialno okolje za okoljsko 

učenje. Prepoznavati je potrebno omejitve, kot so prevoz, podpora staršev in finance. Ko otroci 

pridejo do botaničnega vrta, pa je treba zagotoviti priložnosti za igro, ki omogoča najbolj 

intenzivno okoljsko učenje. Če botanični vrtovi postanejo preveč »dragoceni« in je omogočena 
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le minimalna interakcija, potem nismo veliko dosegli. Potrebno je ohranjati obstoječe parke in 

botanične vrtove ter ustvarjati nove, da bi otrokom omogočili raziskovanje in učenje o svetu 

narave (Malone, 2004). Tudi Awasthy, Popovic in Linklater (2012) izpostavljajo pomen 

izvajanja naravoslovnih dejavnosti na lokalnih zelenih površinah v bližini šol. Otroci, ki so bili 

vključeni v aktivnosti v gozdnem rezervatu in v botaničnem vrtu, so imeli večji interes za 

spoznavanje okolja in bolj so se zavedali pomena ohranitve živalskih in rastlinskih vrst na njem 

kot otroci, ki so bili vključeni v podobne dejavnosti na šolskem dvorišču.  

2.1.2.6 Zavarovana območja narave 

IUCN zavarovano območje definira kot natančno opredeljen geografski prostor, ki je prepoznan 

in upravljan s pravnimi ali drugimi učinkovitimi sredstvi z namenom doseganja dolgoročnega 

ohranjanja narave s povezanimi ekosistemskimi dejavnostmi in kulturnimi vrednotami 

(Protected Areas, b.d.). V Sloveniji med zavarovana območja spadajo širša zavarovana območja 

(narodni, regijski ter krajinski park) in ožja zavarovana območja (naravni rezervat, strogi 

naravni rezervat in naravni spomenik). Nacionalni program varstva narave na osnovi ocene 

stanja ohranjenosti narave določi tudi cilje in usmeritve za vzgojo in izobraževanje na področju 

ohranjanja narave (Zakon o ohranjanju narave, 1999). Izobraževanje in osveščanje 

obiskovalcev zavarovanih območij narave je eden od namenov upravljanja teh območij. 

Spoznavanje in učenje o biodiverziteti, geografskih posebnostih in vplivih človeka nanje je 

osnova za zavedanje pomena ohranjanja naravnih danosti (Šturm in Zorman, 2007). 

Torkar in Valenčak (2016) sta raziskovala znanje in odnos učencev do naravne in kulturne 

dediščine Kozjanskega regijskega parka. Sodelujoči učenci so imeli pozitiven odnos do naravne 

in kulturne dediščine, povprečno znanje je bilo ocenjeno kot zmerno. Po njunem mnenju bi 

morali učencem zagotoviti redne priložnosti za raziskovanje lokalnih naravnih okolij, jim 

omogočiti pridobivanje znanja o naravni in kulturni dediščini ter jih aktivno vključevati v 

pripravo in izvedbo ohranitvenih dejavnosti. Š. Klofutar in N. Dolinar (2016) sta na spletni 

strani Mreže gozdnih vrtcev in šol objavili dokument z opisanimi obiski krajinskega parka 

Ljubljansko barje. S skupino predšolskih otrok sta v šestih obiskih raziskali šest rezervatov. Pri 

vsakem obisku sta otrokom predstavili eno rastlino, žival in pravilo oz. prepoved, ki ga za 

zavarovana območja določa Zakon o ohranjanju narave. Na koncu dokumenta izpostavita 

pozitivne učinke, ki so jih obiski naravnih rezervatov imeli na otroke in njiju same kot 

pedagoginji. Na izletih so se veliko naučili, lahko so prikazali svoje sposobnosti za iznajdljivost 
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in ustvarjalne igre. Med otroki je zelo redko prišlo do manjših konfliktov, drug drugemu so 

pomagali in v naravi uživali.  

2.1.2.7 Prirodoslovni muzeji 

Prirodoslovni muzeji imajo vplivno vlogo pri prenosu naravoslovnega znanja in oblikovanju 

pozitivnih stališč do narave. Ta vidik dejavnosti muzejev je še pomembnejši zaradi današnje 

biodiverzitetne krize, ko grozi izumrtje velikega deleža živega na planetu (Vloga 

prirodoslovnih muzejev pri preučevanju biodiverzitete, b.d). Bamberger in Tal (2008) pišeta, 

da kontekst učenja v muzejih zajema kognitivne, afektivne, socialne in vedenjske komponente 

in omogoča posameznikom, da konstruirajo osebno razumevanje in učenje na svoj način. 

Učenci, ki so obiskali prirodoslovni muzej, so v intervjujih navajali različne prednosti in 

poglede na obisk muzeja. Avtorja sta jih razdelila na rezultate, ki se nanašajo na: a) vsebino: 

naravoslovno znanje, konkretne izkušnje in povezovanje znanja; b) socialne odnose: odnosi 

med učenci, odnosi med kustosom in učencem; in c) interese: ocena relevantnosti za vsakdanje 

življenje, čustvena vključenost, želja po ponovnem obisku muzeja, pogled na obisk kot bogato 

izkušnjo, kritičnost učencev do predstavitev in vodenja. V raziskavi Sturma in Bognerja (2010) 

so bili učenci ob uporabi enakega izobraževalnega pristopa v dveh različnih učnih okoljih, v 

prirodoslovnem muzeju in razredu, bolj motivirani za učenje in pokazali boljše znanje po 

izvedbi v muzeju. Avtorja pišeta, da izvedba učne ure zunaj učilnice ne bo vedno prinesla 

omenjenih prednosti. Učenci bodo širili svoje znanje le ob primerni pripravi izleta. Učitelji 

morajo razmisliti o dodani vrednosti obiska, jasno opredeliti cilje in integrirati posebnosti 

muzejskih eksponatov v kontekst vsebine, ki jo poučujejo v učilnici. 

2.2 POMEN IN PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA NA PROSTEM 

Hopwood-Stephens (2013) pravi, da otroci ob učenju na prostem preprosto uživajo. To 

dokazuje raziskava, ki jo je izvedel Juvan (2013). Po večkratnih obiskih ter igri v gozdu in 

drugih naravnih okoljih je velika večina vprašanih otrok iz vrtca kot najljubši kraj za igro izbrala 

naravno okolje, nekaj jih je izbralo igrišče, nihče pa ni izbral igralnice. Več raziskav (Palmer in 

Neal, 1994, Torkar, 2014; Waite, 2007) navaja izkušnje odraslih, da je med njihovimi najbolj 

izrazitimi in prijetnimi spomini na otroštvo prav igra na prostem.  
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2.2.1 Biološka potreba po povezanosti z naravo 

Človeštvo je skozi celo evolucijsko zgodovino – 99,95 odstotkov časa – živelo v naravnih 

okoljih, v divjini. Dva milijona let smo se razvijali v lovsko-nabiralniški družbi. V zadnjih 

10.000 smo začeli krčiti gozdove, se ukvarjati s poljedelstvom in stalno naseljevati (Gyӧrek, 

2014). Šele v zadnjih 300 letih pa smo zrahljali našo vez z naravo, kar je zelo kratek čas v 

evoluciji človeka (Cree, 2011). Zadnja dva omenjena avtorja opisujeta teorijo biofilije, ki jo je 

utemeljil Edward O. Wilson. Teorija govori o naši biološko podedovani potrebi po povezanosti 

z naravo in zagovarja, da tako kot rabimo zrak in hrano, potrebujemo tudi stik z naravo. 

Pozitivna naklonjenost do narave je prisotna v našem genskem zapisu, torej v naravnem okolju 

doživljamo prijetna čustva. Znanstveniki prihajajo do spoznanj, da ne potrebujemo narave le 

zaradi zadovoljevanja materialnih potreb, ampak vpliva na tudi na kognitivno, čustveno in 

duhovno področje (Gyӧrek, 2014). 

2.2.2 Igra na prostem omogoča celostni razvoj 

Zunanje okolje otrokom zagotavlja razvoj in učenje na vseh področjih: dobro počutje, zdravje, 

fizični, čustveni, socialni in kognitivni razvoj. Skozi čutne izkušnje in gibanje pridobijo 

pomembne neposredne izkušnje o svetu in negujejo občutek odgovornosti za okolje (Tovey, 

2007; Garrick, 2009). Rickinson idr. (2004) so naredili pregled raziskav, ki navajajo prednosti 

izobraževanja na prostem za otroke. Pozitivne vplive so razdelili na naslednja štiri področja: 

kognitivno (znanje in drugi rezultati na akademskem področju), afektivno (vrednote, 

prepričanja in dojemanje sebe), socialno (komunikacijske spretnosti, pripravljenost za 

skupinsko delo in vodstvene sposobnosti) in fizično/vedenjsko področje (telesna pripravljenost, 

gibalne spretnosti in vedenje). K. Malone (2008) je prednosti bivanja na prostem za otroke 

uvrstila na: kognitivne (kaj se naučim), fizične (kaj izkusim s svojimi čutili), socialne (kako 

stopam v interakcijo z drugimi), čustvene (kako se počutim) in osebnostne prednosti (kako se 

odzivam). Gill (2011) prednosti razdeli podobno kot Malone (2008), doda pa še etično oz. 

odnosno komponento, ki vključuje skrb za okolje, povezanost z naravo in občutek za prostor.  

2.2.2.1 Gibanje in telesni razvoj 

Večji kot je prostor, večje so možnosti za gibanje. Skozi gibanje otroci pridobijo občutek za 

prostor v svojem telesu in v okolju (Tovey, 2007). Glede na ugotovitve I. Fjørtoft (2001) so 

otroci, ki obiskujejo gozdne vrtce, v primerjavi z otroki v navadnih vrtcih, bolj zdravi, imajo 

boljšo telesno kondicijo, boljšo koordinacijo, ravnotežje in gibljivost. Torkar in Rejc (2017) sta 
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izvedla raziskavo, kjer ju je zanimalo, kako se razlikuje fizična aktivnost otrok na otroškem 

igrišču in v gozdu. Otroci so bili v gozdu bolj fizično aktivni kot na otroškem igrišču, več so se 

igrali lovljenje in skrivalnice. Dečki so bili v gozdu še nekoliko bolj aktivni od deklet. 

2.2.2.2 Socialni in čustveni razvoj 

Cree (2011) trdi, da ima posameznik, ki je v stiku z naravo, bolj prijazen odnos do soljudi, je 

bolj pristen in človeški, O'Brein in Murray (2007) pa pravita, da gozdna šola prispeva k razvoju 

samozavesti in samospoštovanja ter pridobivanju zmožnosti za sodelovanje in pozornosti do 

drugih. Raziskava Rogersa in Evansa (2006) je pokazala, da igra na prostem v primerjavi z igro 

v zaprtih prostorih traja dalj časa, bolj kompleksni so odnosi in komunikacija med otroki.  

2.2.2.3 Kognitivni in govorni razvoj 

Razvoj možganov je odvisen od čutnih dražljajev, ki jih prejemamo kot otroci. Čim bolj so 

povezave razvejane, bolje se bo otrok učil in prilagajal okolju. Čuti in možgani oblikujejo naš 

izkustveni svet. Vsestranski razvoj otrokovega miselnega razvoja in sposobnosti pospešujemo 

z razvojem motorike, čutil in spomina (Mennen, 1999). Naravno okolje omogoča boljšo  

motivacijo, zmožnost koncentracije in zbranost pri delu. Prispeva tudi k razvoju 

komunikacijskih veščin in jezika (Cree, 2011; Beames idr., 2012; O'Brein in Murray, 2007). 

Odrasli je otroku jezikovni model in mu pomaga uresničiti tisto, česar ne bi zmogel sam. 

Otrokova izkušnja ni le senzomotorična, saj jo takoj ubesedi odrasli. Snovanje aktivnosti in 

mišljenja se odvija vzporedno, oboje pa je umeščeno v jeziku in govoru (Skubic, 2004). 

2.2.2.4 Začetno naravoslovje  

Kurikulum za vrtce izpostavlja, da otrok spoznava rastline, živali, pojave in predmete okoli 

sebe. Spoznava raznolikost, obseg in lepoto narave tako, da je neposreden stik z njo vsakdanji 

del njegovega življenja. Spoznava naravno okolje in pričenja aktivno delovati, da bi jo ohranil. 

Skrbi za živali in rastline v svojem okolju, se jih veseli in je do njih spoštljiv (Bahovec idr., 

1999). V naravi otroci spoznajo naravne zakone, lahko doživijo surovost (ko naletijo na mrtvo 

žival in spoznavajo prehranjevalno verigo) in lepoto naravnega sveta. V naravi doživijo 

dinamičnost (opazujejo spremembe živega sveta in vremena) in konstantnost (ritem letnih 

časov; sneg je vedno mrzel, zato se moramo obleči itd.) (Tovey, 2007). 
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2.2.2.5 Razvoj vseh čutov 

V procesu izkustvenega učenja je še posebej pomembna uporaba in razvoj vseh čutil, ne samo 

vida in sluha, ampak tudi okusa, vonja in tipa (Lepičnik Vodopivec, 2013).  Narava omogoča 

sproščeno in svobodno raziskovanje. Spodbuja k pozornemu opazovanju, poslušanju, 

raziskovanju, občudovanju, zavedanju sedanjega trenutka in lastnega dihanja. Ponuja bogate 

možnosti za razvoj in uporabo vseh čutil, vida, sluha, tipa, vonja in grobe motorike. Doživljanje 

z vsemi čutili omogoča prejem informacij preko različnih sprejemnih kanalov. Poleg tega, da 

se otroci naučijo sestavnih delov rastline in njenega imena, lahko okusijo užitne dele, opazujejo 

žuželke, ki rastlino oprašujejo, poslušajo zvok čebel, razmišljajo o vremenu, ki rastlini omogoča 

razvoj ali ga zavira, duhajo cvetove itd. (Williams in Brown, 2012).  

2.2.2.6 Čudenje 

Otroci so fascinirani nad svetom narave. Izredno jih privlačijo živa bitja, še posebej živali. Svet 

spoznavajo kot nov, svež in lep, vznemirljiv in poln čudes (Wilson, 2008). Če se osredotočamo 

na procesno učenje in na dejstvo, da se znanje učencev vedno nadgrajuje, potem čudenje igra 

pomembno vlogo pri učenju in ga moramo omogočati ter spodbujati. Žal so klasične šole 

organizirane tako, da otrokom ne dovolijo, da bi sledili tistemu, kar pritegne njihovo pozornost, 

otroci se morajo prilagajati urniku in šolskemu zvoncu. Čudenje lahko vodi k motnjam v 

načrtovanem in standardiziranem učenju in povzroča izgubo kontrole avtoritete. Stanje čudenja 

služi kot pobuda za sprožanje aktivnega mišljenja in teži k učenju. Ko se otroci čudijo, pričnejo 

dejavno raziskovati svet. Čudenje je bistveno za poglobljeno razmišljanje in filozofijo 

(Williams in Brown, 2012). 

2.2.2.7 Razvoj domišljije 

Naravni materiali vabijo k razvoju ustvarjalnega mišljenja: kamen ali list lahko nadomesti vlak 

ali po želji karkoli drugega (Tovey, 2007). Fjørtoft (2001) ugotavlja, da so otroci, ki veliko časa 

preživijo v naravi, pri igri bolj kreativni. 

2.2.2.8 Oblikovanje prehranskih navad 

Rezultati raziskav (Beery, Adria, Segantin in Skaer, 2014; Kos, 2014) kažejo, da otroci raje 

uživajo zelenjavo in sadje, če so aktivno vključeni v pridelavo hrane na šolskem ali vrtčevskem 

vrtu. Williams in Brown (2012) pišeta, da rastline doživljajo kot dragocenost, ko dalj časa 

spremljajo njihov razvoj. Pobiranje pridelka je zanje poseben dogodek in ga zato z 
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zadovoljstvom tudi použijejo. Morris in Zidenberg-Cherr (2002) trdita, da omenjene izkušnje 

v otroštvu vplivajo tudi na izbiro zdrave prehrane v odraslosti. 

2.2.2.9 Učenje potrpežljivosti in vztrajnosti 

V sodobnem družbenem svetu »instant« rešitev narava še vedno zahteva svoj čas. Otroci se 

vadijo v potrpežljivosti, ko čakajo tedne, da se pojavi prvi strok na rastlini fižola, ure, da se 

posuši luža vode na soncu, in minute, da polž ponovno prileze iz svoje hiške. Otroci ob tem 

pokažejo pripravljenost za radostno pričakovanje, da se določena stvar zgodi. Avtorica to 

sposobnost imenuje frustracijska toleranca (Tovey, 2007).  

2.2.2.10 Sodelovanje pri fizičnih opravilih 

Človek ima dober občutek, ko ve, da je nekaj zmožen narediti, in razume, kako deluje svet, ki 

nas obkroža (Williams in Brown, 2012). Vrt je prostor, kjer se otroci sprostijo od miselnih 

naporov in se zatopijo v fizična opravila. Ob tem imajo prijeten občutek, da opravljajo koristno 

delo (Kos in Jerman, 2012). M. Montessori je verjela, da je delo otroku naravna in najbolj 

pomembna aktivnost, ki izredno vpliva na njegov razvoj. Ta aktivnost ima smisel zanj, saj 

spodbuja njegov lasten razvoj in prispeva k skupnosti. M. Montessori je dejala: »Ali bomo 

otroka osvobodili dela? Tak poskus bi bil kot izkoreninjenje rastline ali jemanje ribe iz vode.« 

Z besedo delo ni mislila mehanično garanje, ampak fizično in miselno aktivnost, ki jo 

posameznik svobodno izbere (Polk Lillard, 1972, str. 138). 

2.2.3 Vloga izobraževanja na prostem pri vzgoji in izobraževanju za 

trajnostni razvoj 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (Krek, 2011, str. 39) lahko preberemo: »sedaj so 

potrebne dodatne odločne spremembe vzgoje in izobraževanja na osnovi konceptov 

trajnostnega oziroma vzdržnega razvoja« in »izobraževanje za trajnostni razvoj /…/ ne zadeva 

le posameznih predmetov, temveč vse predmete in življenje na šoli kot celoti.« Avtorji (prav 

tam, str. 41) poudarjajo, da »vzgajamo z ravnanji«, zato »morajo biti inherentni del sledenja 

načelom trajnostnega, vzdržnega razvoja tudi ravnanja.«  

Stewart (2006) pravi, da je zanj osredotočenost na izobraževanje za trajnost tako spodbudna 

kot skrb vzbujajoča. Čeprav se več govori in piše o izobraževanju za trajnostni razvoj, se mu 

zdi zaskrbljujoče, da je na področju okoljskega izobraževanja omejena razprava o tem, kaj je 
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trajno, in da pojem trajnosti ne obravnava vprašanj, kot je: »Kako naj živimo, da dežela ne bo 

zlorabljena?« (Jickling, 2001, v Stewart, 2006, str. 89). 

Aktivna vključenost v zgodnjem otroštvu pripomore k ohranjanju ekološkega ravnovesja med 

biotskimi organizmi in človeško kulturo (Williams in Brown, 2012). Izkušnje s svetom narave 

bodo močno zaznamovale odnos otrok do naravnega sveta in njihovo sposobnost, da prispevajo 

k okoljskemu trajnostnemu razvoju. Otroci, ki imajo v času bivanja v izobraževalni ustanovi 

malo ali nič dostopa do narave, bodo bolj verjetno razvili protisocialna in destruktivna vedenja 

do živega (Malone, 2004).  

Nasprotno pa bodo otroci, ki imajo veliko pozitivnih izkušenj v naravnih okoljih, razvili 

občutljivost do okolja, kar lahko prispeva k občutku okoljske odgovornosti. Izkušnje z naravo 

v otroštvu pomembno vplivajo na stališča in delovanje v odraslosti (Wake, 2007). Palmer in 

Neal (1994) opisujeta raziskavo, v kateri so sodelovale osebe, ki izobražujejo druge o področju 

okoljevarstva. Spodbujeni so bili, da navedejo pomembne življenjske izkušnje, ki so vplivale 

na njihova stališča in interes do okoljskega izobraževanja. Največ odgovorov se je nanašalo na 

izkušnje na prostem, ki so jih pridobili kot otroci, sledile so izkušnje tekom izobraževanja, na 

tretjem mestu so vzgoja staršev in bližnjih sorodnikov. Torkar (2014) je podobno raziskavo 

opravil med slovenskimi pedagogi. Vzgojitelji in učitelji so največji pomen za svoj odnos do 

narave pripisali odnosu staršev in času, ki so ga v otroštvu preživeli na prostem. 

2.3 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA IGRE IN UČENJA NA PROSTEM 

2.3.1 Vloga vzgojitelja in učitelja 

Odrasli naj otroku nudijo dovolj priložnosti in časa, da začuti naravo z vsemi svojimi čutili. 

Omogočajo naj mu in ga spodbujajo, da sprašuje o opazovanih pojavih in se uči iskati odgovore 

na vprašanja z opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem, razlago in opisi. Naj bodo 

vzor otrokom v spoštljivem odnosu do narave in raziskovanja (Bahovec idr. 1999). Zaposleni 

v vrtcu imajo veliko odgovornost, da otrokom z dejanji pokažejo spoštovanje do vseh živih bitij 

in nežive narave (Lysklett idr., 2008).  

Odrasli se igri otrok pridruži z namenom deljenja razmišljanj v skupini, razvoja komunikacije 

na višji nivo in jim pomaga pri širjenju kompleksnosti igre (Garrick, 2009). Je pozoren 

opazovalec otrokovih doživetij in aktiven poslušalec ter sogovornik (Katalinič, Tratnjek in 

Anželj, 2007). Ni potrebno skrbeti, da ne bi vedeli odgovorov na vsa vprašanja. Vloga učitelja 
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ni, da prevzame vlogo turističnega vodiča, ampak da usmerja učenje, pri čemer se tudi sam uči 

in raziskuje (Hammerman idr., 2001).  

Naloga učitelja oziroma vzgojitelja je, da ustvarja možnosti za smiselne učne izkušnje. Pri 

načrtovanju in pedagoških odločitvah upošteva značilnosti skupine in posameznikov v njej. Ti 

dejavniki so sposobnosti, talenti, znanje, motorični razvoj, vrednote in interesi otrok (Garrick, 

2009; Hammerman idr., 2001; Wood, 2010). Zaposleni v vrtcih in šolah bi morali imeti 

občutek, da kakovostno zapolnijo čas, ki ga preživijo z otroki. Kadar odrasli počne nekaj, kar 

ga zelo zanima, izžareva nalezljivo navdušenje. Otroci se tej aktivnosti želijo pridružiti in 

pomagati (Lysklett idr., 2008). 

Rickinson idr. (2004) zapišejo, da je eden od dejavnikov, ki omogočajo bolj kvalitetno izvedbo 

dejavnosti na prostem, dobro oblikovana priprava in izbira skrbno strukturiranih učnih 

aktivnosti. Garrick (2009) in Lysklett idr. (2008) poudarjajo, da pisne priprave ne smejo 

omejevati možnosti za učenje, do katerih pride spontano. Zato je pomembno, da se načrtovanje 

uporablja na prilagodljiv način. To je še posebej pomembno na prostem, saj določenih situacij 

ne moremo predvideti. Ne povsem strukturirana priprava ponuja možnost, da izlet traja dlje, 

kot je bilo predvideno, če na primer v gozdu nepričakovano naletimo na mrtvo žival. 

2.3.2 Igra 

Igra je v kurikulih za vrtce izpostavljena kot temeljni del predšolske vzgoje. Številne raziskave 

kažejo prednosti, ki jih ima igra na celostni razvoj otroka, ključna je za splošno dobro počutje 

otroka, razvoj motoričnih spretnosti in socialnih veščin (Wood, 2010). Iz evolucijske 

perspektive je igra način, preko katerega je narava poskrbela, da se otroci in drugi mladi sesalci 

naučijo nujno potrebnih veščin za preživetje (Gray, 2013). 

Raziskav o igri je veliko, vendar pojem igre ni povsem jasen. Njene značilnosti, ki jih navajajo 

avtorji, so: a) igro si posameznik prostovoljno izbere in jo usmerja po svoji volji; b) igra je 

spontana, nepredvidljiva in improvizirana; c) igra ima strukturo ali pravila, ki izvirajo iz 

notranje motivacije igralca; č) igra ima večjo vrednost sama po sebi kot njeni rezultati; d) za 

igro sta značilna domišljija in nekakšen umik iz resničnega oz. resnega življenja; e) igra 

vključuje zadovoljstvo in pozorno, dejavno, a neobremenjeno obliko uma; f) elementi v igri se 

pogosto ponavljajo (Gray, 2013; Pursi in Lipponen, 2018; Tovey, 2007; Wood, 2010; Zosh idr., 

2018).  
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Ko govorimo o igri, je dobro imeti v mislih naslednje (Gray, 2013): 

a) Karakteristike igre se nanašajo na motivacijo in duševni odnos, ne na vedenje, ki je na zunaj 

očitno. Dva otroka lahko mečeta žogo, se tolčeta po nohtih ali tipkata po računalniku, pa se 

eden igra, drugi pa ne. Da bi lahko vedeli, kdo se igra in kdo ne, bi to morali razbrati z izrazov 

in podrobnosti dejanj, ki nam lahko sporočajo, zakaj počnejo, kar počnejo, in kakšen je njihov 

odnos do teh dejanj.  

b) Igro težko vedno opredelimo kot nekaj, kar je zagotovo ali nikakor prisotno. Igra se lahko 

združi z drugimi motivacijami in stališči, v razmerjih, ki segajo od nič do 100 odstotkov. Zaradi 

tega je morda večkrat bolj uporaben pridevnik igriv, ki je razumljen kot nekaj, kar se lahko 

stopnjuje. Ljudje lahko, v različni meri, ustvarimo igriv duh v vsaki aktivnosti, ki jo počnemo.  

2.3.3 Prosta igra in strukturirane dejavnosti 

Najboljši vrtci so tisti, ki dosežejo ustrezno ravnovesje med skupinskimi aktivnostmi, za katere 

da pobudo vzgojitelj, in nestrukturirano igro (Garrick, 2009). Dvoumne opredelitve igre in 

različni premisleki glede namena igre v izobraževalnih okoljih zahtevajo od vzgojiteljev in 

učiteljev, da se odločijo, v kakšnem obsegu, kako in kdaj bodo uporabljali različne pristope 

(Pursi in Lipponen, 2018). Med avtorji se pojavljajo različni pogledi na prosto in strukturirano 

igro, na bolj in manj usmerjene dejavnosti. H. Tovey (2007) od izraza igra loči določene 

aktivnosti, ki jih odrasli izvaja na prostem skupaj z otroki. Po njenem mnenju je načrtovanje 

odraslih, strukturiranje in občasno vodenje otrokovih neposrednih izkušenj na prostem 

ključnega pomena. Otroci v zgodnjem otroštvu imajo malo izkušenj s svetom in naloga odraslih 

je, da jim pomagajo pri izgrajevanju interesov in zanimanj ter širjenju izkušenj. Obdelovanje 

vrta, grajenje mlake, izdelava vodnjaka, organizacija izletov in podobno zahteva skrbno 

načrtovanje in premislek odraslih, da je namen dela jasen. Vendar po njenem mnenju to ni 

planiranje, strukturiranje ali vodenje igre.  

Medtem ko Gray (2013) zagovarja povsem prosto igro in H. Tovey (2007) poda kritiko pojmov 

strukturirana igra, vodena igra, kontrolirana igra in dobro planirana igra (ker nobeden od 

pojmov ne zajame definicije igre kot take), E. Wood (2010) in Zosh idr. (2018) zagovarjajo, da 

je najbolje kombinirati aktivnosti, ki jih usmerjajo odrasli, in aktivnosti, ki so sad pobude otrok. 

Modela, ki so ju uvedli avtorji, predstavljata integracijo in omogočata elemente igrivosti v 

aktivnostih, ki so posledica otrokovih in vzgojiteljevih pobud.  
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Model, ki ga je opredelila E. Wood (2010), zavzame perspektivo, da je igra v vrtcih in drugih 

institucijah, ki delajo s predšolskimi otroki, v določeni meri vedno strukturirana z notranjim oz. 

zunanjim okoljem, učnim načrtom, razmerjem med številom odraslih in otrok, razpoložljivimi 

viri, pravili in vrednotami, prepričanji in praksami odraslih. 

Ponavlja se cikel, ki vsebuje načrtovanje igre 

oz. učnega okolja, interakcije z otroki med 

dejavnostmi, opazovanje, ovrednotenje, 

refleksijo in ponovno načrtovanje. Igra in 

učenje otrok se odvijata z dveh pedagoških 

območij, ki se med seboj dopolnjujeta. Med 

aktivnostmi, ki so sad pobude otrok, so tudi 

svobodno izbrane igralne dejavnosti, ki so 

najbližje čisti igri, saj najbolje odražajo 

lastnosti in značilnosti igre, ki so opisane v 

poglavju Igra. Ko odrasli neposredno 

posredujejo le malo, otroci napredujejo v 

izbiri, nadzoru in domišljiji, pri tem pa ne 

občutijo pritiska po doseganju rezultatov ali narejenih izdelkih. Vse te izbire lahko vsebujejo 

igrivost in jih je potrebno gledati kot povezane, da se izognemo delitvi dela in igre kot 

nasprotnih si aktivnosti (prav tam).  

Aktivnosti, ki jih usmerjajo odrasli, odražajo vsebino kurikula. Vanje se otroci vključujejo na 

igriv način: lahko se izražajo skozi domišljijo, vendar imajo omejeno izbiro. Usmerjene 

dejavnosti so lahko uvod v igro, izvedba izleta, predstavitev novih sredstev ali prikaz neke 

tehnične veščine. Odrasli se lahko odzovejo na igro, za katero pobudo so dali otroci, tako da 

zagotovijo dejavnosti obogatitve, pripravijo rekvizite za igro ali razširijo izzive. Dejavnosti, ki 

jih usmerjajo odrasli, so opredeljene kot delo, kadar so nadzorovane, strategije poučevanja so 

usmerjene; imajo opredeljene rezultate; otroci nimajo izbire ali fleksibilnosti (prav tam).  

Koncept ravnotežja med dejavnostmi, usmerjenimi s strani odraslih in vpeljanimi s strani otrok, 

je odvisen od otrok in drugih okoliščin. Ravnotežje aktivnosti se lahko spreminja od dneva do 

dneva in bo čez čas zagotovo pokazalo rezultate v razvoju prijateljskih vezi, igralnih spretnosti 

in razvoju interesov (prav tam). 

Slika 1: Model vključujočih pedagoških 

pristopov (povzeto po Wood, 2010) 
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Slika 2: Igra, pojmovana kot spekter (povzeto po Zosh idr., 2018) 

Zosh idr. (2018) so predstavili model, kjer igro prikažejo kot spekter. Prosto igro, kot je 

definirana v poglavju Igra, razlikujejo od raziskovanja (osredotočena preiskava, pri kateri otrok 

spozna nov predmet ali okolje, ki lahko nato vodi v igro), dela (ima določen cilj) in družabnih 

iger (organizirane dejavnosti, v katerih je določen cilj, običajno imamo zmagovalca igre).  

Menijo, da je smiselno razširiti definicijo igre, kot jo tradicionalno opredelijo avtorji, saj tja 

lahko uvrstimo le prosto igro. Prosta igra se pojavlja na enem koncu spektra, pri čemer otrok 

sproži igro in jo usmerja. Če odrasla oseba izbere in pripravi kontekst učenja, vendar otrok 

usmerja igro v tem kontekstu, dobimo vodeno igro. Pri vodeni igri odrasli vzpostavi prostor, se 

igra skupaj z otrokom in ponuja okvir in vodenje (primer so družabne igre in muzeji za otroke). 

Vodena igra se razlikuje od proste igre v tem, da odrasla oseba pomaga strukturirati dejavnost 

in da je ta osredotočena na učni cilj (prav tam).  

Če otrok začne z igro in se nato odrasel pridruži, da usmeri igro v istem kontekstu, gre za 

kooptirano igro (ang. co-opted play). Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) besedo 

kooptacija razlaga kot »imenovanje novega člana odbora, komisije na osnovi odločitve članov 

tega odbora, komisije«. Pri tem morajo biti odrasli pozorni na to, da ne preusmerjajo otrokovih 

idej na način, da bi omejevali njegovo domišljijo (Zosh idr., 2018). Meta raziskava (Alfieri, 

Brooks, Aldrich in Tenenbaum, 2011) je pokazala, da učne metode, kjer odrasli učenca usmerja, 

kažejo boljše učne rezultate, kot le prosta igra ali samo neposredna navodila.  

Na desni polovici spektra so igriva navodila. Igrivo učenje je smiselno vključevati tudi v 

izobraževanje osnovnošolskih otrok in odraslih. Vodena igra s podporo odraslega in 

osredotočenostjo na določene učne cilje lahko ponudi optimalni pedagoški pristop v 

akademskem kontekstu. Zadnja v spektru so neposredna navodila, ki lahko preprečijo možnosti 

za aktivno raziskovanje in odkrivanje, a so v nekaterih situacijah potrebna, da otroci osvojijo 

določeno znanje in spretnosti (Zosh idr., 2018). 

Bruce (1991, v Tovey, 2007), meni, da niso vse aktivnosti, ki jih otrok sam izbere, igra, ampak 

neposredne izkušnje. Aktivnosti na prostem, kot na primer vrtnarjenje, grajenje luže, priprava 
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hrane na ognju, čiščenje zajčkove kletke, polnjenje peskovnika … niso igra, ampak izkušnje iz 

resničnega življenja.  

Aktivno, angažirano, smiselno, družabno, ponavljajoče in radostno so značilnosti, ki se 

pojavljajo v znanstvenih člankih in poudarjajo vidike optimalnega učenja. Te iste značilnosti 

označujejo igro in zavzeto delo. Tako igrivo učenje kot tudi vodena igra omogočajo učne 

prednosti, ki se odražajo v razvoju akademskega znanja in socialnih veščin (Zosh idr., 2018). 

Izrednega pomena je sposobnost praktikov, da znajo spodbujati radovednost in raziskovalno 

igro ter obenem učinkovito predajati pedagoško znanje (Bonawitz idr., 2009). 

2.3.4 Pomen soočanja s tveganji za razvoj  

Avtorji, ki pišejo o izobraževanju in bivanju otrok na prostem, navajajo, da se z veseljem 

spominjajo trenutkov, ko so pri igri doživljali vznemirljive in nekoliko strašljive občutke. 

Ugotavljajo, da se take igre igrajo tudi današnji otroci, če jim je to omogočeno (Tovey, 2007; 

Louv, 2005; Gray, 2013).  

Eksperimentiranje in tveganje je naravni del otroške igre (Smith, 1998). Znanstveniki, ki 

proučujejo igro pri živalih, so odkrili, da je evolucijski namen igre naučiti se spopadanja s 

kriznimi situacijami. Mladoletni sesalci vseh vrst se v svoji igri namerno in večkrat postavljajo 

v zmerno nevarne situacije. Medtem ko galopirajo, skačejo, se lovijo in se ruvajo med seboj, se 

izmenjuje izguba in povrnitev nadzora nad lastnimi gibanji. Zdi se, da jim ranljivost sama po 

sebi daje občutek vznemirjenja in veselja (Gray, 2013).  

Podobno je pri človeku, saj otroci pogosto sodelujejo v tveganih oblikah igre, kjer lahko vadijo 

borilne veščine, preizkušajo svoje fizične sposobnosti in pogum, čeprav to vključuje možnost, 

da se poškodujejo (Smith, 1998; Stephenson, 2003; Sandseter, 2009a).   

Little (2006) definira tveganje kot katerokoli vedenje, kjer so posledice nejasne. Smith (1998) 

našteva različna tveganja, ki smo jim izpostavljeni odrasli, nekaterim pa tudi že otroci: fizična 

tveganja (pri športu in rekreaciji ter v nekaterih poklicih, kot so gasilstvo, policija, vojaška 

služba in rudarjenje, smo izpostavljeni poškodbam), čustvena tveganja (da priznamo svoj strah 

ali prizadetost, izražamo jezo, zaupamo drugemu), tveganja socialne narave (da smo iskreni, si 

upamo reči ne, branimo svoje pravice), intelektualna (si upamo postavljati vprašanja, delati 

napake in raziskovati nove ideje) in finančna tveganja (pri ustanavljanju podjetja, igranju na 

borzi in najemu denarja).  
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E. B. H. Sandseter (2009a) tvegano igro definira kot vznemirljivo obliko igre, ki vključuje 

tveganje telesne poškodbe. Ugotovljeno je, da se takšna igra pojavlja predvsem pri igri na 

prostem; pri svobodno izbranih fizičnih aktivnostih (Stephenson, 2003; Sandseter, 2007). 

Pravilniki, ki narekujejo ustreznost oblikovanja in vzdrževanja otroških igrišč, izhajajo iz 

predpostavke, da igra lahko povzroči telesne poškodbe in je v redkih primerih celo smrtna 

(Sandseter, 2009a). Vendar je lahko pretirana osredotočenost na varnost otrok problematična, 

saj bo prizadevanje, da bi se izognili otroškim poškodbam, omejilo možnosti za izzive in 

različne spodbude, ki omogočajo otrokom normalen duševni in fizični razvoj (Stephenson, 

2003; Sandseter, 2009a; Brussoni idr., 2012). Avtorji navajajo številne prednosti, ki jih prinaša 

tvegana igra. Čeprav bolj aktivni otroci, ki se namerno soočajo z večjimi tveganji, doživljajo 

več (običajno manjših) poškodb, jim tovrstna igra koristi v psihološkem smislu pri prilagoditvi 

in lajšanju strahov (Sandseter in Kennair, 2011) ter pri razvoju motoričnih spretnosti in 

prostorske predstave (Sandseter 2009a; Little in Wyver, 2008). Tveganje omogoča otrokom, da 

se učijo, kje so meje njihovih zmožnosti, in da razširijo te meje. Krepijo občutek, da nekaj 

obvladujejo, prevzamejo pristop zmorem to storiti in željo, da preizkušajo nove stvari. Razvoj 

trdoživosti in pripravljenost za tveganja je pomembno za otrokovo vztrajnost ob izzivih (Tovey, 

2007). Novo osvojene sposobnosti želijo pokazati tudi drugim (Little in Wyver, 2008). Na 

nezavedni ravni tvegana igra prinaša razvojne koristi, kot so bolj realistično zaznavanje 

tveganja in boljše obvladovanje situacij. Na zavestni ravni je nagrada za obvladovanje rizične 

igre zabava, vznemirjenje, ponos, dosežek in zdravo samospoštovanje (Sandseter, 2009b). 

E. B. H. Sandseter (2007) je tvegano igro kategorizirala v naslednje skupine: a) igra z visokimi 

višinami (plezanje na drevesa, skale, strma pobočja ipd. ter skakanje z višine); b) igra z visoko 

hitrostjo (vožnja kolesa, spuščanje po strmini, tek z visoko nekontrolirano hitrostjo, guganje na 

gugalnici ipd.); c) igra z nevarnimi orodji (nož, žaga, kladivo, sekira); č) igra blizu nevarnih 

elementov (igra na vrhu strmih pečin, ob vodi, ob ognju); d) groba in napadalna igra (mečevanje 

s palicami, ruvanje, prerivanje in spotikanje) in e) igra, kjer otrok lahko »izgine« ali se izgubi. 

Ugotovila je tudi, da ljudje – tako otroci kot odrasli – različno dojemamo tveganje, nekomu se 

določena igra zdi nenevarna, za drugega pa je zelo rizična.  

Avtorji (Brussoni idr., 2012; Little in Wyver, 2008) ugotavljajo, da se otroci dobro zavedajo, 

na kateri stopnji sposobnosti so in kakšna je stopnja tveganja – to jim je vodilo pri notranjih 

mejah.  Po Brussoni idr. (2012) pa tudi razumejo in sprejmejo, da se med vrstniki razlikuje 

meja, kjer se še čutijo sposobne in varne. 
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Odrasli kot skrbniki in nadzorniki imajo pedagoško odgovornost, da dovolijo otrokom soočanje 

s tveganji in izzivi znotraj varnega okolja (Smith, 1998). Subjektivna prepričanja pedagogov 

oz. drugih odraslih o tveganju bodo vplivala na to, kako se bodo odzvali na otroka, ki tvega. 

Njihovo vmešavanje, omejevanje ali spodbujanje tvegane igre so dejavniki, ki lahko prispevajo 

k večjemu tveganju, da pride do poškodb (Sandseter, 2009a). 

2.3.5 Izbira okolja za igro in učenje 

Otroci berejo okolje na svoj poseben način. Teorija zmožnosti (ang. theory of affordance), ki 

jo je utemeljil J. Gibson (1979, v Malone, 2004), govori o tem, da okolje in lokacija dovoljuje 

in spodbuja uporabnika, da sam oblikuje predstave in izbira svoja dejanja v tem okolju. Ta 

temeljijo na posameznikovih preteklih izkušnjah. Otroci ne izkusijo prostora le kot kraj, kjer so 

postavljene določene stvari, ampak kot nekaj, kar omogoča določena dejanja. Pove jim, kaj naj 

bi na tem mestu počeli, čutili in razmišljali (Malone, 2004; Tovey, 2007). 

Dober prostor za otroke v zgodnjem otroštvu je prostor, ki zagotavlja raznolike izkušnje. 

Pomembno je, da se zavedamo, da so otroci različni in tudi izkušnje pridobivajo na svoj 

edinstven način. Narava jim predstavlja številne možnosti za igranje in raziskovanje. Na skalo 

se otrok lahko vzpne iz različnih smeri in ko je prišel na vrh, lahko poskusi znova. Vsak otrok 

lahko ustvari svoje izzive in nove dosežke. Nekdo uživa pri plezanju na vrh drevesa, drug pa je 

zadovoljen, ko sedi pod drevesom in preučuje snežinko ali trga liste. Povsem enako pomembna 

je nova izkušnja, ki jo otrok dobi z raziskovanjem majhne površine tal, kot izkušnje, ki jih 

pridobi na dolgem celodnevnem izletu (Lysklett idr., 2008).  

Postavlja se vprašanje, kakšen prostor na prostem naj torej vzgojitelj oz. učitelj omogoči 

otrokom. N. Gyӧrek (2014) navaja, da moramo biti pri izbiri igrišča v naravi pozorni na 

morebitno prisotnost nevarnih odpadkov, kot so igle, bodeče žice in akumulatorji, pasji iztrebki, 

rastišča strupenih gob in rastlin, strme površine, bližina ceste, deroče ali globoke vode, obvisela 

drevesa in jame v tleh. Previdnost ni odveč tudi pri vremenu, predvsem je lahko nevaren močan 

veter. 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) določa, da je prostor pomemben element kurikula, ki 

mora omogočati zagotavljanje pravice do izbire. Poleg notranjih prostorov je potrebna 

organizacija varnega, zdravega, prijetnega prostora in dostopnost površin tudi zunaj vrtca. 

Površine v veliki meri sodoločajo kakovost življenja v vrtcu. 
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R. Wilson (2008) pravi, da navadno uporabljamo termin otroško igrišče za neko površino na 

prostem, ki je namenjena otrokom. Žal mnoga takšna igrišča ne omogočajo kreativne igre. 

Običajna oprema na tradicionalnih igriščih so gugalnice, tobogani in plezala. Pregled celostnih 

potreb otrok nam pove, da postavitev takšnih igral ne zadošča. Otroci rabijo več kot opremo, 

potrebujejo možnosti za raziskovanje, ustvarjanje, preoblikovanje in učenje o svetu narave. 

Potrebujejo kotičke, ki vzbudijo čudenje in vzdramijo domišljijo, prostore, v katerih začutijo 

dotik lepote. Otroci imajo potrebo, da sami ustvarjajo kotičke za svojo igro.  

Vse to jim omogoča igra v naravnih okoljih in igra na otroških igriščih, ki so naravnim okoljem 

v nekaterih lastnostih podobna. Organizacija igrišča naj ne bo naključna (Tovey, 2007). Avtorji 

predlagajo, naj zunanji prostor otrokom omogoča (Garrick, 2009; Tovey, 2007; Watts, 2013, 

Wilson, 2004; Wilson, 2008;): 

- oblikovanje in raziskovanje z mivko, vodo, blatom, peskom, lesom itd.,   

- aktivno igro, tek in igre z žogo, 

- predel, kjer lahko raziskujejo, 

- kotičke, kamor se lahko skrijejo,  

- prostore, ki jih lahko otroci sami preurejajo, 

- razgiban teren in možnost plezanja na višjo pozicijo, 

- prostor, kjer lahko doživijo pristen stik z naravo, z rastlinami in živalmi, 

- grede za vrtnarjenje, 

- prostore za druženje, za igro vlog in dramsko igro,  

- likovni in glasbeni kotiček,  

- kotiček za branje in pisanje, 

- in drugo, glede na možnosti v okolju in potrebe otrok.  

Kadar so na prostem na voljo predeli oz. kotički, ki se med seboj razlikujejo, se otrokova igra 

in pestrost učenja razširi (Wilson, 2004). Pri njihovem oblikovanju je potrebno paziti, da meje 

predelov in njihova namembnost niso preveč togi, saj je potrebna določena fleksibilnost. 

Pozornost osredotočimo raje na povezave med predeli namesto na razmejitev med njimi. 

Skrbno načrtovanje določenih območij, kot so peskovnik, vrtne grede, področja za kopanje, 

območja za konstrukcijsko igro, senčnik, most, drevo, pod katerim beremo knjige, ipd. pomaga 

otrokom pri orientaciji in prispeva k razvoju občutka za prostor (Tovey, 2007). 
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3. PROBLEM IN CILJI 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

N. Gyӧrek (2013) trdi, da se aktivnosti s področja gozdne pedagogike v Sloveniji odvijajo že 

več desetletij in so predvsem področje gozdarske stroke. Šele v zadnjih nekaj letih se tudi v 

pedagogiki in drugih družboslovnih ter naravoslovnih disciplinah pojavlja zanimanje za 

raziskovanje tega področja. 

V skandinavskih deželah je to področje dobro raziskano. V tamkajšnjih šolah in vrtcih je 

vsakodnevno bivanje na prostem, ne glede na vreme in druge okoliščine, razumljeno kot nekaj 

povsem vsakdanjega in celo obvezujočega (Ministry of Education and Research, 2011). Med 

študijsko izmenjavo na Norveškem sem obiskala več vrtcev, kjer otroci skupaj z vzgojiteljicami 

skoraj vsak dan po zajtrku zapustijo vrtec/kočo/šotor, kjer bivajo, in odidejo na izlet za več ur, 

vrnejo pa se okoli dveh ali treh popoldan (nor. friluftsliv barnehage = vrtec na prostem). Otroci 

na prostem tudi jedo in mlajši spijo.  

Tudi v Sloveniji je bilo v zadnjih letih ustanovljenih nekaj neformalnih institucij, ki skušajo 

posnemati skandinavski pristop do vzgoje in izobraževanja na prostem. Nekateri od zavodov 

so namenjeni vsakodnevnemu varstvu predšolskih otrok v gozdu, vabijo pa tudi šoloobvezne 

otroke, ki se šolajo na domu. Nekateri zavodi omogočajo in spodbujajo prostočasne aktivnosti 

na prostem ob popoldnevih, med vikendi in v času počitnic.  

Prebujajo se tudi iniciative, kot so na primer Inštitut za gozdno pedagogiko (ustanovljen leta 

2010), v okviru katerega je organizirana Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije, Program Šolski 

ekovrtovi, ki ga je leta 2010 osnoval Inštitut za trajnostni razvoj, pod okriljem Gozdarskega 

inštituta pa od leta 2011 deluje Gozd eksperimentov. Ti inštituti v javnih vrtcih in šolah 

promovirajo tesnejše sobivanje z naravo, izobražujejo vzgojitelje in učitelje ter izvajajo 

dejavnosti za otroke.  

Področje ponudbe in ciljev izobraževanja na prostem v Sloveniji še ni opredeljeno v raziskavah. 

Zato je predmet moje raziskave čim bolj celostno osvetliti dogajanje na področju 

naravoslovnega izobraževanja na prostem v Sloveniji. K sodelovanju v raziskavi sem povabila 

izvajalce, ki delajo z mlajšimi otroki in/ali izobražujejo na področju igre in učenja na prostem. 

Ugotoviti želim, kako izvajajo te dejavnosti, kakšna so njihova stališča do svoje vloge, vloge 
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otrok, vloge staršev in drugih deležnikov ter kakšna je po njihovem mnenju vloga širše družbe 

pri omogočanju otrokom, da se igrajo in učijo na prostem.  

Moj namen je predstaviti možnosti za izobraževanje na prostem v slovenskem prostoru ter 

prednosti in ovire, o katerih poročajo intervjuvane osebe. To naj bo spodbuda pedagogom in 

drugim deležnikom, ki so aktivni na področju izobraževanja in niso bili vključeni v raziskavo, 

da bi tudi oni spodbujali in omogočali otrokom bivanje v naravi. Hkrati pa je to spodbuda 

odgovornim, da pedagogom in drugim strokovnjakom, ki delajo z otroki, nudijo na tem 

področju kvalitetno izobrazbo in podporo. 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

V skladu s problemom sem postavila naslednje cilje raziskave: 

- raziskati, kakšna je praksa institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na prostem v 

Sloveniji; 

- ugotoviti, kakšna stališča imajo izvajalci, ki delajo z mlajšimi otroki na prostem, do 

svojega dela, kako delo organizirajo ter kakšne so okoliščine dela; 

- prepoznati, kakšne so razlike med institucijami formalnega in neformalnega 

izobraževanja na prostem.  

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi raziskovalnega problema in ciljev raziskave sem zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Katere dejavnosti, ki temeljijo na bivanju na prostem, se izvajajo z otroki po 

Sloveniji? 

2. Kako informanti ocenjujejo smisel in pomen igre, učenja in poučevanja na prostem? 

3. Kako informanti razumejo svojo vlogo in vlogo otrok pri igri in učenju na prostem? 

4. Kako je organizirano izobraževanje na prostem in kakšne so okoliščine dela? 

5. Kako je zagotovljena varnost otrok in kakšen je odnos informantov do nelagodnih 

in tveganih situacij? 

6. S katerimi ovirami se srečujejo informanti pri izvajanju dejavnosti? 

7. Kakšne poglede imajo informanti na vlogo vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev pri 

spodbujanju igre in učenja na prostem? 
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8. Kakšne poglede imajo informanti na vlogo lokalne in širše skupnosti pri 

spodbujanju izobraževanja na prostem? 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

Izvedla sem kvalitativno raziskavo, pri kateri sem podatke pridobila z delno strukturiranimi 

intervjuji. Kordeš in Smrdu (2015) pišeta, da sta način izvedbe intervjuja in način spraševanja 

pogojena z okoliščinami. Pri delno strukturiranem intervjuju postavljamo vprašanja odprtega 

tipa. Predvsem je ta tip intervjuja primeren za preiskovanje novega področja raziskovanja. Z 

njim lahko odkrijemo, kako ljudje gledajo na temo, kako se o temi pogovarjajo, kje so težave 

in kako jih razumejo. Omogoča nam fleksibilnost in približanje čustveni in vrednostni stopnji, 

odgovori so bolj konkretni, spontani in osebni.   

Pri raziskovanju z intervjuji sem uporabila delno strukturiran vprašalnik. Na osnovi 

raziskovalnih vprašanj sem pripravila vprašanja, ki sem jih uvrstila v 9 vsebinskih sklopov: 

1. splošno o formalnih in neformalnih institucijah; 

2. pomen bivanja na prostem in vloga odraslih; 

3. otroci in družine, ki so udeleženi, ter njihove specifike; 

4. varnost otrok: zagotavljanje varnosti, tvegane situacije, pravila, klopi; 

5. osnovne potrebe otrok: prehrana, počitek, oblačila, sanitarije; 

6. sodelovanje z odraslimi: s starši, zunanjimi sodelavci, vodstvom; 

7. težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu; 

8. vloga širše družbe: pedagogov, lokalne skupnosti, države; 

9. drugo: specifična vprašanja za določene intervjuvance. 

Ti sklopi so vsebovali vprašanja, ki so mi bila v pomoč pri izvedbi intervjujev. Vprašanja, ki 

sem jih postavljala intervjuvancem, so zapisana v Prilogi 1.  
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3.4.1 Vzorec 

Vzorec je namenski. K sodelovanju v raziskavi sem povabila različne deležnike, ki so 

ponudniki dejavnosti na prostem in delujejo v zasebnih zavodih ali v javnih vzgojno- 

izobraževalnih zavodih. V raziskavi je sodelovalo 26 oseb z 21 institucij, ki se ukvarjajo z 

izobraževanjem na prostem, od tega 6 javnih, 12 zasebnih institucij in 3 inštituti. Inštitute prav 

tako lahko uvrstimo med neformalne institucije, saj ne sledijo veljavnemu kurikulumu in učnim 

načrtom tako kot javni vrtci in šole. Osredotočila sem se na iskanje institucij, ki ponujajo svoje 

dejavnosti kontinuirano vsak teden ali vsak dan skozi celo leto, pri čemer nisem vključevala 

športnih klubov, tabornikov, skavtov, tedenskih taborov za otroke ter centrov za šolske in 

obšolske dejavnosti.  

Na petih institucijah sem intervjuvala po dve osebi, od katerih je bila vedno ena idejni vodja 

oz. ustanovitelj, druga pa sodelavec oz. pomočnik v izobraževalnem procesu. Šest oseb je 

predstavnic institucij formalnega izobraževanja, od tega tri vzgojiteljice, dve pomočnici 

vzgojiteljic in ena pomočnica ravnateljice (v nadaljevanju »vzgojiteljice«), ki so zaposlene v 

javnih vrtcih, ter ena učiteljica, ki je zaposlena na javni osnovni šoli. Šestnajst oseb predstavlja 

institucije neformalnega izobraževanja, ki so jih ustanovili zasebniki in so formalno opredeljeni 

kot zavodi ali društva (v nadaljevanju »zasebni zavodi«).  

Osebam, ki ne predstavljajo inštitutov, sem zagotovila anonimnost. Tri osebe, ki predstavljajo 

inštitute, sem prosila, če lahko v magistrski nalogi objavim njihovo ime in ime institucije. To 

so Natalija Gyӧrek z Inštituta za gozdno pedagogiko, Špela Planinšek z Gozdarskega inštituta 

in Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj. V okviru Gozdarskega inštituta Slovenije 

deluje Gozd eksperimentov, pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj pa deluje program Šolski 

ekovrtovi, ki sta bila tema pogovora z intervjuvankama. Vse tri osebe so podpisale izjavo, da 

so privolile objavo svojega imena in imena institucije v magistrski nalogi.  

Najmlajša intervjuvana oseba ima 23 let, najstarejša pa 55 let, povprečna starost sodelujočih je 

36,2 let. Vse, razen ene osebe, imajo visokošolsko izobrazbo. Čas ukvarjanja z dejavnostjo 

izobraževanja na prostem pri intervjuvancih variira med pol leta in deset let, pri čemer ena 

vzgojiteljica dela v vrtcu že 30 let in je vsa ta leta omogočala otrokom igro na prostem.  

Skoraj vse institucije izvajajo svoje dejavnosti v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Dve 

instituciji sta iz podravske statistične regije. Inštituti in nekatere neformalne institucije izvajajo 

svoje aktivnosti po celi Sloveniji.  
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INŠTITUTI 

 

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE, JAVNI VRTCI IN ŠOLA 

značilnosti intervjuvanke značilnosti institucije 

ime ali 

šifra 

čas ukvarjanja z 

dejavnostjo 

dejavnosti, značilnosti institucije čas 

izvajanja 

kraj, kjer se najpogosteje gibajo z udeleženci 

izobraževanja 

Fv1 5 let  

igralnica v gozdu 

 

dop. 

 

 

gozd, druga narava Fv2 5 let 

Fv3 3,5 let četrtkovi gozdni dopoldnevi dop. gozd, druga narava 

Fv4 30 let** otroci zelo dobro poznajo ptice dop. gozd, druga narava 

Fv5 9 let vse enote vrtca so tesno povezane z naravo dop. gozd, druga narava 

Fv6 6 let ob vrtcu imajo ribnik in kokoši dop. vrt, naravni kotiček ob vrtcu 

Fr7 3 leta razred (1. ali 2. r.) enkrat na teden preživi dan v naravi dop. gozd, druga narava 

* Vse tri predstavnice inštitutov imajo izobrazbo z naravoslovnega področja.  

** Vzgojiteljica že 30 let dela v vrtcu in pravi, da je vsa ta leta veliko hodila z otroki v naravo in sodelovala z ornitologom. Zadnjih nekaj let pa je bolj intenzivno sodelovala s drugimi 

strokovnjaki s tega področja. 

Razlaga šifre: Črki F in N povesta, ali je informant predstavnik institucije formalnega izobraževanja (F) ali neformalnega izobraževanja (N). Mala črka zraven nje pove, kakšno izobrazbo 

ima informant. Informante sem razdelila na vzgojitelje predšolske vzgoje (v), profesorje razrednega pouka (r), druge pedagoge (p), druge družboslovce (d) in naravoslovce (n).  

značilnosti 

intervjuvanke 

značilnosti institucije 

ime * čas 

ukvarjanja 

z 

dejavnostjo 

Dejavnosti, značilnosti institucije čas izvajanja kraj, kjer se najpogosteje gibajo 

z udeleženci izobraževanja 

Natalija 

Gyorek  

8 let izobraževanja za pedagoške delavce, priprava in izdajanje strokovnega 

gradiva, Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 

izobraževanje odraslih gozd, druga narava 

Špela 

Planinšek 

10 let izvedba dejavnosti za vrtce in OŠ v gozdu, izobraževanja za študente in 

pedagoške delavce 

izobraževanje odraslih gozd, urbani gozd 

Anamarija 

Slabe  

10 let izobraževanja za pedagoške delavce o izdelavi in obdelavi vrta, izvedba 

dejavnosti za šole in vrtce v okviru projektov 

izobraževanje odraslih vrt 
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NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE  

značilnosti 

intervjuvanca/-ke 

značilnosti institucije 

ime ali 

šifra 

čas 

ukvarjanja z 

dejavnostjo 

dejavnosti institucije običajno 

št. otrok  

čas izvajanja kraj, kjer se najpogosteje gibajo z 

udeleženci izobraževanja 

Np1 4,5 let dopoldnevi za predšolske in šolske otroke v naravi - 3x tedensko izleti z 

avtom na različne lokacije 

 

12  

dop., vikendi, 

poč. 

gozd, narava, urbana okolja 

 Nd2 4 leta 

Nn3 2 leti  

dopoldnevi za predšolske in šolske otroke v naravi, rojstni dnevi, delavnice 

… 

 

24 

dop., pop., 

vikendi 

gozd, narava, urbana okolja, 

doživljajsko igrišče v gozdu Nd4 2 leti 

Nd5 6 let dopoldnevi za predšolske otroke v naravi, popoldanske in sobotne 

dejavnosti v gozdu, rojstni dnevi, gozdne počitnice … 

 

12 

dop., pop., 

vikendi, poč. 

gozd, narava, urbana okolja 

Np6 3 leta 

Nr7 1 leto dopoldnevi za predšolske in šolske otroke v naravi 5 dop. gozd, narava, urbana okolja 

Np8 6,5 let popoldanske gozdne urice za otroke 1x tedensko  

12 

pop. 

 

gozd 

Nd9 6 let 

Np10 5 let vodenje dejavnosti v naravi za vrtce in šole, popoldnevi v gozdu za 3–10 

letne otroke, poletni tabori, izobraževanje vzgojiteljev 

 

24 

dop., pop. gozd, druga narava 

Nn11 1/2 leta počitniški tedni, popoldanske dejavnosti za otroke na kmetijskih površinah, 

v naravi, delo z materiali montessori  

 

10 

pop., poč. kmetija, gozd, druga narava 

Nr12 1,5 let gozdne urice ob vikendih za predšolske in šolske otroke, rojstni dan v gozdu 12 vikendi, pop. gozd 

Nd13 8 let doživljajsko igrišče, odprto 3x tedensko od 13h do 18h 30  

rednih 

/teden 

pop. doživljajsko igrišče 

Np14 10 let izobraževanje pedagoških delavcev o obdelavi permakulturnega vrta, 

načrtovanje in oblikovanje šolskega okoliša, prikaz vpeljevanja učnega 

okoliša v proces učenja otrok 

 

/ 

dop., 

izobraževanje 

pedagogov 

vrt, naravni kotiček ob vrtcu/šoli 

Np15 4,5 let doživljajsko igrišče, rojstni dnevi v gozdu in vikendi v naravi za otroke in 

družine 

? pop., vikendi, 

poč. 

doživljajsko igrišče, gozd, narava 

Nn16 10 let izobraževanje pedagoških delavcev, izvedba delavnic na temo gozd kot 

prostor celostnega uresničevanja zakonodaje 

/ izobraževanje 

pedagogov 

gozd 
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3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Vzorec sem pridobila po metodi snežene kepe. Vogrinc (2008) piše, da pri tem principu 

raziskovalec poišče osebo, za katero ve, da pozna raziskovano tematiko, nato pa to osebo prosi, 

če mu lahko priporoči osebo, ki se prav tako ukvarja s proučevanim področjem. Vsako 

naslednjo intervjuvano osebo prosi za podatke oseb, ki so primerne za sodelovanje v raziskavi.  

Z vsakim intervjujem se tako vzorec oseb, ki so primerne za sodelovanje v raziskavi, poveča.    

Zaradi lastne afinitete do teme sem že tekom študija spoznala in obiskala ali kako drugače 

vzpostavila stik s predstavniki devetih zasebnih institucij in ene javne institucije, ki se ukvarjajo 

z izobraževanjem na prostem. Najprej sem že znane osebe kontaktirala po telefonu ali preko e-

naslova, jim razložila, kakšno raziskavo opravljam, in jih vprašala, ali so pripravljene 

sodelovati. Vse te osebe so privolile, da lahko z njimi opravim intervju. Po opravljenem 

intervjuju sem jih prosila za nekaj novih kontaktov ljudi, ki se ukvarjajo s področjem 

izobraževanja na prostem. Vzgojiteljice, ki delajo v javnih vrtcih, sem kontaktirala po telefonu 

ali e-pošti in jih vprašala, ali bi zase dejale, da z otroki preživijo veliko časa na prostem. 

Intervjuvane osebe sem predhodno obvestila, da bo intervju trajal med eno uro do uro in pol. 

Na kratko sem opredelila, da me bodo zanimale njihove izkušnje glede izvajanja dejavnosti na 

prostem v okviru svoje institucije, kakšen je pomen za otroke ipd. Ena intervjuvanka me je 

vprašala, če ji lahko predhodno pošljem vprašanja, da se bo pripravila, in sem ji prošnjo 

odobrila. Vsi ostali intervjuvanci so na vprašanja odgovarjali brez predhodne priprave.  

Informante sem prosila, da predlagajo termin in primerno lokacijo za srečanje. Vse intervjuje 

sem opravila osebno, le z eno osebo sva video intervju opravili preko družabnega omrežja na 

spletu, saj bi bilo srečanje zaradi oddaljenosti in logistike s prevozom težko izvedljivo. S 

predstavnicami javnih institucij sem intervjuje opravila v prostorih vrtca oz. šole, kjer so 

zaposlene. Z ostalimi sem intervjuje opravila na javnem kraju (v baru ali v knjižnici), na kraju 

njihovega dela, na domu intervjuvanca ali na mojem domu. Pri dogovarjanju glede časa in kraja 

srečanja sem se prilagodila intervjuvancem, da smo našli možnost, ki jim je kar najbolj 

ustrezala, hkrati pa sem gledala tudi na ekonomičnost prevoza in časa (v enem kraju sem v 

istem dnevu opravila tri intervjuje na treh različnih institucijah; po dve intervjuvanki z iste 

institucije sem intervjuvala običajno v istem dnevu). Vsi intervjuji so potekali individualno, le 

z ene institucije ste me na dogovorjen termin pričakali dve osebi, tako da sem se hkrati 
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pogovarjala z obema, zapis pa sem uredila v dveh dokumentih. Nekatere odgovore sta podali 

obe, kjer pa je odgovor podala le ena, sem upoštevala, kot da je to mnenje obeh.  

Dva intervjuja sem opravila septembra 2018, enega februarja 2019, ostale pa sem opravila v 

novembru in decembru 2018. Intervjuji so trajali od 50 minut do 2 uri, pri čemer je moj obisk 

ponekod trajal kar 4 ure, saj so mi razkazali tudi njihovo lokacijo izobraževanja na prostem in 

me povabili, da sem nekaj časa preživela z otroki med igro. Vse intervjuvane osebe so 

predhodno privolile, da lahko pogovor posnamem s telefonom.  

Na začetku sem vsakemu sogovorniku postavila vprašanja o starosti, izobrazbi in delovnem 

mestu oz. vlogi, ki jo ima v instituciji. Nadaljevala sem z vprašanji, ki so se nanašala na zgoraj 

naštetih 9 vsebinskih sklopov in so predstavljena v Prilogi 1. Pri nekaterih intervjuvancih sem 

postavljala samo vnaprej postavljena vprašanja, pri drugih sem dodala podvprašanja ali kakšno 

vprašanje spremenila glede na že povedano in glede na način dela v njegovi instituciji. Po 

potrebi sem intervjuvancu sproti postavila podvprašanje in preverila, ali ga prav razumem. 

Posnetke intervjujev sem poslušala in odgovore zapisala v parafrazirani obliki ter jih uredila v 

dokumentu. Zapise sem preko elektronske pošte poslala informantom v pregled, da so lahko 

podali morebitne popravke. 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Pri obdelavi in analizi empirične raziskave sem uporabila kvalitativno analizo. Odločila sem se, 

da bom pri tem kombinirala induktivni in deduktivni pristop. Vogrinc (2008) piše, da pri 

uporabi deduktivnega pristopa raziskovalec vnaprej določi seznam kod in v analizi preuči, ali 

so se pojavile enake kode v odgovorih intervjuvancev ali ne. Seznam kod določi na podlagi 

svojega predhodnega poznavanja obravnavane teme. Pri uporabi deduktivnega pristopa naj bo 

raziskovalec fleksibilen. Smiselno je, da oblikuje nove kode, če se med analizo pokaže potreba, 

čeprav jih ni prej predvidel. Pri uporabi induktivnega pristopa raziskovalec določa kode med 

samo analizo besedila.  

Sama sem predvidela kategorije že vnaprej s pripravo vsebinskih sklopov, o katerih sem se 

pogovarjala z informanti, kasneje pa sem med procesom analize določala nove kode. Primer 

induktivnega kodiranja predstavljam v Prilogi 2. Le pri analiziranju vprašanja, kakšen je za 

informante pomen bivanja na prostem, sem uporabila bolj strogo deduktivni pristop; pri 

določanju kod sem si pomagala z znanstveno literaturo.  
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Pri nekaterih temah se delovanje v formalnih in neformalnih institucijah bistveno razlikuje. Pri 

teh temah delovanje enih in drugih institucij v rezultatih raziskave predstavljam ločeno – najprej 

predstavljam formalne, nato neformalne institucije. Pri določenih temah teh dveh skupin nisem 

strogo ločevala. 

V besedilu Anamarijo Slabe, Natalijo Gyӧrek in Špelo Planinšek označujem s kraticami A. S., 

N. G. in Š. P. Ostale informante sem označila s šiframi, ki sem jih navedla zgoraj v predstavitvi 

vzorca. Iste šifre uporabljam tudi v predstavitvi rezultatov, ko navajam izjave informantov. Črki 

F in N povesta, ali je informant predstavnik institucije formalnega izobraževanja (F) ali 

neformalnega izobraževanja (N). Mala črka zraven nje pove, kakšno izobrazbo ima informant. 

Informante sem razdelila na vzgojitelje predšolske vzgoje (v), profesorje razrednega pouka (r), 

druge pedagoge (p), druge družboslovce (d) in naravoslovce (n).  

V Sloveniji je malo neformalnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na prostem, zato 

je bralcu, ki te institucije pozna, lahko hitro razkrita identiteta informanta. Sodelujoči so mi 

zaupali tudi zadeve, ki so nekoliko kočljive. Kjer ne želim, da bi bila razkrita identiteta 

informanta, ki je izjavo podal, v oklepajih zapišem X. 
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4. REZULTATI 

4.1 SPLOŠNA ORGANIZACIJA V SODELUJOČIH INSTITUCIJAH 

4.1.1 Prostorske in časovne možnosti za izobraževanje v naravi  

Vzgojiteljice in učiteljica se pri delu z otroki poslužujejo različnih lokacij v naravi, pri čemer 

imajo skoraj praviloma eno ali dve lokaciji v gozdu, ki ju obiskujejo redno: 

»Največkrat gremo na gozdno jaso, kjer imaš dober pregled nad otroki. Do tja imamo 

slabih 10 minut. Gremo pa tudi na izlete, k reki itd.« (Fv3) 

Poleg gozda vse informantke omenjajo tudi travnike in igrišče ob vrtcu, druga okolja pa so še 

vrtovi, obrežja potokov ali rek in mestni parki, ena informantka omenja barje in ena botanični 

vrt. Hodijo na izlete v naravo, ki jih včasih združijo z obiskom kulturnih ustanov. Dve 

informantki pravita, da je izbira lokacije odvisna tudi od oblike aktivnosti, ki jo želita spodbujati 

pri otrocih, oz. od narave obravnavanih vsebin: 

»Odvisno, kakšne vsebine obravnavamo. Imamo 10–15 minut, da pridemo do gozda. 

Tam je trim steza in tam smo največkrat. Imamo že določene točke, kjer se ustavimo, 

imamo točko za matematiko, slovenščino, nekje pogledamo macesen, drugje vrt. Čez 

celo leto opazujemo eno drevo, kako se spreminja. Pa na vrtovih opazujemo, kateri 

pridelki rastejo na njih, koliko je česa, kdaj jih pospravijo. Tudi vaščani radi pozdravijo, 

ogovorijo. Sprehajalna pot ob reki – tam je okrog pesek, pogledamo račke. Travniške 

cvetlice pogledamo na travniku. Včasih gremo čez razgledno. Ko obravnavamo 

zgodovino ali temo Nekoč, gremo pa čez mesto, skozi stari del mesta, tam si ogledamo 

stare hiše, se pogovarjamo o  zgodovini, pogledamo kulturne ustanove. To je fino takrat, 

kadar je bolj hladno, pa se gremo malo pogret.« (Fr7) 

Glede na to, da so se intervjuvane vzgojiteljice umestile med tiste, ki več časa preživijo v naravi, 

predpostavljam, da preživijo z otroki na prostem več časa kot povprečna vzgojiteljica, ki je 

zaposlena v javnem vrtcu v Sloveniji. Sodelujoče vzgojiteljice preživijo v naravi na dan največ 

tri ure dnevno, med 9. in 12. uro, le izjemoma več časa. Večina pravi, da so skoraj vsak dan 

zunaj vsaj nekaj časa. Čas, ki ga preživijo na prostem, je odvisen od letnih časov in vremena, 

trdijo pa, da preživljajo dopoldneve na prostem tudi, kadar dežuje. Ena vzgojiteljica, pomočnica 
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ravnateljice in učiteljica pravijo, da imajo načeloma določen dan v tednu, ko skupina cel dan 

preživi v naravi: 

»Za cel dan gremo vsak četrtek. Vsak dan gremo ven, ali do gozda, travnika ali na 

igrala. Vsakodnevno je 1 ura, ura in pol. Ob četrtkih smo pa v gozdu 3 ure.« (Fv3)  

Nekaj dni v letu gredo skupine na izlete v naravo, takrat nesejo s seboj hladno malico ali jim 

po dogovoru s tehničnim osebjem vrtca priskrbijo dostavo toplega obroka na drugo lokacijo 

(npr. v gozd). Nekatere skupine vedno za čas počitka pridejo nazaj v vrtec, nekatere skupine pa 

imajo ob določenih priložnostih v toplih dneh tudi možnost počitka v gozdu ali na travniku – v 

visečih mrežah ali na odejicah. Pomočnica ravnateljice pravi, da se nekatere vzgojiteljice včasih 

dogovorijo s starši, da jih oddajo ali prevzamejo na drugi lokaciji, tako da lahko cel dan 

preživijo v gozdu. Učiteljica, spremljevalka in njuni učenci gredo na določen dan v tednu na 

izlet ob 9.00, vrnejo se do 12.30. Tudi ona trdi, da čas bivanja na prostem prilagajajo glede na 

letni čas in vreme.  

Vse intervjuvane predstavnice vrtcev pravijo, da otroci preživljajo čas na prostem tudi 

popoldan, po počitku v neposredni bližini vrtca, običajno na igrišču, ena vzgojiteljica pa trdi, 

da poleti tudi sprejemajo otroke zunaj med 6. in 8. uro. 

Osem neformalnih institucij, katerih predstavnike sem intervjuvala, je takih, ki ponujajo 

dopoldanske, popoldanske ali vikend dejavnosti za otroke v naravi. Vsi imajo vsaj eno stalno 

lokacijo v gozdu, kamor se z otroki redno vračajo. To lokacijo različno poimenujejo, npr. »tabor 

v gozdu« (Np1), »gozdno igrišče« (Nn3), »gozdna učilnica« (Nr7). Pri nekaterih je ta lokacija 

na zemljišču ustanoviteljev, pri drugih pa za igro in učenje koristijo gozd, ki ni v njihovi lasti. 

Tisti, ki so lastniki gozda ali prijatelji lastnika, imajo običajno na tej lokaciji postavljene 

različne stvari, ki jim olajšajo bivanje na prostem in razširijo možnosti igre: kurišče, nadstreške, 

plezala in podobno.  

Štiri institucije od omenjenih osmih ponujajo obliko vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok 

in tri od teh tudi šoloobveznih otrok, ki se formalno šolajo na domu. Te štiri institucije redno – 

od večkrat na teden do enkrat na mesec – peljejo otroke na izlete z lastnim ali javnim prevozom. 

Na izlete hodijo v naravo in v urbana okolja, v parke, kulturne ustanove, športne centre in 

podobno:  
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»Enkrat na teden imajo izlete: športne prireditve, jahat, smučat, tek na smučeh, plezat, 

lutkovne prireditve, ogledi raznih muzejev, kovačnica … Petek je dan za izlet. Z zavodom 

[op. a. ime drugega zavoda] smo zmenjeni, da nam zelo poceni dajo kombi, pa 

skombiniramo še z avti, recimo z dvemi avti in kombijem se jih pelje. Jih pa vedno starši 

pripeljejo sem in jih tukaj prevzamejo.« (Nn3) 

Te štiri institucije delujejo med pet in devet ur dnevno, časi pa nekoliko variirajo med 

posameznimi ponudniki. Starši otroke oddajajo med 7.30 in 8.30 zjutraj in jih prevzamejo med 

13.00 in 16.30. Od omenjenih dve instituciji delujeta le pet ur v dopoldanskem času, dve 

instituciji pa ponujata celodnevno vzgojo in izobraževanje. Ena od teh deluje le 3x tedensko, 

ostale vsak dan od ponedeljka do petka. Vse imajo možnost dogovora s starši, da pripeljejo 

otroke v varstvo le določene dni v tednu. Predstavniki vseh omenjenih institucij pravijo, da so 

v toplem delu leta v lepem vremenu ves čas zunaj, nekoliko manj časa pa preživijo na prostem 

v hladnem delu leta in v slabem vremenu.  

Dve od treh institucij, ki sprejemajo tudi šoloobvezne otroke, imata po zajtrku organiziran čas 

za obravnavo šolske snovi iz slovenščine in matematike, ki jo preverjajo na testih ob koncu leta, 

kar informantki poimenujeta »tematske delavnice« (Nn3)  in  »šolsko, tiho delo« (Nr7). V obeh 

institucijah v hladnem delu leta obravnavo šolske snovi pogosteje izvajajo v notranjih prostorih, 

potem pa gredo v naravo. V toplem delu leta v lepem vremenu so na prostem ves čas:  

»4–5 ur, pozimi manj, poleti ves čas. Delamo od 7.30 do 16h. Zbiramo se od 8h do 9h. 

Jutranji pozdrav v krogu, načrtovanje dneva, kakšna ura šolskega, tihega dela, kjer 

otroci dosegajo učne cilje s področja slovenščine in matematike, ki se preverjata na 

testih. Ostale predmete izvajamo izkustveno. Predšolski se pridružijo glede na interese. 

Po malici gremo ven. Zunaj pojemo kosilo.« (Nr7) 

Šest institucij izvaja dejavnosti za otroke v prostem času. Tri institucije enkrat tedensko 

otrokom omogočajo igro in učenje v gozdu, dve med delavniki in ena ob sobotah. V gozdu so 

od 1,5 do 3 ure.  

Dva informanta sta predstavnika doživljajskih igrišč, ki imata stalno lokacijo. Eno doživljajsko 

igrišče je odprto trikrat tedensko od 13. do 18. ure, drugo igrišče pa enkrat tedensko od 15. do 

19. ure. Po besedah Nd13 je ključno načelo igralne pedagogike, po kateri doživljajska igrišča 

delujejo, da lahko otroci svobodno pridejo in odidejo na igrišče, kadarkoli si tega želijo.  
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Ena neformalna institucija ponuja popoldanske dejavnosti za starejše predšolske in 

osnovnošolske otroke na zemljišču z gozdom, travniki in obdelovalno površino, otroci pa imajo 

tudi možnost rokovati z živalmi, obdelovati zemljo, rokovati z lesom in podobno. Ponujajo 

počitniško varstvo med poletnimi počitnicami in aktivnosti enkrat tedensko 3 ure popoldan.  

Dve anonimni instituciji in vsi trije sodelujoči inštituti ponujajo vrtcem in šolam pripravo in 

izvedbo aktivnosti za otroke na prostem. Informantka Np10 izvaja te aktivnosti v gozdovih v 

Ljubljani in na izletih na Barje. Dejavnosti v gozdovih v Ljubljani trajajo 2 uri, izlet z 

avtobusom pa do 4 ure. Gozdarski inštitut izvaja aktivnosti v gozdu, ki je v bližini šole, vrtca 

ali inštituta. Dejavnost za predšolske otroke v gozdu v bližini vrtca ali Gozdarskega inštituta 

traja največ 2,5 ure: 

»Naša parcela je pod Rožnikom. Če nas pa kam povabijo, pa za izvedbo potrebujemo 

drevesa; parkovni, urbani gozd ali gozd kot tak.« (Š. P.) 

Ena institucija ponuja izvedbo delavnic za pedagoške delavce in »demonstracije vpeljevanja 

učnega okoliša v učni proces« (Np14),  ki so izvedene z otroki na zemljišču šol in vrtcev.  

Vsem trem inštitutom in informantoma Np16 in Np14 je prioriteta izobraževanje vzgojiteljev 

in učiteljev pred delom z otroki, vendar občasno izvajajo delavnice tudi z otroki. Prvi jih izvaja 

v gozdu, drugi pa na zemljišču šole ali vrtca, kjer obdelujejo permakulturni vrt oz. v kolikor 

tam ni ustreznih možnosti za obdelavo zemlje, na javnih površinah, v gozdu, parku, pri potoku 

ali na kmetiji: 

»Učni okoliš oblikujemo na zemljišču šole, tako da gre lahko en učitelj s celim razredom 

ven. Če šola nima primernega prostora, se zasaditev z užitnimi rastlinami izvaja na 

javnih površinah. Primerne lokacije so še bližnji gozd, park ali potok ali kakšna druga 

tematska dejavnost – kmetija na primer.« (Np14) 

4.1.2 Pripomočki za delo v naravi 

Informanti so mi povedali, kaj nesejo s seboj v naravo, da lahko otroci uporabljajo pri igri, 

raziskovanju in ustvarjanju. Nekateri imajo že na lokaciji lopo z orodjem, zaprt prostor za knjige 

in kakšne učne pripomočke, drugi vedno nesejo stvari s seboj v nahrbtniku. Zavodi, ki ponujajo 

dopoldansko ali celodnevno vzgojo in izobraževanje otrok v naravi, pri tem uporabljajo veliko 

pripomočkov. Tisti, ki ponujajo gozdne urice ob popoldnevih ali sobotah, pa s seboj nesejo 

malo pripomočkov ali ničesar.  
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Najpogosteje prinašajo v gozd orodje, lupe za opazovanje in vrv. Tisti informanti, ki 

predstavljajo institucije neformalnega izobraževanja, pogosto prinašajo žepne nože in 

pripomočke za kurjenje ognja. Nekateri s seboj vzamejo tudi podloge za sedenje, lončke, 

lopatke, posodico za žuželke, liste, kartone, barvice, vodene barvice in čopiče. Vzamejo tudi 

zvezke, knjige in vrečke za nabiranje plodov, materiale za izvedbo dejavnosti (blago za 

polaganje predmetov iz narave, lističe z besedami ali števili, lesene črke ipd.). Po en informant 

je dejal, da s seboj vzamejo Moj prvi vodnik po živalskem in rastlinskem svetu, določevalne 

ključe, lesen voziček, lesena kladivca, grablje, hodulje, glasbila, voščenke, paketek survival 

(kresilo, piščalka, povečevalno steklo, nož), raziskovalne nahrbtnike (žlica, sito, karton, prtiček, 

odrezana plastenka, povečevalno steklo), frizbi, lok, žogo. Dve vzgojiteljici iz javnih vrtcev sta 

poudarili, da sta pri prinašanju v gozd pozorni na ohranjanje narave. Kar prinesejo s seboj, 

vedno tudi odnesejo nazaj v vrtec. 
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4.2 POMEN BIVANJA NA PROSTEM 

4.2.1 Pomen za otroke 

Delitev temelji na tipologiji, ki jo je uporabila K. Malone (2008). Avtorica je v metaraziskavi 

naredila pregled več kot 50 raziskav, ki predstavljajo prednosti bivanja na prostem v formalnem 

izobraževanju in neformalnih kontekstih izobraževanja. Raziskave, ki jih je avtorica analizirala, 

so vključevale otroke v starostni skupini med 0 in 18 let. Zadnjo kategorijo Etični/odnosni 

dodajam po vzoru metaraziskave, ki jo je opravil Gill (2011).  

Med seboj so vsa področja tesno povezana, zato sem pri uvrščanju prednosti, ki so jih navajali 

informanti, večkrat imela dileme, kam uvrstiti določeno trditev.  

Nad tabelo je zapisan SPLOŠEN REZULTAT, pod njim pa: 

SPECIFIČNA KORIST 

Prednosti bivanja na prostem za otroke, ki jih izpostavljajo 

informanti (povzeto) 

KOGNITIVNI: Kaj se naučim? 

- izkustveno učenje 

- okoljsko znanje  

- razvoj jezika in 

komunikacije 

- razvoj kreativnega 

mišljenja 

- razvoj koncentracije 

- razvoj ročnih 

spretnosti 

 

 

Otroci: 

- veliko stvari opazijo, razvijajo sposobnost opazovanja; 

- aktivirajo vsa čutila; 

- pridobivajo konkretne izkušnje, učijo se izkustveno;  

- so notranje motivirani za tisto, kar izkusijo in se naučijo; 

- gojijo radovednost, postavljajo vprašanja; 

- povezujejo različna področja med seboj, spoznavajo, kako 

funkcionirajo stvari, ni ločenosti kot pri šolskih predmetih; 

- učijo se sami skozi igro in ob razlagi odraslega; 

- učijo se spontano in nimajo občutka, da se učijo;  

- razvijajo logično mišljenje; 

- razvijajo abstraktno mišljenje;  

- razvijajo ustvarjalnost, domišljijo; 

- razvijajo vztrajnost, koncentracijo; 

- osvojijo praktične veščine; 

- znanje jim ostane. 
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FIZIČNI: Kaj izkusim? 

- fizična aktivnost 

- razvoj motoričnih 

spretnosti (groba in fina 

motorika) 

- prilagodljivost na 

različne dražljaje in 

vremenske vplive 

- splošno telesno zdravje 

 

Otroci: 

- preko spontanega gibanja in igre razvijajo primarni del 

možganov; 

- so spodbujeni k izvajanju različnih naravnih oblik 

gibanja zaradi razgibanega terena; 

- postanejo bolj spretni na gibalnem področju, razvijajo 

koordinacijo, ravnotežje, pridobivajo gibljivost, moč in 

fizično kondicijo; 

- razvijajo fino motoriko in koordinacijo oko – roka; 

- imajo enormno možnosti in lahko sami izbirajo, kaj 

razvijati – njihovo telo samo ve, kaj naj razvija; 

- vključujejo se v fizična opravila; 

- pridobivajo večji razpon zaznav in prilagodljivost na 

različne dražljaje, kot so blato, voda, mrzlo, vroče; 

- so bolj prilagodljivi in zdravi zaradi svežega zraka in 

izpostavljenosti različnim vremenskim vplivom; 

- ohranjajo vid; 

- tvorjenje vitamina D; 

- imajo več energije. 
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SOCIALNI: Kako delujem v odnosih z drugimi? 

- socialne veščine  

- družabnost 

- čut za skupnost 

- sodelovanje z drugimi 

- povezanost notranjega 

doživljanja in zunanjega 

sveta 

 

Otroci: 

- drugače oblikujejo socialne odnose, na drugačen način se 

povežejo in funkcionirajo; 

- si sami izbirajo, s kom se bodo igrali; 

- se naučijo sodelovati med seboj in si pomagati; 

- so manj v konfliktih; 

- se učijo skregati, reševati konflikte, sami izvajajo 

mediacije; 

- hitreje razrešijo konflikte – se dogovorijo ali se 

umaknejo; 

- so pri prvih nekaj obiskih gozda bolj nasilni, potem pa to 

izzveni; 

- so veliko v interakciji, več kot v igralnici; 

- imajo bolj kvalitetne stike kot v igralnici; 

- sodelujejo, postavljajo si skupne cilje; 

- starejši prevzamejo skrb za mlajše; 

- se učijo zaščititi sebe, reči »stop«; 

- razvijajo sočutje, odgovornost in empatijo; 

- si znajo razdeliti delo, nastane enakovredna kultura med 

njimi, zadovoljni so z vlogami, ki jih prevzamejo, tudi, 

da je nekdo vodja; 

- postanejo bolj strpni, spoštljivi in solidarni; 

- dobijo občutek za skupnost, npr. pripravijo hrano za 

druge; 

- si sami postavljajo pravila, osvajajo zmožnost 

samoomejevanja; 

- obstajajo primeri otrok, ki notri ne komunicirajo z 

drugimi, v gozdu pa s komunikacijo nimajo težav. 
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EMOCIONALNI: Kaj čutim? 

- duševno zdravje 

- zavedanje sebe 

- samospoštovanje 

- duhovni vidik 

Otroci: 

- ohranjajo zdrav psihološki razvoj in notranjo umirjenost; 

- doživljajo zadovoljstvo ob doseganju gibalnih izzivov; 

- ne posegajo po instant dražljajih, ampak ima vsak čas, da 

najde neko zaposlitev; 

- se sprostijo in so svobodni; 

- se lahko odmaknejo za nekaj časa, kadar potrebujejo čas 

zase, potem pa »se napolnijo« in pridejo nazaj; 

- so bolj mirni, ker niso prostorsko omejeni, zvok se 

izgubi; 

- začnejo bolj čutiti samega sebe in iz sebe izhajati, gradijo 

zaupanje vase; 

- podzavestno srkajo ponavljajoče se cikle, red in lepoto v 

naravi; 

- potrebujejo manj discipliniranja, ker je v naravi veliko 

dejavnikov, ki pomirjujoče vplivajo na otroka; 

- spremenijo svojo mimiko in energijo – narava celostno 

vpliva nanje; 

- se zabavajo skupaj z odraslimi; 

- spoznajo sami sebe v različnih okoljih; 

- razvijajo zdravo samospoštovanje in zavest o samem 

sebi. 
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OSEBNOSTNI: Kako se odzivam? 

- ocenitev tveganja 

- soočanje s frustracijami  

- samokontrola 

- grajenje neodvisnosti od 

odrasle osebe 

 

 

Otroci: 

- se zavedajo nevarnosti, tveganj, na katere je treba paziti 

v okolju; 

- preizkušajo meje lastnih zmožnosti; 

- si sami postavljajo cilje, premagujejo izzive in se soočajo 

s strahom; 

- ne bodo skušali iti čez svoje meje, če se ne bodo počutili 

varne; 

- pridobivajo sposobnost soočiti se s frustracijo in iti čez, 

npr. blatne roke, hoja po klančini, manjše poškodbe ipd.; 

- imajo zaupanje, da se vse da rešiti in se ne jokajo, kadar 

so neuspešni; 

- prepoznavajo, kaj jim je všeč in kaj ne; 

- imajo svobodo pri odločanju, česa se želijo naučiti, in 

lahko temu sledijo; 

- se sami zaposlijo – malo se v teh okoljih obračajo na 

odraslo osebe pri reševanju konfliktov in drugih izzivov. 
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ETIČNI/ODNOSNI: Kakšen odnos do narave imam? 

- skrb za okolje 

- povezanost z naravo 

 

Otroci:  

- ki so radi v naravi in se tam dobro počutijo, bodo zrasli v 

odrasle ljudi, ki bodo to tudi čuvali; 

- se čutijo varuhi tistega okolja, kamor zahajajo, in hitro 

opazijo, če kdo drug naredi škodo tam; 

- preko neposrednega stika pridobijo odnos do narave, 

empatijo do vseh živih bitij; 

- vidijo, kako je narava pomembna, krhka, magična, in če to 

ponotranjijo, ne morejo biti brezbrižni; 

- pridobijo razumevanje krogotoka in odnosov v naravi, kar 

vodi v ekološko ravnanje; 

- nimajo predsodkov in ovir pred dežjem, snegom in 

mrazom, da ne bi šli ven; 

- se ne bojijo živali, deževnikov, pajkov; nimajo predstav, 

da je gozd strašen; 

- postanejo bolj čuječi, znajo videti, slišati stvari; 

- se srečajo z izkušnjo smrti – ko so poginile njihove kokoši, 

so jokali. 

 

4.2.2 Prednosti za strokovne delavce 

Nekateri informanti omenjajo, da ima bivanje na prostem skupaj z otroki pozitivne učinke tudi 

za odrasle, ki sobivajo z otroki v naravi. Zase osebno in za svoje sodelavce trdijo, da pri delu v 

naravi uživajo, se umirijo, dobijo nove ideje, po koncu dneva/srečanja se čutijo sveži, predihani 

in spočiti. Vzgojitelji so razbremenjeni, »saj se otroci sami zaposlijo, njim pa ostane več časa 

za opazovanje otrok« (Np14) in lažje obvladujejo disciplino, »ker je veliko dejavnikov, ki 

vplivajo na otrokove čute«. (Np10) 

»Z gozdnega četrtka prideva midve res spočiti.« (Fv3) 

»Ko prideš iz službe, se ti ne da iti še v gozd. Ampak ko prideš v gozd, se sprostiš. 

Dinamika otrok te potegne noter in si res vesel, da si z njimi tam.«  (Nv9) 
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»V gozdu meni delujejo čisto druge povezave, se odklopim. Ne vem, kako naj ti razložim, 

ampak ideje priletijo, prepustiš se, začutiš otroke.« (Nr12) 

Dve vzgojiteljici izpostavljata problem izgorelosti in čustveno psihičnih težav, ki se pojavljajo 

med zaposlenimi v tem poklicu. Zagotavljata, da bivanje na prostem deluje preventivno:  

»Pri nas imamo veliko dolgotrajnih bolniških in tudi čustveno psihičnih težav. Tukaj bodo 

potrebne spremembe. Mislim, da je bivanje v naravi način dela, pri katerem bomo uspešni 

in bomo kot strokovni delavci tudi preživeli.« (Fv5) 

4.3 VLOGA ODRASLEGA PRI IGRI IN UČENJU NA PROSTEM 

4.3.1 Stališča informantov o svoji vlogi, o vlogi odraslega  

V tem poglavju predstavljam, kakšna je po mnenju izvajalcev njihova vloga oz. vloga odraslega 

pri igri in učenju na prostem. Odgovori so bili zelo raznoliki in obsežni.  

Odgovore sem kodirala in jih razdelila v naslednje kategorije. Odrasli ima: a) vlogo tistega, ki 

omogoča izkušnjo igre in učenja v naravi; b) vlogo tistega, ki zagotavlja fizično in psihološko 

varnost; c) zavzame indirektno, posredno vlogo ter č) druge vloge. 

Vloga odraslih je omogočanje izkušenj igre in učenja v naravi v splošnem:  

»Moja vloga je, da jim omogočim to izkušnjo.« (Nr12) 

Velika večina informantom je dala poudarek interesom otrok. Otrokom mora biti omogočeno 

veliko priložnosti za igro, v katero se odrasli ne vmešava: 

»Moja vloga je tudi, da znam počakati, da tistim otrokom, ki ne vedo takoj, česa bi se 

lotili, dam čas, da lahko sedijo ali stojijo in gledajo, česa bi se lotili. Vem, da je 

pomembno zanje, da lahko najprej samo opazujejo. /…/ Da jim pustiš, da svobodno 

nekaj preizkusijo, da manipulirajo z materiali, da jim pustiš čas, da se sami dogovorijo, 

ustvarijo svoja pravila igre in da tudi prostor preuredijo na svoj način.« (Fv6).  

Kadar odrasli opazi, da je pri igri in raziskovanju dobrodošel, pa se jim pri tem tudi pridruži. 

Informanti so otrokom na voljo, kadar ti postavljajo vprašanja, otokom podajo odgovor ali jim 

kako drugače pomagajo priti do informacij: »Odgovarjamo na vprašanja, povezana z 

geografijo, biologijo, s čimerkoli, kar je v gozdu.« (Nd9). Odrasli pomaga otrokom, ko ti 
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potrebujejo kakršnokoli pomoč: »Če vidim, da rabi pomoč, podporo, se pa vključim, pomagam, 

da se razreši.« (Np6). Odrasli lahko igro obogati in jo preusmeri, kadar predvidi konflikt ali 

potencialno nevarnost: 

»Odrasli smo po eni strani za obogatitev igre. /…/ Imaš moč, da jo lahko pripelješ na 

višji nivo. Pa če so to enostavne skrivalnice, če si povabljen zraven, imaš moč, da 

dodajaš pravila, ki se jih sami niso spomnili. /…/ Če pride do dela, kjer bi bilo preveč 

nevarno ali preveč tvegano zaradi konfliktov ali fizičnih nevarnosti, lahko 

preusmerjamo igre. To konkretno lahko pomeni eno pest moke vreči v zrak.« (Nd13) 

Učiteljica razrednega pouka se ne drži strogo zastavljenih ciljev za določen dan, ampak se 

prilagodi okoliščinam. Pravi, da če si kot pedagog preveč tog, lahko veliko priložnosti za učenje 

v naravi zgrešiš: 

»Ko smo zunaj, se je potrebno prilagoditi okoliščinam, npr. danes so videli deževnike 

in smo jih gledali 10 minut, ampak jaz bi jim lahko rekla: 'Ne, danes deževnik ni v 

načrtu.' Potem jim malo poveš, jih kaj vprašaš, na roke jih dajo in opazujejo, kako se 

premikajo. Ko si na terenu, pride vmes tisoč in ena stvar, ki jo izkoristiš, in če si zelo 

tog, lahko sto stvari zgrešiš.« (Fr7)  

Nekateri intervjuvanci menijo, da je vloga odraslega ne le slediti otrokovim interesom in 

njihovemu svobodno izbranemu raziskovanju, ampak jih tudi spodbujati k aktivnostim, ki so si 

jih zamislili odrasli. Pravijo, da otroke motivirajo z neposredno spodbudo, tako da izvedejo 

dejavnost, ki so jo predhodno načrtovali: 

»Nekdo, ki vodi, pa potrebuje kar nekaj potrpežljivosti in veliko priprave. /…/ Rabiš 

veliko idej, sploh ko delaš z malo večjimi otroki, ko jim podajaš tudi že malo bolj 

zahtevno znanje, ne samo tisto, kar je pri predšolskih. To je zahtevna naloga, ampak se 

da. Če otrokom ponudiš nekaj zanimivega, oni temu definitivno sledijo.« (Nd4) 

Preko dejavnosti odrasli otrokom omogoča pridobivanje znanja: »Določeno tematiko 

predstaviti kot prijetno stvar. Narediti igro uporabno za njih in skozi to uporabnost pridobiti 

še znanje, ki jim bo koristilo, npr. da je mah moker, voda mrzla, lubje hrapavo.« (Š. P.); 

šoloobvezne otroke motivira k »šolskim obveznostim«: »Ko se stvar ustavi, npr. pri delanju 

plakatov, malo spodbudim, da nadaljujejo.« (Nr7); in jih občasno spontano spodbudi k 



Fister, Z. (2019). Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem (Magistrsko delo). 
 

 

44 

 

opazovanju ali poslušanju: »Jih pa včasih za kakšno stvar motiviram, npr. da pogledajo, koliko 

je zrasla solata, samo da ni tega preveč.« (Fv6) 

Np10 meni, da je njena naloga biti otrokom zgled in izražati lastno navdušenje nad naravo in 

živimi bitji: 

»Da delim svoje navdušenje. Vsakič ko pridem v vrtec in me srečajo otroci, ki me 

poznajo, vsi vpijejo: '[Ime Np10], kdaj gremo spet v gozd?' In sem prepričana, da je to 

zaradi tega, ker sem jaz tako navdušena. Tudi tisti otroci, ki se niso želeli dotikati živalic 

in jim je bilo to odvratno, so se omehčali, ker sem bila jaz z njimi.«  

Vloga odraslih je zagotavljanje fizične in psihološke varnosti. Nekaj informantov je trdilo, 

da je njihova vloga skrb za varnost. Veliko informantom se enako pomembna naloga zdi poleg 

zagotavljanja varnosti tudi omogočati otrokom tvegano igro: 

»Da poskrbiš, da ne delajo nekaj zelo nevarnega, npr. da ti enoletnik ne uide s pipcem 

v roki ali da ne plezajo na drevo, ki se bo ravnokar podrlo. Druga stvar pa je ta, da jim 

omogočimo in dovolimo delati stvari, ki so potencialno malo nevarne, zato da se naučijo 

sami skrbeti za svojo varnost, zaupati vase, poznati okolico.« (Nd5) 

V zagotavljanje psihološke varnosti spada vzpostavljanje dobrih odnosov med vsemi 

sodelujočimi, vzpostavljanje zaupljivega odnosa med odraslim in otrokom, vzpostavljanje 

avtoritete in omogočanje ter spodbujanje pozitivnih odnosov med otroki.  

Odrasli deluje demokratično: »Rešujemo stvari na način, ki upošteva vse, da imajo vsi otroci 

glas.« (Np1); jih uči sobivanja v skupini: »Naša vloga je /…/ voditi dinamiko skupine.  /…/ da 

jim daš nek input odraslega z izkušnjami, naučiti jih nekega bivanja v skupini.« (Nd5); in skrbi 

za enakopravnost: »Vključujemo otroke, skrbimo za enakopravnost, skrbimo, da imajo vsi 

enake možnosti.« (Nd13) 

Odrasli vzpostavlja in skrbi za zaupljiv odnos med odraslim in otrokom, otroke začuti, jih 

upošteva, spoštuje, spodbuja, opogumlja, pomirja in jim zaupa. Otroci se pri njem čutijo 

dobrodošle, tudi sami mu zaupajo in mu lahko izrazijo tako prijetne kot neprijetne stvari: 

»Se mi zdi, da me otroci vidijo kot nekoga, ki mu lahko zaupajo. Sama bi jih rada 

naučila, da se vedno vse da pogovoriti, se dogovoriti. Veliko se pogovarjamo. Radi bi 

jim dali občutek, da se lahko izrazijo, tako pozitivne, kot negativne stvari. K meni 
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pridejo, ko se rabijo pogovoriti, ko ne morejo sami rešiti. To se mi zdi pomembno, da 

vedo, da lahko povedo in da so sami tisti, ki rešujejo, jaz jim samo pomagam, ne da jaz 

odločam.« (Nd4) 

Vloga odraslega je, da vzpostavi avtoriteto, otrokom predstavi pravila in skrbi za upoštevanje 

le-teh, postavi zdrave meje in omejitve, znotraj katerih čutijo svobodo. Odrasli naredi mejo, 

kadar ga otroci ne spoštujejo. Nn3 meni, da dober pedagog avtoriteto vzpostavi skozi svoje 

znanje, kompetentnost: 

»Zdravo vzpostavljanje avtoritete se mi zdi, da zbereš pogum, se pridružiš otroku v igri 

in že s tem, da nekaj dobro, kompetentno narediš, boš v njegovih očeh avtoriteta v 

smislu: 'Uau, kako dobro se da to narediti, jaz bi tudi.' To se zgodi avtomatsko.  /…/ Da 

se mu postavi zdrave meje. Ne gre za to, da se bomo otrokom prilagajali po principih 

permisivne vzgoje. /…/ Glavna naloga odraslega v tem procesu je, da zazna, na kateri 

stopnji je otrok. Da bo otrok lahko raziskoval, rabi obzidje na koncu, ker se mora 

počutiti varnega.« (Nn3) 

Odrasli že samo s svojo prisotnostjo v ozadju deluje preventivno pred konflikti: 

»Eno je skrb za pravila, da smo pozorni, če se kje sliši 'NE' in 'kršitve pravil', da se 

otroci lahko na nas obrnejo. /…/ Recimo, eden bi si ne upal drugega vprašati, če mu 

lahko pomaga nekaj nesti. Ker ve, da je odrasli nekje v bližini in se lahko zadere 'Ne 

pomeni ne' ali 'Kršitev pravil' ali nekaj takega, si bo upal vprašati.« (Nd13)  

Pomaga jim pri reševanju konfliktov, vendar jim pri tem pušča določeno mero svobode, da se 

učijo samostojnosti: 

»Naučiti jih nekega bivanja v skupini. Ena taka stvar je agresivnost, po eni strani je 

fajn, da se otroci kdaj v življenju lahko skregajo in stepejo, po drugi strani pa jim 

pomagati iti čez to, ustaviti, ko se nekdo zelo ustraši …« (Nd5) 

Skoraj vse intervjuvane osebe razumejo vlogo odraslega kot vlogo nekoga, ki v procesu 

otrokovega učenja zavzema indirektno, posredno vlogo, ni v ospredju, otroke opazuje in jim 

sledi v njihovih potrebah, idejah in interesih, redkeje jih sam usmerja. V to kategorijo sem 

umestila tudi opredelitve, v katerih informanti navajajo, kako ne vidijo svoje vloge. Odrasli je 

koordinator, moderator, asistent, varuh in vodja v svetu: 
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»Moja in od sodelavke vloga je vloga vodje, ampak ne vodje, ki narekuje, kaj bomo 

delali in česa ne, ampak vodje v svetu. Se pravi, bolj z zgledom kot z besedami.« (Np1)  

Njegova naloga je, da izhaja iz otrok, jim je na voljo, kadar ga potrebujejo, deli svoje 

navdušenje in se skupaj z otroki uči. Poleg tega je njegova vloga tudi, da vrednoti otrokov 

razvoj. Š. P. gleda na vlogo odraslega kot »usmerjevalca«, A. S. pa kot na tistega, ki »vodi, 

spodbuja, uči in olajšuje.« 

Nekateri informanti so dejali, da je vloga odraslih opazovanje otrok. Opazovanje se odvija 

lahko brez namena trenutnega posredovanja: »Imava več časa opazovati otroke, kako se 

odvijajo socialni odnosi med njimi ipd.« (Fv1) ali z namenom posredovanja, vplivanja na 

njihovo dejavnost: »Si opazovalec in ko je treba, pomagaš, poučiš, saj imaš kot odrasel več 

izkušenj.« (Nd5) 

Zanimivo je, da je veliko informantov opredelilo, kako ne vidijo svoje vloge oz. vloge odraslega 

pri igri in učenju v naravi. S tem so še bolj jasno opredelili svojo vlogo kot indirektno, v ozadju: 

»Mislim, da je vloga odraslega, da je ves čas prisoten, ampak bolj v ozadju, ne 

’taglaven’.« (Nr7) 

4.) Pod druge vloge sem uvrstila pripravo okolja in sledenje vzgibom v sebi. 

Po mnenju treh informantov je vloga odraslega tudi, da pripravi okolje. Namen priprave okolja 

pa se med informanti razlikuje. Prva trditev se nanaša na vlogo tistega, ki omogoča izkušnjo 

igre in učenja v naravi. Potrebno je pripraviti pestro okolje, ki ustreza otrokovi starosti: »Da mu 

pripravi njegovi starosti dovolj pestro igralno okolje.« (Nn3) Druga trditev se nanaša na vlogo 

osebe, ki zagotavlja fizično in psihološko varnost. Cilj priprave okolja je omogočiti ustrezno 

razmerje med varno in tvegano igro: »Skrb za varnost s pripravo okolja na način, da omogoča 

ravno prav tveganja.« (Nd13) Tretja trditev se nanaša na to, da odrasli zavzame indirektno, 

posredno vlogo. Namen je ustvariti okolje, kjer so lahko otroci čim bolj samostojni: »Odrasli 

ustvarijo okolje, kjer so lahko otroci čim bolj samostojni, se družijo med seboj in z naravo.« 

(Np14) 

Nn16 pravi, da je pomembno, da je odrasli prisoten na duhovni ravni in sledi vzgibom v sebi. 

Pri tem upošteva vrhovno zakonodajo »Konvencija o otrokovih pravicah, Zakon o vrtcih, 

Kurikulum za vrtce itd.«: 
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»Vloga odraslega je, da si tisto, kar si tisti trenutek in da si ne predstavljaš naprej, ne 

načrtuješ, kaj boš, ker ti trenutek pokaže. /…/ Morda boš zapel, zaplesal, povedal 

zgodbo, ali pa boš samo tam.« 

4.3.2 Stališča in prakse informantov glede proste igre in strukturiranih 

dejavnosti 

Vse intervjuvane vzgojiteljice v javnih vrtcih dajejo prednost prosti igri pred strukturiranimi 

dejavnostmi, kadar z otroki preživljajo čas v gozdu ali drugih okoljih v naravi. Vse pa v naravi 

občasno izvajajo tudi vodene dejavnosti. Pomočnica ravnateljice (Fv5) obrazloži, da vzgojitelji 

tudi pri tem, ko dajo otrokom čas za prosto igro, sledijo nekim ciljem, s katerimi spodbujajo 

otrokov razvoj. Pri tem vsebine niso ozko zasnovane, temveč se vzgojitelji prilagajajo razvoju 

dogodkov: 

»V gozdu je več proste igre, ker težimo k temu, da to sploh otroku omogočimo. Lahko 

rečemo, da je to prosta igra v smislu, kako se otroci počutijo. V smislu naloge vzgojitelja 

pa ne moremo govoriti o prosti igri, ker so dejavnosti zelo dobro načrtovane in se zelo 

dobro ve, zakaj se kaj dela. Tako da [dod. vzgojitelji] so ciljno usmerjeni, niso pa teme 

vsebinsko tako ozko načrtovane, ampak se prilagajajo situacijam, ki se dogajajo.« 

Kasneje v pogovoru je izpostavila, da se pri strokovnih delavcih pojavlja skrb, ali dovolj 

naredijo za razvoj otrok, če jih le peljejo v gozd: 

»Strokovni delavci se sprašujejo, ali so storili dovolj, če otroke samo peljejo v gozd, v 

naravo. Rezultati so premalo vidni takoj in zdaj – tako kot pri izdelkih, plakatih,  

vsebinah.« (Fv5) 

Tudi iz odgovorov drugih vzgojiteljic sem zaznala, da je v kolektivih še močno prisotna 

miselnost, da mora biti v vsakem dopoldnevu izvedena neka usmerjena dejavnost. Veliko jih je 

dejalo, da v naravi pogosto otroke pustijo, da se igrajo. Obenem so to svojo odločitev 

obrazložile (npr. da takrat opazujejo socialne stike med njimi) in povedale, da na prostem 

pripravljajo tudi usmerjene dejavnosti. 

Vzgojiteljica Fv3 je dejala, da včasih v gozdu istočasno otrokom omogoča prosto igro in 

dejavnost, ki jo sama pripravi. Občasno jim ponudi nek predmet, s katerim lahko razvijajo svoje 

spretnosti ob prisotnosti odraslega:  
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»Ko pridemo v gozd, imamo tudi kakšno dejavnost ali igro, ki traja nekje prvih 15 min, 

če je za vso skupino. Če pa je dejavnost, ki jo delamo po skupinicah, pa to traja tekom 

celega druženja v gozdu in se otroci po želji menjajo. Velikokrat je to tudi samo kakšen 

rekvizit, ob katerem morava biti midve prisotni, npr. vrv za plezanje, žaga …«  (Fv3) 

Učiteljica razrednega pouka (Fr7) pravi, da je na prostem več vodenih dejavnosti, imajo pa pri 

vsakem obisku gozda približno pol ure časa za prosto igro. Po njenem mnenju je premalo časa 

za prosto igro otrok glede na obseg snovi, ki je predviden v učnih načrtih. Izpostavlja pomen 

proste igre in opisuje, kako sama usklajuje oboje: 

»Seveda mora biti vodena. Podaš jim nekaj in potem izhajaš iz tistega, kar oni vidijo. 

Pri določenih stvareh jih moraš usmeriti, pa jih potem še vedno pustiš, da po svoje 

raziščejo en del.  /…/ Otroci imajo premalo igre. Učni načrti so prenatrpani, vsaka snov 

se samo malo navrže, nimaš pa časa ponoviti in utrditi. Če bi želeli vse cilje obkljukati, 

se otroci ne bi mogli igrati. Sploh v prvem razredu igro še tako zelo rabijo. Je pa fino, 

da se učijo skozi igro in mi dostikrat kaj takega počnemo. Je pa to vodena igra, ni prosta 

igra. Pri prosti igri se zelo naučijo sodelovati med seboj, si pomagati, spoznajo se, na 

drugačen način se povežejo in funkcionirajo. Približno pol ure imajo proste igre. Točno 

vedo, do kam gredo lahko, kje se lahko gibajo.« (Fr7) 

Vsi predstavniki zasebnih zavodov, ki ponujajo dejavnosti s področja neformalnega 

izobraževanja otrok, menijo, da je potrebno otrokom omogočiti čas in prostor za prosto igro, a 

v njihovih stališčih zaznavam razlike. Nekateri so zelo veliki zagovorniki proste igre v naravi, 

saj menijo, da so otroci preveč »podvrženi akademizaciji prostega časa« (Np8) in imajo 

premalo časa za prosto igro in razvoj ustvarjalnosti brez animacij s strani odraslih. Drugi 

pravijo, da samo prosta igra ne zadošča in zaznavajo, da otroci kažejo potrebe po stimulaciji 

možganov na različne načine. Vse tiste institucije, ki delajo s starejšimi predšolskimi in 

šoloobveznimi otroki v dopoldanskem času, poleg proste igre organizirajo tudi druge spodbude, 

npr. izlete na različne lokacije ali obiske strokovnjakov, ki izvajajo razne delavnice. Tisti, ki 

ponujajo dejavnosti v popoldanskem času ali ob sobotah, praviloma temeljijo na omogočanju 

proste igre na prostem.  

Informanti s treh institucij so izrazili svoje izkušnje, da otrokom, ki so nekje od 1. ali 2. leta 

dalje odraščali v gozdu, samo prosta igra vedno na isti lokaciji v gozdu ne zadošča več, ko 

dopolnijo 4 ali 5 let. Pravijo, da so pred leti začeli z majhnimi otroki, bili so vsak dan na isti 
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lokaciji in jim je to zadoščalo. Ti otroci pa so zrasli in izvajalci so opazili, da potrebujejo več 

izzivov. Sedaj otroke peljejo tudi na izlete, ne le v naravo, ampak tudi v kulturne ustanove in 

podobno, saj se jim zdi pomembno, da se naučijo delovati v različnih okoljih.  

Informanti pravijo, da se prosta igra in vodene dejavnosti prepletajo. Za spoznavanje neke teme 

lahko otroci pokažejo interes ali da pobudo odrasli. Če pride nek gost in predstavi temo, se 

mlajši otroci lahko svobodno odločijo, ali bodo prisostvovali pri delavnici ali ne. Ko odrasli 

neko aktivnost izvaja, znotraj te dejavnosti da otrokom priložnosti za svobodno izražanje, 

spremlja, kaj jih v okviru določene teme zanima in jim odgovarja na vprašanja.  

Informantki Np10, ki izvaja dejavnosti v naravi z vrtci in stalni skupini otrok v popoldanskem 

času, se zdi pomembno oboje, prosta igra in vodene dejavnosti. Pravi, da na začetku in na koncu 

otrokom omogoči prosto igro, vmes pa jim ponudi tudi neko vodeno aktivnost: 

»Velikokrat se iz vodene igre razvije nekaj, kar otroci nadaljujejo pri prosti igri. 

Običajno od začetka pustim nekaj časa, posebej če gremo na nepoznan prostor, potem 

nekaj izvedem, potem pa jim ponovno pustim prosto igro. Zdi se mi, da smo v času, ko 

ne more biti samo prosta igra, čeprav je sedaj veliko pripadnikov samo proste igre. 

Mislim, da je oboje pomembno.«  

Informantka Nd5 pravi, da ko otrokom omogočamo bivanje v različnih okoljih, otroci dobijo 

znanje in izkušnje v vsakem primeru. Zdi se ji pomembno, da si odrasli ne zamisli vnaprej 

točnih vsebin in ciljev: 

»Vodeno v smislu, da smo šli pogledat železniški muzej, potem pa smo spet sledili temu, 

da opazuješ, kaj otroke pritegne, kaj jih zanima, pustiš, da oni začnejo spraševati. /…/ 

Večina stvari pride iz njih, ko pokažejo interes, pa začneš voditi. Pa ta izlet včeraj, šli 

smo z avtobusom, malo peš, pogledali in razložili malo o srnicah ... Itak nekako ves čas 

vodiš. To se mi zdi pomembno: ne zamisliš si naprej, kaj točno morajo otroci narediti 

pa kaj točno mora biti rezultat tega. Tako je veliko lažje. Ker rezultati v vsakem primeru 

pridejo. Drugače pa itak odrasli vodimo to dinamiko med otroki. Imaš več izkušenj na 

tem svetu. Samo da to delaš na način, da se malo infiltriraš med njih, ne da jim govoriš, 

kaj morajo delati.« 

Informantka Nn3 pravi, da je pri vodenih dejavnostih pomembno dobro pripravljeno okolje. 

Ustvarjalnost skušajo vpletati tudi v učni proces: 



Fister, Z. (2019). Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem (Magistrsko delo). 
 

 

50 

 

»Seveda vmes vodiš otroke, ampak jim znotraj vodene dejavnosti daš prostor, da se oni 

sami izrazijo. Recimo, mi bomo sicer jemali barve in bomo barvali, ampak kaj bodo pa 

otroci iz tega naredili, je pa na njih. Ja, skušamo prosto igro in ustvarjalnost vpletati v 

vse, tudi v ta učni proces.« 

Obenem pa je veliko priložnosti za prosto igro kot tako, kjer si otroci sami izbirajo, kaj bodo 

počeli. Tam se odrasli vključuje v otrokovo prosto igro in jo nadgradi, otroka lahko privede na 

višjo raven: 

»Ja, pri prosti igri je pa stvar obrnjena. Odrasli so itak ves čas zraven in ko se otroci – 

če so v dobrem odnosu z mentorji, oz. mi rečemo varuhi igre – nečesa lotijo in naredijo 

nek proces, lahko vstopi odrasli in jim doda, nadgradi. Pa je to spet nek učni proces, 

kjer se nekaj naučijo.« (Nn3) 

Informantka Np6 opaža, da je mlajšim pomemben proces, da so aktivni in delajo, starejšim 

otrokom pa je pomemben tudi cilj, nek izdelek, ne le proces: 

»Tudi [ime za pop. dejavnosti] temeljijo na prosti igri. Če ima pa kdo kakšno idejo, pa 

jo tudi vsi skupaj izpeljemo. Recimo, smo imeli na drevesu naš znak in smo se odločili, 

da bo tam zakladnica. Naredili so hiško, v katero so zlagali zaklade in jo okrasili. 

Izdelovali so jo več zaporednih srečanj. To so malo starejši otroci in se mi zdi, da 

pogrešajo, če se ne zgradi hiša ali nekaj. Potrebujejo tudi cilj, ni več v ospredju samo 

proces. Pri mlajših opažam, da, recimo, zgradijo most, ampak potem se premislijo in 

odnesejo vse na drugo stran in se spremeni v zverjaščev brlog. In si misliš: 'Kako?' Ali 

pa eno uro postavljajo snežaka in potem ga zbrcajo.« (Np6) 

Doživljajski igrišči otrokom omogočata raznoliko igro in otroci sami izbirajo dejavnost oz. igro: 

»Vse so proste dejavnosti, razen ustvarjalnica. Tudi ustvarjalnica je polvodena. To 

pomeni, da so materiali tisti dan na voljo, tehnika je predstavljena, ne rabiš pa tega 

delat. To pomeni, da če je na mizi volna in teta uči štrikat, s tisto volno lahko ... samega 

sebe notri zaviješ ali pa jo nalepiš na kos lesa in narediš vzorček. Skrbimo, da ne pride 

do zlorabe materiala, da bi nekdo jedel lepilo ... (smeh), ampak je vseeno toliko svobode, 

da otroci lahko s temi materiali delajo, karkoli hočejo. Večina vseeno sledi temu, kar je 

predstavljeno, pa nadgradijo in po svoje začnejo ustvarjati.« (Nd13) 
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4.3.2.1 Primeri proste igre 

Vzgojiteljice pripovedujejo, da se otroci na prostem radi zatopijo v simbolno oz. domišljijsko 

igro, igro vlog, konstrukcijsko igro, iščejo in opazujejo živali, rastline in gobe, se gibajo in 

igrajo gibalne igre. Radi manipulirajo, delajo s predmeti, ki jih najdejo v okolju, npr. gradijo, 

kopljejo po zemlji, prenašajo palice in težke kose lesa, se mečujejo s palicami itd. Vzgojiteljica 

Fv6 pravi, da v svojo igro v naravnem kotičku ob vrtcu veliko vključujejo njihovi dve kokoši: 

»Veliko v igro vključujejo kokoši, so njihovi otroci ipd.« Dve vzgojiteljici sta izpostavili, da 

obstajajo razlike v tem, kako k igri pristopajo dečki in deklice. Obe pravita, da imajo dečki zelo 

radi »akcijo«, fizično aktivno igro, radi preizkušajo svoje gibalne sposobnosti, veliko prenašajo 

palice in težke hlode. Deklice so pri igri bolj umirjene, rade ustvarjajo in se igrajo domišljijske 

igre: 

»Dečki gredo hitro akcijo: vlečejo veje na kup, iščejo veje za gugalnico, premagujejo 

teren, npr. plezajo na klančino, po koreninah. Deklice rabijo nekoliko več časa, najprej 

nekaj časa skupaj stojijo, se pogovarjajo, malo brskajo s palicami, potem pa gredo v 

domišljijsko igro ali v akcijo, oblikovale so recimo vrt. Fantje so pa težje stvari 

prenašali in vlekli. Deklice pa domišljijska, simbolna igra: igrajo se vrtec, kuhajo, so 

kakšne dobre vile, dramatizirajo zgodbice, ki jih obravnavajo z vzgojiteljico. Sčasoma 

pa to izzveni in skoraj ni več razlik med igro deklic in dečkov.« (Fv5) 

Predstavniki neformalnih institucij omenjajo podobne primere proste igre v naravi kot 

predstavniki javnih institucij, je pa pri zasebnih institucijah raznolikost dejavnosti še nekoliko 

širša. Vzrok za to je, da imajo predstavniki nekaterih zasebnih institucij možnosti, da v naravi 

priskrbijo določene predmete (žepni noži in drugo orodje) in kotičke (ognjišče, blatna kuhinja, 

plezališča ipd.), ki so otrokom spodbuda za določeno igro. Teh vzgojiteljice in učiteljica ter 

nekatere od zasebnih institucij zaradi drugačnih okoliščin (lastništvo lokacije, število otrok, 

strah pred nesrečami in stališči staršev ipd.) otrokom ne morejo oz. ne želijo priskrbeti. 

Pomemben dejavnik pri omogočanju raznolike proste igre je tudi raznolik teren (strma pobočja, 

podrta drevesa, drevesa, ki omogočajo plezanje, kotički, ki omogočajo skrivanje, prisotnost 

majhnega potočka ipd.) 

Predstavniki neformalnih institucij pravijo, da se otroci na prostem radi zatopijo v simbolno 

igro na temo družine, kuhanja, bojevniških iger (kavboji in Indijanci) in pomorščakov. Igrajo 

se konstrukcijsko igro, prenašajo palice in gradijo različne stvari iz materialov. Veliko tečejo, 

plezajo, hodijo po podrtih drevesih in premagujejo ovire. Nabirajo predmete v naravi in 
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ustvarjajo z njimi, oblikujejo z glino in blatom, slikajo po materialih, ki jih najdejo v naravi. 

Včasih iščejo in opazujejo živali ter rastline. Potoček jim je spodbuda za zelo raznoliko igro, 

saj lahko mečejo vanj kamenčke, gradijo jezove in mostove, z vodo lahko prelivajo, v njem 

iščejo paglavce itd. Včasih samo sedijo in opazujejo, se pogovarjajo, pojejo. Informanti iz 

zavodov, ki imajo ognjišče, pravijo, da otroci radi kurijo ogenj in včasih na njem pripravijo čaj 

in spečejo malico. Nekateri imajo kotiček s knjigami, delovišče z orodjem, kjer lahko ustvarjajo 

izdelke iz lesa ter drugih materialov in ustvarjalni kotiček, kjer lahko rišejo in slikajo. V enem 

od zasebnih zavodov (Nn3) imajo na prostem ognjišče, kotiček za preoblačenje, gozdno 

kuhinjo, kjer kuhajo z blatom, podest iz lesa za plezanje in igro, velike gume za plezanje, drčo 

za spuščanje, peskovnik, porcelanaste ploščice in različne druge materiale. Včasih si zamislijo 

tudi kuharske projekte in gredo sami v trgovino po sestavine ter si pripravijo malico (npr. pekli 

so pice).  

Informanti pripovedujejo, da so dejavnosti otrok odvisne tudi od letnega časa in od vremena: 

»Čez zimo veliko delajo. Ko pride pomlad, prve pomladanske dneve pa se dogaja, da 

cel dan sedimo tam in se pogovarjamo, gledamo gor in se imamo zelo luštno. Res slediš 

tudi ritmu narave.« (Nd5) 

Nekateri zavodi pozno jeseni in pozimi izvajajo nočna gozdna srečanja, ko se dejavnosti 

razlikujejo od srečanj podnevi: 

»Pri nočnih gozdnih uricah je manj tekanja po gozdu, bolj se držimo v skupini, veliko 

je pripovedovanja zgodb, veliko je raziskovanja narave, živalskega sveta, npr. žabe, igre 

z naglavno lučko, svetlobo.« (Nd9)  

4.3.2.2 Primeri strukturiranih dejavnosti 

Vodene dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice na prostem, so zelo raznolike in segajo na vsa 

področja dejavnosti. Na prostem vzgojiteljice otroke spodbujajo, da opazujejo naravo, iščejo 

različne predmete, z najdenimi predmeti manipulirajo, jih razvrščajo, oblikujejo z njimi različne 

oblike, spoznavajo plodove in iščejo živalce v tleh. Nekatere povedo, da včasih pojejo, se igrajo 

igre, ki vsebujejo gibanje, glasbo in ples, rišejo in slikajo, ustvarjajo z naravnimi materiali, 

pripovedujejo pravljice, dramatizirajo zgodbe, v gozd pa nesejo tudi knjige in tam berejo. Več 

vzgojiteljic omenja, da otroke načrtno osveščajo o skrbi za naravo npr. z branjem ali 

dramatizacijo zgodb z ekološkim sporočilom.  
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»Vodene dejavnosti izvajam v povezavi z naravo, živalstvo, rastline, drevesa, pa tudi 

npr. umetniške dejavnosti. Eno leto smo vsak mesec spoznali eno umetniško delo 

svetovno znanega slikarja in en del smo izvedli tudi v gozdu, npr. Picassojeve obraze 

smo delali na štorih, izdelali smo tudi galerijo v gozdu. Ko smo naredili srečanje s starši, 

sva napeli platno na drevesa in so slikali z naravnimi čopiči. Pa jezikovne dejavnosti, 

bralni krogi, pripovedovanje pravljic otrok, imeli smo tudi gozdno knjižnico, smo knjige 

tja peljali in jih brali. V eni od hišk, ki jih imamo, je bila knjižnica, izkaznica je bil 

kostanjev list ... Tako da se te dejavnosti prepletajo. Matematika je ves čas prisotna: 

razvrščanje, danes so bili kostanji in ježice. Tam imamo neke palice in mreže 

postavljene in lahko razvrščamo. Skušava izvajati dejavnosti z vseh področij. Družba je 

itak prepletena: sodelovanje, različnost, pomoč, skupinice, ki se oblikujejo. Druženje in 

odnos do gozda – temu dajeva velik poudarek.« (Fv1) 

Vzgojiteljica Fv6 je dejala, da pri načrtovanju tematskega sklopa skuša del dejavnosti izvesti 

zunaj. Ne zdi se ji smiselno, da nekateri vzgojitelji prinašajo stvari iz narave v igralnico, saj jih 

lahko otrokom predstavimo zunaj: 

»Ni smiselno, da gre vzgojitelj ena dan prej izkopat trobentico, da jo potem lahko otroci 

v igralnici opazujejo. Čim večji del skušam izvesti zunaj.« (Fv6) 

Neformalne institucije se v stopnji strukturiranosti precej razlikujejo. Np10 vnaprej načrtuje 

dejavnost in s seboj prinese materiale, ki jih bodo otroci pri aktivnostih v naravi potrebovali: 

»Rada jim dam nalogo, naj ena skupina prinese plodove od kostanja, druga pa liste od 

kostanja. Razprostrem črno tkanino, na katero prinesejo stvari. Ni mi pomembno, kaj 

prinesejo, lahko pa na ta način vidim, kateri otroci so prinesli neustrezne stvari in gremo 

potem skupaj poiskat kostanjevo drevo, si ogledamo plodove in liste. Nato pa jih še 

enkrat pošljem, da prinesejo. Se mi zdi pomembno, da sami iščejo, ne da jim jaz kažem 

in razlagam.«  

Nr7 pravi, da v njihovem zavodu obravnavajo s šoloobveznimi otroki snov iz slovenščine in 

matematike po javnem učnem načrtu, ostale predmete pa na način »unschooling«. Starejši 

predšolski se lahko prosto igrajo, če pa izkažejo željo, jim voditelja pripravita kakšno dejavnost. 

Podala je naslednje primere: »glaskovanje, vaje za grafomotoriko, oblikovanje likov in teles iz 

gline, igra prvi in zadnji glas itd.« 
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»Mi delamo, lahko rečem 'unschooling' kar se ostalih predmetov tiče, slovenščina in 

matematika sta še vedno po javnem učnem načrtu.« (Nr7)  

Nn3 pravi, da se v dopoldanskem času ločijo šolski in predšolski otroci. Šolski morajo biti pri 

določenih delavnicah prisotni. Predšolski se lahko pridružijo šolskim otrokom, če želijo. 

Nekatere delavnice izvajajo zaposleni, druge pa zunanji sodelavci, ki običajno prihajajo enkrat 

tedensko. Otroci lahko dobivajo novo znanje in veščine v glasbeni delavnici, plesni delavnici, 

delavnici lesnega ustvarjanja, pri pravljičnih uricah, delavnici iz gozdne matematike, delavnici 

iz angleškega jezika, ki jo vodi naravni govorec iz Amerike, delavnici s področja slovenščine 

in delavnici dramatizacije. Povabijo pa tudi izredne goste, ob petkih gredo na izlete. Veliko je 

tem, za katere otroci pokažejo interes in potem naredijo nekajtedenski projekt, npr. šivali so 

lutke na šivalni stroj ipd. Pomembno ji je to, da kljub temu, da je veliko spodbud s strani 

odraslih, otroci vse to zaznavajo kot igro: 

»Nekateri [dod. zunanji sodelavci] prihajajo recimo enkrat na teden in ponudijo neka 

specifična znanja, veliko je pa tega, ki je kar prepleteno. Nikogar ne silimo. Pri šolarjih 

je tako, oni se pač morajo tiste stvari naučiti, je dogovorjeno z njimi. Predšolski pa se 

lahko priključijo delavnicam, če želijo, če pa ne, pa ne smejo motiti ostalih. /…/  Kar je 

meni res všeč, je to, da nam je zaenkrat uspelo tako zapeljati tudi ob četrtkih, ko je 

najbolj tak, natrpan program … Zadnjič sem hčer vprašala, kaj so delali, in je 

odgovorila: 'Nič, kaj, igrali smo se.' Oni res dojemajo to kot igro in je težko ločiti – tudi 

znotraj tega je prosti element, ustvarjajo, dajejo pobude.« (Nn3) 

Np8 in Nd9 pravita, da odrasli za popoldanske gozdne urice ne pripravijo vnaprej, kaj bodo 

počeli, pripravijo pa eno širše vprašanje, ki ga otrokom postavijo na začetku in je lahko otrokom 

spodbuda za razmišljanje in raziskovanje. Med njimi je biolog, ki otrokom odgovarja na 

vprašanja in jim kaj spontano razloži: 

»Imamo pa med seboj biologa, ki ima veliko znanja, npr. enkrat so otroci opazili bolezni 

na drevesih in smo gozdno urico namenili temu, raku na kostanju, šiškarice ipd. Vsakič 

znova, ko se dobimo, se spoznamo med seboj in varuhi postavimo eno širše vprašanje, 

ki je vezano na gozd, kot namig. Vprašanje je lahko zelo domišljijsko ali realno, npr. 

'Koliko mislite, da je iglic v gozdu?' In otroci potem odgovarjajo. Njihovi odgovori so 

nam velikokrat vodilo do tega, kaj bomo počeli tisti dan v gozdu. Kadar so zrele 
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borovnice, si delajo gozdni 'make-up', ali je zrel kostanj, pa so otroci samo v tem in je 

gozdna urica namenjena temu.« (Np8) 

Nekateri izvajalci zelo redko planirajo vnaprej, ampak sledijo dinamiki skupine in če zaznajo 

potrebo, otroke animirajo za dejavnost, ki se jo spomnijo: 

»Pogrejemo se tako, da se masiramo. Povem pravila glede ognja. Vodena je pot, po 

kateri gremo, razdelitev v pare in vodenje 'slepca'. Spodbudila sem jih, naj naredijo kup 

iz listja in poskušajo, kako lahko skačejo v ta kup. Na rojstnem dnevu upoštevamo želje 

slavljenca, včasih iščemo skriti zaklad, lahko so gusarji, lahko delamo loke. Tudi takrat 

jim pustim, da se sami zabavajo. Seveda če grejo preko meja, jih ustaviš. Včasih jih 

moraš voditi, ker neke skupine niso sposobne, nimajo skupinskega duha, so zelo 

individualisti in ne pašejo skupaj, takrat jim moraš dati neko igro.« (Nr12) 

4.4 OTROCI IN DRUŽINE, KI SO UDELEŽENI 

4.4.1 Struktura vključenih otrok 

Opisala bom, kakšna je struktura otrok, ki se udeležujejo dejavnosti v neformalnih institucijah. 

Večinoma prihajajo otroci med 3. in 10. letom starosti. Največji starostni razpon otrok prihaja 

na doživljajsko igrišče: prihajajo tudi dojenčki, pri predšolskih otrocih so prisotni starši, 

najstarejši otroci so stari 13 ali 14 let. Po besedah Nd13 potem nehajo prihajati, ker nimajo več 

ponudbe, ki bi jim bila zanimiva. Več informantov pravi, da je skoraj praviloma v njihove 

dejavnosti vključenih več dečkov kot deklic, ponekod pa so otroci po spolu uravnoteženi: 

»Poleti je bilo več dečkov - mislim, da se staršem zdi, da je to bolj za fante. Odkar imamo 

konje, se izravnava struktura po spolu.« (Nn11) 

Nekateri informanti so že delali tudi z otroki s posebnimi potrebami, vendar sem izvedela, da 

je teh otrok še zelo malo vključenih v neformalne institucije izobraževanja na prostem oz. 

izvajalci teh podatkov od staršev niso prejeli. Nd5 pravi, da starši tega ne povedo, ker se bojijo 

stigmatizacije, čeprav bi to njej zelo pomagalo pri delu z otrokom. Lahko pa nekateri otroci, ki 

izstopajo, zelo dobro vplivajo na skupino: 

»Seveda, tako so stigmatizirani ti otroci, da večina staršev tega ne naredi. Zelo dobro 

znajo včasih tudi na skupino vplivati, pač odvisno kateri in kako.« (Nd5) 
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Nn3 meni, da je pri motnjah pozornosti, o katerih se v zadnjih letih veliko govori, veliko 

odvisno od okolja, v katerem biva otrok: 

»Po mojem je veliko tega odvisno od okolja, v katerem je otrok. Mogoče bi kdo od naših 

otrok notri tudi dobil tako odločbo, pa je tukaj pač ni.« 

V vrtcu, kjer dela pomočnica ravnateljice Fv5, se zavedajo, da je bivanje v naravi lahko zelo 

učinkovit način pri pomoči otrokom z odstopanji v razvoju:   

»Zavedamo se, da je vedno več otrok z odstopanji in da razne npr. logopedske 

obravnave nimajo takega učinka, kot bi si želeli. Z načinom dela, da smo veliko v naravi, 

smo pa zelo uspešni, pri marsikaterem otroku se taka odstopanja zmanjšajo. Ne povsod, 

saj več dejavnikov vpliva na to. Vemo, da imamo drugo strukturo otrok in gibanje je ena 

od stvari, na katero imamo vpliv, in tukaj je možnost izboljšave. To si kot vrtec štejemo 

v kakovost tudi za naprej.« 

4.4.2 Struktura družin 

Vzgojiteljice in učiteljico sem vprašala, ali starši preferirajo njen oddelek, ker več časa 

preživijo v naravi, in ali lahko izbirajo, če bo njihov otrok v njenem oddelku. 

Le vzgojiteljica Fv1 je dejala, da se ji zdi, da se to že dogaja, saj ima njihova enota vrtca, ki ima 

le en oddelek, kar dolgo čakalno vrsto. Želi si tudi, da bi na publikacijo in prijavnico zapisali, 

da je njihov vrtec gozdni vrtec, v izogib prijav staršev, ki si ne bi želeli, da hodijo v gozd. 

Pomočnica vzgojiteljice Fv2, ki dela v istem vrtcu, je dejala, da nekateri ljudje v okolici vedo 

zanje, do drugih pa glas o gozdnem vrtcu še ni prišel. 

Ostale predstavnice formalnega izobraževanja so dejale, da starši nimajo možnosti, da bi lahko 

sami izbirali, v katerem oddelku bo otrok. Starši otrok v javnih vrtcih so večinoma naklonjeni 

temu, da otroci veliko hodijo v naravo in v nekaterih oddelkih tudi izražajo želje, da bi več časa 

preživeli na prostem: 

»Starši želijo, da smo zunaj, in to podpirajo vedno bolj. Se mi pa zdi, da se starši z višjim 

socialno-ekonomskim standardom bolj zavedajo pomena. Ti res aktivno spodbujajo, da 

smo čim več zunaj.« (Fv6) 

Fv5 pravi, da se včasih najde kakšen starš, ki mu sicer kakšna stvar ni najbolj všeč, a strokovni 

delavci znajo svoje odločitve dobro utemeljiti. 
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Opisala bom, kakšna je struktura staršev, ki pripeljejo otroke v neformalne institucije, kako 

informanti ocenjujejo njihov socialno-ekonomski standard in ali so storitve institucij plačljive.  

Za starše so obiski na obeh doživljajskih igriščih in nekateri obiski gozda v popoldanskih urah 

in ob vikendih brezplačni. V teh primerih dejavnosti financira občina ali šola in/ali temeljijo na 

prostovoljstvu. Plačljive so dopoldanske aktivnosti, organizacija rojstnih dni v gozdu, nekatere 

obšolske dejavnosti v popoldanskem času in organizacija taborov v naravi.  

Večinoma storitve neformalnih institucij koristijo izobraženi starši, srednjega in nekoliko 

višjega socialno-ekonomskega statusa. Ena informantka pravi, da bogati k njim ne pridejo. 

Institucije, ki omogočajo dopoldansko varstvo otrok le približno 5 ur, večinoma sodelujejo z 

družinami, kjer je eden od staršev samozaposlen oz. brez službe. Več ponudnikov dopoldanskih 

dejavnosti je dejalo, da čeprav morda nekaterim staršem finančno ni povsem enostavno, saj je 

cena programov višja kot v javnih vrtcih in seveda šolah, jim je pomembno, da je njihov otrok 

vključen k njim. Ti starši radi čas preživljajo v naravi ali so bili kot otroci sami v stiku z naravo. 

Dva informanta sta dejala, da nekateri pridejo zato, ker je to popularno, moderno, zaradi 

»svobodne vzgoje« ali preprosto, ker je malo drugače. Več jih je dejalo, da nekatere družine 

živijo nekoliko bolj alternativno, ampak to ni pravilo, prihajajo tudi klasične družine. 

Informanti označijo starše z naslednjimi lastnostmi. To so starši, ki »si upajo izstopati« (Nd4), 

»so angažirani« (Np8) in pripeljejo otroka »tudi iz pol ure oddaljenih krajev« (Nn3). So 

»osveščeni starši« (Nr12), »izhajajo iz otroka in hkrati postavljajo meje.« (Nr7) »Zanima jih, 

kako se njihov otrok razvija in se kritični do sistema.« (Nv9) »To so starši, ki so 'odprte glave', 

vedo, za kaj se gre, niso helikopterski starši, ki zavijajo otroke v vato.« (Nr12) So 

»sprejemajoči, učljivi« (Np6), »fleksibilni in ne komplicirajo« (Nr7). »Verjamejo v to, da ni 

treba otroka ves čas popravljati in usmerjati. /…/ Se mi zdi, da to zahteva nekaj zaupanja vase 

kot v starša.« (Nd5) Na obe doživljajski igrišči pridejo otroci vseh socialnih slojev, na enem so 

pogosti obiskovalci tudi otroci iz romskih družin. Obe igrišči sta locirani blizu blokovskega 

naselja. 

4.5 VARNOST OTROK  

4.5.1 Za otroke stresne situacije 

Navedla bom situacije, ko otroci v naravi doživljajo stres in neprijetna čustva. Največ 

informantov je omenjalo nelagodne občutke na telesu (npr. blažje poškodbe, mraz, močan dež 
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in veter, mokra oblačila). Informantka Nd5 opiše, kako sama vidi smisel v omogočanju 

otrokom, da doživljajo nelagodne situacije: 

»Ko opazuješ otroke, ki grejo čez stvari, ki so jim neprijetne … Začetek marca lani je 

zapadel sneg, bilo je minus 12 stopinj in zelo je pihalo. In na polno sem jih »gnala«, da 

hodijo v breg, da jih ne bo zeblo, in potem smo se šli dol sankat. Cel teden je bilo mraz. 

Bilo je nekaj joka, nekaj trpljenja, a na koncu dneva so bili vsi dobre volje. Se mi zdi, 

da nam v tem svetu, ki je udoben, manjka te izkušnje: Lahko mi je hudo, lahko me zebe, 

sem lačen, ampak bom prišel čez to in potem bo OK. Nimamo te izkušnje in se mi zdi, 

da je zelo pomembna. Po drugi strani smo pa vsi pod stresom od civilizacije same in od 

vsega tega, kaj je treba narediti. V bistvu smo ves čas podvrženi stresu, samo zaznavamo 

ga ne več. To, da je lahko težko in da boš prišel čez to, je lahko zelo pomembna izkušnja 

v življenju, treba je pa znati dozirati. Ne moreš 2-letnika pustiti zunaj 3 ure, da ga 

totalno zebe. Enega, ki je malo starejši, ki se pa zna premikati, pa se vmes potolaži, pa 

malo zajoka, pa že lahko. Konec koncev, meni je včasih neprijetno, me zebe, sem 

zmatrana. Ampak vem, da mine.« (Nd5) 

Več informantov pripoveduje, kako so se v naravnem okolju odzivale skupine otrok, ki niso 

imele izkušenj z gibanjem in igro v gozdu in drugimi naravnimi okolji. Nekateri niso hoteli v 

gozd, ker niso imeli te izkušnje in jih je bilo zelo težko k temu spodbuditi. Informanti pravijo, 

da je že pri otrocih prisoten strah pred klopi, strah pred poškodbami, strah pred tem, da se 

umažejo in bodo starši jezni nanje itd. Ti strahovi se prenašajo iz staršev na otroke. Vzgojitelji, 

ki so z novo skupino otrok pričeli hoditi v gozd, navajajo, da je bilo nekatere na začetku strah 

gozda, jokali so, se spotikali, bili so zadržani, opazovali so, niso vedeli, s čim naj se igrajo. Fv5 

opisuje primer, »ko so z vozičkom 1 do 3 letni prišli na travnato jaso, teren je bil neraven, niso 

vsi še dobro hodili. Niso se čutili varne, preveč je bilo gibalnih izzivov, prišli so v povsem novo 

okolje in zanje je bil to stres.« 

Fv2 pravi, da kar je otrokom, ki so navajeni določenih izkušenj, prijetno, je lahko drugim 

otrokom, ki tega niso navajeni, neprijetno: 

»Nadomeščala sem na drugi enoti in z vzgojiteljico sva jih peljali v gozd. Ko smo šli 

skozi praprot, je bilo nekaterim otrokom to zelo stresno. Naši otroci rečejo, da je to 

gozdna masaža.« (Fv2) 
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Pripoveduje tudi o primeru, ko so otroci, ki so sicer navajeni naravnih okolij, doživeli nelagodne 

občutke, saj so zašli v trnje in to je bila zanje nova izkušnja: 

»Šli smo na daljši pohod in zašli v trnje. To sva obrnili v dogodivščino, da smo 

raziskovalci … Eden od mlajših je bil že na meji joka, ampak nam je uspelo se prebiti 

skozi.« (Fv2) 

Nn16 je dejal, da je pri navajanju na naravno okolje potrebna postopnost. Trdi, da moramo 

strahove otrok vzeti resno in jim pomagati. Biti je treba pozoren in se o tem veliko pogovarjati 

s starši: 

»Nekateri otroci tudi po večih obiskih niso izgubili strahu pred gozdom. Ampak to ne 

izhaja iz otrok samih, ampak iz nekih strahov, ki jih imajo starši. Včasih je treba biti 

zelo previden in morda je zaradi enega otroka treba iti prej nazaj. Navajati ga je treba 

zelo počasi, da to vzljubi.« 

Np14 meni, da je tovrsten stres pozitiven in vzgojiteljeva naloga je, da otroka razume ter ga 

podpre: 

»Ko greš v novo okolje, rabiš nek čas prilagajanja. /…/ To predstavlja nepredviden 

napor, tudi stres, je pa to pozitiven stres, katerega je potrebno razumeti in ga podpreti.« 

(Np14)  

Fv3 pravi, da je vredno vztrajati z obiski narave, saj so pri otrocih zelo hitro vidne spremembe, 

na novo okolje se navadijo: 

»Takrat sva si še zapisovali opazovanja, res so bile očitne spremembe. Tisti plahi si 

prvič niso upali stopiti čez vejo, četrtič so že pol drevesa preplezali.« 

Informanti omenjajo različne strahove otrok. Nekateri imajo strah pred živalmi, drugi strah pred 

tem, da se bodo izgubili v gozdu. Trije informanti izpostavljajo, da so imeli že izkušnjo, ko se 

je otrok izgubil oz. je mislil, da je se je izgubil sam ali skupaj s prijateljem, pri čemer je doživel 

močno stisko. Informant Nn11 je dejal, da se je ena deklica bala konjev, ker je imela slabe 

izkušnje, a je po nekaj dneh izkušenj s konji njen strah izzvenel. Dva informanta menita, da 

otroci nimajo prirojenih strahov pred kačami in žuželkami, ampak so ti strahovi priučeni. 

Informantka Nd13 je izpostavila, da neprijetne občutke pri otrocih lahko povzročajo različne 

vremenske neprilike (grmenje in bliskanje, toča, hud mraz, huda vročina). Np1 je dejala, da so 
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otroci rekli, da jih je strah teme v gozdu, a so vseeno prišli na nočno srečanje v gozdu, saj so to 

sprejeli kot izziv. Dve informantki sta omenili, da so z otroki že srečali mrtvo žival (bambija) 

in jo pokopali, ampak nista imeli občutka, da bi otroci to doživeli kot stresno izkušnjo. To jim 

je bil povod za pogovor o življenju in smrti. 

Za otroke je stresno doživljanje lastnega neuspeha pri soočanju z gibalnimi in drugimi izzivi. 

Nr7 pravi, da se otokom včasih zgodi pri plezanju, da se kam zataknejo in ne morejo dol. Z 

otroki se o doživljanju neuspeha pogovarjajo in jih spodbujajo, da gredo ven iz cone poznanega: 

»Z otroki se pogovarjamo, da ni neuspeha, potrebuješ samo še kakšen poskus več. Pa 

da je stres samo del življenja in da si ga povzročiš tudi sam in na to lahko vplivaš. Stresi 

so pri socialnih stikih, konfliktih in pri gibalnih izzivih. Spodbujava, da gredo ven iz 

cone poznanega, in ko uspe, si ploskamo in smo veseli«. (Nr7) 

Dve informantki menita, da je vzrok za doživljanje velikega stresa ob soočenju z neuspehom v 

starših, ki »pri vzgoji ne dopustijo, da bi njihov otrok doživljal neuspehe.« (Np8) in naravnanosti 

šolskega sistema, »ker so eni otroci naravnani, da se pehajo za visokimi cilji šolskega sistema, 

cilji staršev.« (Nd13) 

Precejšen delež informantov je izpostavil, da tako kot v drugih okoljih tudi na prostem otroci 

doživljajo neprijetna čustva zaradi socialnih stikov, konfliktov med vrstniki: 

»Ko so v interakciji in eden hoče, da njegova ideja prevlada. Sploh če se še fizično 

spravi na druge, je to lahko zanje stresno. Konflikti. Vseeno pa jim narava pomaga priti 

čez to. Lažje je, kot če si v skupini notri in se tam spravijo nate.« (Np6) 

Za nekatere otroke je lahko stresna odsotnost spodbud s strani odraslega: 

»Lahko je stres že samo to, da ti jaz ne bom povedala, kaj moraš delati.« (Nd5)  

Za druge otroke je stresno preveč spodbud s strani odraslega oz. so te predstavljene na 

neustrezen način:  

»Lahko je stres, da bi se otrok rad posebej igral, odrasli pa ga mori z nekimi listki.« 

(Fv4) 
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Več informantov meni, da se v naravnih okoljih ne dogajajo situacije, ki bi bile za otroke 

travmatične. Prav nasprotno, nekateri menijo, da je narava okolje, kjer »se otroci bolj sprostijo 

v gozdu zaradi stresnih situacij, ki so jih doživeli v drugih okoljih.« (Nr12): 

»Da bi pa zaradi tega imeli neke dolgotrajne travme ali stiske, pa mislim da ne. 

Predvsem zato, ker je narava tak medij, kjer otrok lahko dela to, kar čuti. Eni so tihi in 

rabijo mir. In narava ponuja možnost, da se čisto zdivjajo ali pa da so čisto umirjeni v 

enem kotu in opazujejo in se dobro počutijo. Pa če ga ti vidiš in mu pustiš, je to to.« 

(Nn3).  

Np1 se ne zdi nič slabega, če otroci kdaj doživijo strah: 

»Mislim, da niso doživljali nekih takih stvari, da bi jih bilo strah, če pa jih, se mi to ne 

zdi nič slabega, saj si z neko podporo pomagajo.« (Np1) 

4.5.2 Zagotavljanje varnosti 

Opisala bom, kako informanti zagotavljajo varnost pri bivanju z otroki na prostem in 

kakšen je njihov pogled na soočanje otrok s tveganji. Vse predstavnice formalnih institucij, 

razen ene, so dejale, da varnost zagotavljajo s pravili, o katerih se pogovorijo z otroki: 

»Imamo pravila, ki so vezana na okolje. Imamo sklop pravil za igrišče, naravni kotiček, 

gozd. Vedno je zraven vsaj ena odrasla oseba, ki poskuša imeti čim boljši pregled nad 

situacijo. Gre pa nekaj tudi na zaupanje. Otroci vedo, s čim se lahko igrajo in s čim ne. 

Imamo osnovne higienske standarde. Pa osnovna pravila glede odnosov, pa še dodatna 

pravila, s katerimi poskušaš imeti kontrolo nad situacijo.« (Fv6)   

Pravila ter (ne)dopuščanje določenih ravnanj so pri odgovoru na to vprašanje omenjali tudi 

nekateri predstavniki neformalnih institucij. Kasneje sem postavila vprašanje, katera pravila so 

osnovali, in pri tem odgovoru so vsi informanti omenjali tudi pravila, ki so povezana z 

zagotavljanjem varnosti. 

Več informantov z neformalnih in formalnih institucij je pri odgovoru na vprašanje glede 

zagotavljanja varnosti izpostavilo zaupanje, ki ga imajo do otrok, da bodo sami poskrbeli za 

lastno varnost, in pomen izkušenj, ki jih otrok pridobiva že od majhnega: 

»Saj se tudi kdaj kdo poreže, ampak ni nič hujšega. Temeljno je zaupanje. Pomembno 

je, da otrok zna sam presojati, kaj je za njega varno in kaj ne. Bolj je nevarno, da jim 
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prepoveduješ, kot da jih seznaniš s posledicami nepravilne uporabe noža, sekire itd.« 

(Nd2) 

Np15 je dejal, da pri njih varnost ni na prvem mestu in to obrazložil: 

»Pri nas varnost ni na prvem mestu, ker mi jim damo nože, žage, ogenj, kladiva, žeblje. 

Če tega ne znajo uporabljati, jih naučimo. Otrok mora biti soočen s tveganji, ampak se 

jih mora naučiti obvladovati. Če vidimo, da otrok neustrezno uporablja nož, mu 

sporočimo, kakšno je tveganje. Imamo s seboj torbico za prvo pomoč. Opazujemo in 

interveniramo, ko otrok ogroža samega sebe. Če bi nekdo v nekoga nameril z lokom, bi 

močno posegli v to, pogovorili bi se in razložili, zakaj je to ne varno. Res se z varnostjo 

ne ukvarjamo toliko, kar je rizično za nas izvajalce, ker je odgovornost zelo velika. 

Zaenkrat gre. Večina staršev, ki pošlje k nam otroka, se tega zaveda in ga tudi pošljejo 

sem, ker jim je to v redu.« (Np15) 

Veliko informantov s formalnih in neformalnih institucij pravi, da varnost zagotavljajo s 

prisotnostjo odrasle osebe, ki otroke opazuje. Pri tem več informantov izpostavlja, da ni 

zadostna le fizična prisotnost odraslega, ampak tudi miselna, zavestna prisotnost: 

»Tako, da sem prisotna. Opazujem proces in pristopim, kadar je potrebno. Vidim, da 

se zelo hitro začne dinamika spreminjati, že samo če z mislimi odtavam.« (Np6) 

»V 10 letih dela s 50 vrtci se je zgodilo nekaj majhnih prask, padcev. Nekoliko večje 

nesreče so se zgodile zaradi tega, ker mi odrasli nismo bili zavestno tam.« (Nn16) 

Nekaj informantov omenja, da so pri zagotavljanju varnosti pomembni opazovanje in premislek 

o prostoru, značilnostih naravnega okolja in predvidevanje situacij. Potrebna je »priprava 

okolja, ki omogoča ravno prav nevarnosti« (Nd13), pri tem je dobro poslušati otroke, ki si 

morda želijo več izzivov: 

»Pregledam gozd, preden gremo tja, in premislim, po kateri poti jih bom peljala. 

Zadnjič sem neke veje odstranila s poti, ampak so mi rekli, naj jim ne odstranjujem 

ovir.« (Nr12) 

Institucije, ki otrokom omogočajo delo z orodjem, priskrbijo tudi zaščitno opremo, omenjajo 

npr. rokavice, čelade, očala. 
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Po mnenju Nd5 je pri zagotavljanju varnosti zelo pomembno dobro poznavanje otrok, njihovih 

razvojnih zmožnosti in karakternih lastnosti: 

»Ena stvar je, da moraš otroka poznati, kje je razvojno. Recimo enemu dvoletniku rečeš: 

'tu pred cesto počakaj' in veš, da mu lahko zaupaš, drugemu pa nikoli. Sedaj imamo eno 

deklico, ki jo moramo ves čas gledati, kadar smo med ljudmi, ker če ji bo za sekundo 

dolgčas, bo dala nekomu roko in bo šla z njim. Zelo moraš poznati otroke.« (Nd5) 

Š. P. se kot zunanja izvajalka dejavnosti predhodno pogovori z vzgojiteljico, tako da je 

seznanjena, ali je v skupini kakšen otrok, ki izstopa. Vedno preveri, kje je najbližji zdravstveni 

dom in ali je v času izvajanja dejavnosti odprt. S seboj ima prvo pomoč, vodo in telefon:  

»Na začetku vsake aktivnosti se pogovorim z vzgojiteljico, če je v skupini kakšen otrok, 

ki je devianten, ki lahko npr. pobegne, pade, se zaleti kam. In zanj ponavadi prevzame 

nadzor spremljevalna oseba, ne izvajalec. /…/ Odrasli mora imeti s seboj prvo pomoč, 

vodo, telefon. Ko se peljem v nek kraj, vedno preverim, kje je najbližji zdravstveni dom 

in ali je odprt.« 

A. S. poleg preventive pred poškodbami omenja varnost hrane. V programu Šolski ekovrtovi 

so zapisali »svoj sistem HACCAP« in ga priporočajo vrtcem in šolam, ki imajo pomisleke: 

»Lahko pri nas dobijo ta sistem in preverijo, na kaj morajo biti pozorni.« Povzela je bistveno:  

»Od začetka je dobro preveriti: ali je zemlja, kjer je šolski ekovrt, neoporečna; ali 

obstajajo sumi, da je onesnažena, in kako to preverimo; kako zagotavljamo, da ne pride 

do nezaželenega onesnaževanja, krivca sta lahko konvencionalna pridelava s škropivi 

in onesnaževanje iz industrije; kako delati s hlevskim gnojem, če se uporablja, da se ga 

kompostira. To je nekaj, kar je splošno za vse. Pa to, da se upošteva čiste in nečiste 

poti.« 

4.5.3 Tvegane situacije 

Navedla bom, katere situacije pri bivanju z otroki na prostem intervjuvanci zaznavajo kot 

tvegane. Več informantov poudarja, da strah pred tveganji pri bivanju v naravi ni v ospredju. 

Zavedajo se, da lahko kjerkoli pride do situacij, ki jih ni mogoče predvideti: 

»Mi ne gledamo na gozd kot prostor tveganja, kjer bi šlo lahko sto stvari narobe. Jaz 

nikoli ne pristopam v gozd s takim pogledom. Zame osebno se je kar težko distancirati, 
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ko začnem razmišljati o tem, kaj vse se lahko zgodi. In če se nekaj zgodi, ja, zapremo. 

Ampak zaenkrat se še ni nič takega zgodilo in verjamemo, da se tudi ne bo.«  (Nd8) 

Trije informanti z neformalnih institucij zaznavajo, da je z otroki, ki nimajo izkušenj z igro v 

naravi, tvegano delati na enak način kot z otroki, ki te izkušnje imajo. Tvegano jim je pustiti, 

da delajo iste stvari kot otroci, ki že dalj časa izkušajo, kaj zmore njihovo lastno telo in kakšne 

lastnosti ima narava. Po mnenju Np1 otroci, ki pridejo iz zaprtega prostora, nimajo 

samokontrole in podivjajo: 

»Če boš otroku prvič dovolil, da pleza na drevo šele pri šestih letih, bodo najbrž težave. 

Otrok svojih sposobnosti ne pozna, dokazati hoče, da lahko, in imaš potem problem. 

Zato sem bila tudi proti popoldanskim dejavnostim za npr. šolske otroke. Odločila sem 

se, da ne bom tam stala in gledala, kdaj se bo komu kaj zgodilo, ker se zagotovo komu 

bo. Ker pridejo iz zaprtega okolja, podivjajo, kar je logično in nimajo samokontrole. 

Otrok, ki so od malega svobodni v gozdu, ni težava spustiti, otrok, ki pa niso imeli te 

možnosti, in so stari 6, 7, 8 let, si ne upam spustiti. Ne pod mojo odgovornostjo. Če bi 

šli v to, bi jaz morala izvajati neko kontrolo, tega pa nočem. Zaradi tega se nismo lotili 

nekih popoldanskih dejavnosti, ker ne bi mogla delati na tak način, kot delam.« (Np1) 

Nekaj informantov omenja tveganje zaradi vode, možnosti utopitev. Vzgojiteljice iz javnega 

vrtca, ki ima na svojem dvorišču plitek ribnik, ne skrbi, da bi prišlo do utopitve. Izpostavlja, da 

je to okolje odlično za pridobivanje novih izkušenj. Zgodi se tudi, da kakšen otrok pade v vodo, 

a se hitro pobere in gre ven: 

»Ribnik – tukaj je vedno kdo od odraslih zraven in pazi, če bi kdo slučajno noter padel. 

Večkrat je že kdo z brvi noter padel, ampak se je hitro pobral in splezal ven. Je pa tam 

voda globoka samo 10 cm. To je lahko dragocena izkušnja zanje. Kako pa bo otrok 

vedel, kako se pobrati iz vode, če ne bo nikoli noter padel? In tam je idealno, ker je 

nizka in ker je vedno nekdo od odraslih zraven. Zanimivo mi je, da še enoletniki kar 

odskočijo in so takoj zunaj. Še nikoli ni nihče notri obtičal.« (Fv6) 

Dva informanta izpostavljata, da je tvegana pot do naravnega okolja, kadar morajo iti otroci ob 

prometni cesti, saj se otroci lahko tam celo smrtno ponesrečijo: 
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»Najbolje je, če so lahko s skupino tri vzgojiteljice, če je cesta prometna. Otrokom tudi 

jasno povem, da takrat ni heca. V gozdu se lahko zgodijo kakšne manjše nesreče, ampak 

cesta je pa smrtno nevarna.« (Nn16) 

Tvegane situacije, ki jih zaznavajo informanti ob bivanju na prostem z otroki, so še: nevarnost 

strele ob nevihti, padanje suhih vej z dreves, nevarni predmeti na tleh (kosi kovine, steklo, 

pločevinke) in fizični obračuni med otroki. Ena vzgojiteljica iz javnega vrtca je izpostavila, da 

jo skrbi prisotnost igel v gozdičkih po Ljubljani in padci, ki se v igralnici ne bi zgodili.  

Nn11 izpostavlja tveganje, ki obstaja, kadar so otroci prisotni ob konju: 

»Ko je kakšen bolj živahen otrok ob konju, se ga žival lahko ustraši. So pa načeloma 

naši konji socializirani in ne brcajo. To se tudi načeloma da nadzirati, ker je okrog 

živali manjša skupina.« 

V eni od neformalnih institucij se je zgodilo, da je otrok doživel blažjo alergijsko reakcijo ob 

piku čebele in po obisku gozda so ga starši odpeljali k zdravniku. V drugi instituciji pa so na 

poti srečali gada. Informantki, ki sta povedali zadnja dva primera, tega ne vidita kot tvegane 

situacije: 

»Ne, ker predvidiš in omejiš s pravili. Do nepredvidenih situacij vedno lahko pride, ali 

v razredu ali zunaj. Zadnjič smo na trimu srečali gada, saj se je umaknil, ampak zelo 

počasi. Če ga ne bi jaz dovolj zgodaj videla, bi ga lahko kdo pohodil. To je stvar, ki je 

ne moreš predvideti.«  (Fr7) 

Nekateri informanti so izpostavili in utemeljili, da je dolgoročno večje tveganje in večja 

nevarnost za otroke, če nimajo priložnosti za bivanje na prostem ter za prosto igro brez stalnih 

animacij s strani odraslih. Otrok se ne more ustrezno razvijati, če ne pozna lastnih meja. 

Kasneje, v času adolescence in odrasle dobe lahko pride tudi do zlorab alkohola, drog in celo 

do samomora: 

»Obstajajo raziskave, ki potrjujejo, da če otrok ne pozna lastnih meja, pride do zlorab 

alkohola, drog ipd.« (Nr12) 

»Glede varnosti tudi to: V Sloveniji je več smrtnih žrtev od samomorov kot od prometnih 

nesreč. Samomor je posledica pomanjkanja čutenja sebe. Vedeti, kdo si. Gozd pa uči 

tega. Morda se v vrtcu ne bo nič zgodilo, ampak te stvari se dogajajo navznoter. Otrok 
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se zapira vase, hudo mu je, ker je tam zaprt in ni mame, ni topline. Potem pa celo 

življenje iščeš to, kar v prvih treh letih nisi dobil. In iščeš v drogah, odnosih s partnerji 

in prideš tudi do misli na samomor. /…/ Otroku naj se dopusti, da mu je res dobro samo 

ob igri, brez posebnih igrač in programov. Ampak vrtci so se preusmerili v hotelske 

animatorje, kar pa gre kontra varnosti, peljejo jih smučat ipd., kar je obratno varnosti. 

Grozljivo je bilo videti predšolske otroke na smučišču, ker je bilo samo vprašanje časa, 

kdaj se bo zgodila nesreča. To je nevarno ne le zaradi ogroženosti v tistem trenutku, 

ampak nevarnosti, ker otrok ne zna najti sebe, ker rabi dejavnosti, da bo sam sebe 

zaposlil. Potrebno je dolgoročno zagotavljati varnost, da se bo otrok mirno znal 

odločati v življenju, koliko rabi, da je srečen ... Vse te stvari, ki te varno pripeljejo skozi 

življenje, tudi čez preizkušnje.« (Nn16) 

Informanti pri tveganih situacijah omenjajo tudi plezanje, uporabo orodja, palic, kurjenje ognja 

in klope. Natančneje o tem, kakšen pogled imajo informanti na te stvari in kakšni so preventivni 

ukrepi ter osnovana pravila v institucijah, bom pisala v nadaljevanju. 

4.5.4 Pravila 

Opredelila bom, kakšna pravila so informanti osnovali za delo z otroki na prostem. V 

intervjujih me je zanimalo tudi, kakšna so pravila glede oddaljevanja od skupine, plezanja, 

uporabe orodja in uporabe palic. 

Več informantov določena pravila prilagaja glede na otroka oz. na potrebe skupine. Pravila 

določajo sproti, v dogovoru z otroki: 

»Osnovna pravila, ki jih dobijo, ko pridejo prvič: 'Lahko greš tako daleč, da se vidimo', 

potem imamo en zvok, da vsi pritečejo, ko ga uporabimo; nek 'jujuju', pa za uporabo 

orodja, torej noža, žage, moraš iti skozi mini tečajček, da se dogovorimo, kaj je varno. 

To so osnovne tri. Pa še eno, ki smo ga uvedli: Ko rečem 'STOP', zamrzneš na tistem 

mestu, potem se pogovarjamo naprej – ker zelo malokrat to slišijo. Ostalo pa sproti, 

odvisno od skupine, kaj rabi. Ker če misliš na vsa pravila, kaj mora biti, jih imaš na 

koncu sto. Je pa to, da včasih kakšna skupina rabi kakšno pravilo več, npr. se moraš 

dogovoriti: 'Ne dovolim, da delaš stvari, zaradi katerih se vsi drugi počutijo slabo, da 

žališ, karkoli.' Večinoma tega sploh ni treba omeniti. Malo vidiš, kaj otroci potrebujejo  

in kaj ti rabiš, da se počutiš OK.« (Nd5) 
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Pravila, o katerih so informanti pripovedovali, sem razdelila na: 

- skrb za lastno varnost in varnost drugih,  

- skrb za socialne odnose, 

- skrb za naravo in 

- skrb za stvari.  

V nadaljevanju bom opisala, kakšna pravila veljajo v institucijah glede oddaljevanja od skupine, 

plezanja, uporabe orodja, uporabe palic, kurjenja ognja, ki spadajo pod skrb za lastno varnost 

in varnost drugih.  

Ena informantka je dejala, da se plezanju, uporabi palic, prerivanju med otroki in podobnim 

rečem skušajo izogniti tako, da čas zapolnijo z aktivnostmi. Pri njih je plezanje dovoljeno, a ni 

zaželeno. Ista oseba je dejala, da so že delali z noži, a so to opustili. Vsi ostali informanti 

podpirajo plezanje, uporabo palic in prerivanje v igri, uporabo orodja pa nekateri omogočajo, 

drugi ne. Med njihovimi stališči je precej širok spekter.   

4.5.4.1 Oddaljevanje od skupine  

Večina predstavnic formalnih institucij otrokom pokaže vidne oznake v naravi (do koder je 

pograbljeno listje, do poti, do določenih dreves in grmov), ki predstavljajo mejo, do kam lahko 

gredo otroci med prosto igro. Ta meja je v vidnem polju vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice: 

»Na gozdni jasi točno vedo, do kam gredo lahko, npr. do poti greste lahko, naprej pa 

ne. Če smo pa kje drugje, se pa vedno na začetku dogovorimo, če ne drugega, tečem en 

krog in pokažem, do katerih grmičkov, dreves gredo lahko.« (Fv3) 

Druge predstavnice formalnih institucij in večina predstavnikov neformalnih institucij ima 

osnovano pravilo, da gredo otroci lahko tako daleč, da še vidijo odraslo osebo in da odrasli vidi 

otroka. V eni od neformalnih institucij je to edino pravilo, ki so ga osnovali: 

»Toliko se lahko oddaljijo, da še vedno vidijo eno odraslo osebo. Drugih pravil si nismo 

želeli postavljati in se je izkazalo, da niti niso potrebna.« (Np8) 

Vzgojiteljica Fv6 je izpostavila, da se zaveda, da ves čas ni mogoče videti vseh kotičkov, kjer 

se otroci igrajo, ampak jim zaupajo: 
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»Mi smo dogovorjeni, da moraš vedno videti enega od vzgojiteljev, ampak vemo, da v 

realnosti ga ne. Tu gremo na zaupanje. So pa otroci družbena bitja in jim verjetno ni do 

tega, da bi šli sami nekam v gozd pohajkovat. Do sedaj smo vedno še vse nazaj 

pripeljali.« (Fv6) 

V dveh institucijah, ki ponujata vsakodnevno varstvo v gozdu, gredo otroci lahko izven vidnega 

polja odraslega, vendar morajo to odraslemu povedati. 

V eni neformalni instituciji je bilo v gozdu določeno pravilo, da če greš izven vidnega polja 

odraslega, greš skupaj s prijateljem, ne sam. Pri tem ni bilo potrebno povedati odrasli osebi. 

Kadar gredo na izlet v mesto, se večinoma držijo skupaj. Včasih pa se dogovorijo in gredo 

otroci sami v trgovino. Informantka pri tem izpostavlja problem, da lahko mimoidoči ljudje 

postanejo nezaupljivi, če srečajo otroke same:  

»Edino pravilo, ki smo ga imeli, je bilo, da če greš od tabora toliko stran, da te ne 

moremo videti, nikoli ne greš sam, ampak povabiš drugega otroka zraven, tako da če se 

kaj zgodi, lahko drugi pride po pomoč. Radi so se hodili igrat k potoku in tja sta morala 

iti skupaj vsaj dva. Vsi so imeli tudi signalne piščalke, za katere smo bili dogovorjeni, 

da nanje piskajo samo takrat, ko je nekaj res narobe in da pride na pomoč odrasli. 

Nikoli še ni nihče zapiskal. Kadar gremo v mesto, je drugače. Držimo se skupaj. Radi 

grejo sami v trgovino po malico in gredo skupaj trije ali štirje. Ni težav z oddaljevanjem, 

ampak vedno se moramo dogovoriti. So pa zelo radi samostojni, midve jim zaupava in 

to se čuti tudi z njihove strani, da dejansko nikoli nismo imeli nobenih težav. Vedno 

pridejo povedat, če kam gredo in vedno pridejo vsi nazaj. Je pa vseeno drugače, ker 

imamo enega otroka, ki je star 8 let, kar je drugače, kot če bi imeli samo predšolske 

otroke. Veliko je tudi 6-letnikov. Je drugače, ker so že toliko stari, verjetno jim pred 

dvema letoma še ne bi pustila. Ne zato, ker ne bi zaupala njim, ampak  ker odrasli ljudje 

na žalost postanejo nezaupljivi, če srečajo otroke same in bi zaradi tega lahko imeli 

težave. Sedaj se že znajo zase postaviti, pa tudi toliko večji so, da jih pustijo pri miru. 

Če bi jih pa pustila same pred dvema letoma, pa bi verjetno naletela na težave.« (Np1) 

Informantka Np10 je postavila pravilo, da je ona vedno prva, ko gredo po poti. Np10 in Fv5 

verjameta, da otroci hočejo ostati v bližini odraslega in ne bodo šli iz njegovega vidnega polja: 

»Toliko daleč, da me vidiš – to se mi zdi tako … nisem še videla, da bi otroci kar izginili. 

Oni ves čas preverjajo, kje smo, se bolj bojijo biti sami. Brala sem, da imajo otroci še v 
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svojih plazilskih možganih to, da ostajajo v bližini odraslega, ker so se že v pradavnini 

skrivali. To jih drži, da ne bodo kar nekam izginili.« (Np10) 

Kot sem že zapisala, moramo biti še posebej pozorni na otroke, ki so nepredvidljivi, ki lahko 

gredo po svoje, izven vidnega polja odraslega: 

»Če je otrok brez težav v razvoju, ne bo šel iz vidnega polja vzgojitelja. Pa tudi če kakšen 

otrok gre izven vidnega polja, veš, da bo prišel nazaj. Če pa so težave, pa moraš to kot 

vzgojitelj vedeti in biti posebno pozoren na tega otroka.« (Fv5) 

V doživljajskih igriščih, ki so odprta popoldan, lahko otroci pridejo in gredo, kadar želijo, 

čeprav v enem od dveh igrišč vodijo evidenco prisotnosti. Otrokom posodijo tudi žoge, da se 

gredo lahko nogomet na večjem igrišču, ki ni v ogradi doživljajskega igrišča.  

4.5.4.2 Plezanje na drevesa 

Tri vzgojiteljice iz dveh javnih vrtcev so dogovorjene z otroki, da pokličejo odraslo osebo, 

kadar želijo plezati. Odrasla oseba tako varuje otroka, otrok pa lahko pleza do višine, kjer ga 

odrasla še doseže in čuti, da je varno. Dve predstavnici formalnega izobraževanja sta dejali, da 

v gozdovih, ki jih obiskujejo, otroci ne morejo plezati visoko. Dve predstavnici formalnih 

izobraževanj zagovarjata stališče, da otroci poznajo svoje zmožnosti in gredo tako visoko, da 

bodo zmogli splezati tudi dol. Ena od njiju meni, da če jim pustiš, da sami poskusijo in ne stojiš 

za njimi, bodo veliko bolj previdni in naučili se bodo oceniti svoje sposobnosti. 

Nihče od predstavnikov neformalnih institucij ni izpostavil, da odrasli stoji ob otroku med 

plezanjem in ga varuje. Otrokom pri plezanju ne pomagajo in jim povedo, da lahko plezajo tako 

visoko, da lahko sami pridejo tudi dol. Dve predstavnici neformalnih institucij sta izpostavili, 

da se redko zgodi, ampak se v določenih situacijah, da odrasli oceni namesto otroka in mu 

zapove, naj preneha plezati. Nd5 pravi, da je zelo pomembno, da pedagog razvija občutek, kaj 

dopusti otrokom in česa ne, ter v svoj občutek zaupa: 

»Načeloma otrok, preden lahko spleza 5 m visoko, že obvlada plezanje in veje, s tem da 

je meni to pač včasih težko. Veš, kaj se mi zdi pomembno: zaupanje v svoj občutek. Pa 

otroku rečem: 'Glej, zdaj pa je mene že zelo strah, zdaj pa pojdi dol.' – 'V redu sem.' – 

'Ja, vem, mene je strah, pojdi dol.' Tako se mi zdi, da razvijaš občutek. Prisoten moraš 

biti, priseben zraven njih. Ker je zelo individualna ocena situacije. Enega samo 
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vprašam: 'Ali drsi, preveri,' pa vem, da bo, drugemu pa rečem: 'Ne, premalokrat si 

poskusil, premalo izkušenj imaš, jaz bom sedaj ocenila namesto tebe.'« (Nd5) 

Np14 plezanje podpira in pove, na kaj je potrebno biti pozoren, kadar imamo drevesa za 

plezanje na dvorišču vrtca ali šole: 

»Plezanje na drevo je odlično za razvoj motoričnih veščin, je pa povezano tudi s 

tveganji. Pod drevesom je potrebno odstraniti ostre predmete in veje, podlaga naj bo 

mehka, ostro odlomljene veje na drevesu obrezane ter postavljena zgornja meja števila 

otrok na drevesu.« (Np14) 

4.5.4.3 Uporaba orodja 

Tri predstavnice formalnih institucij pravijo, da otroci v gozdu včasih uporabljajo žage in 

kladiva. Žepnih nožev ne uporabljajo, večinoma pravijo, da to ni možno v skupini 24ih otrok. 

Ena meni, da ni primerno, da bi otroci v gozdu uporabljali nože. Druga vzgojiteljica je dejala, 

da svoji 4-letni hčerki da nož, saj lahko delata individualno. Tretja je dejala, da to podpira in 

zagovarja, a ne ve, kako bi to razložila staršem. Želi si, »da bomo prišli enkrat do situacije, da 

ne bomo rabili niti razlagati, da uporabljajo nože v vrtcu.« (Fv6) 

Nekateri predstavniki neformalnih institucij otrokom omogočajo in celo spodbujajo uporabo 

orodja, drugi ne. V nekaterih institucijah lahko izurjeni otroci s seboj prinesejo svoje žepne 

nože, v drugih lahko žepni nož otrok dobi pri odrasli osebi. Predstavnici z dveh neformalnih 

institucij pravita, da že dveletniku, ki ima interes in koncentracijo, pokažeta, kako se dela z 

nožem. Pomembno pravilo je, da »nikoli ne hodijo ali tečejo z odprtim nožem okrog« (Np1). V 

več institucijah otroke predhodno seznanijo s pravilno uporabo orodja, v eni instituciji pa otroka 

opazujejo in pristopijo šele, če vidijo, da način uporabe orodja ni varen. Nekateri pri tem 

uporabljajo zaščitne rokavice. Ko Nd5 majhnemu otroku omogoči uporabo orodja, zavestno 

spremlja njegova dejanja in koncentracijo: 

»Recimo pipce in žage dat otrokom v roke. Ko vidiš, da ima dovolj fokusa ... pri 

dveletniku si ves čas zraven in ... jaz imam toliko občutka, da sekundo, preden mu 

zmanjka fokusa, to vem in ga primem za roko.« (Nd5) 

4.5.4.4 Uporaba palic 

Več informantov izpostavlja tveganje, do katerega lahko pride ob neprevidni uporabi palic pri 

otrocih – lahko namreč kdo sune drugega v oko.  
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Na podlagi tega sta dve predstavnici formalnih institucij določili pravila, da otroci ne 

uporabljajo palic, ki so daljše od otrokove roke in/ali da palic ne dvigajo na višino oči. Ena 

vzgojiteljica je povedala, da se otroci s palicami igrajo, rišejo ipd. Včasih tudi 'streljajo' in takrat 

se dela, kot da tega ne vidi, saj se ji zdi, da morajo izživeti, in se ji zdi bolj primerno, da to 

naredijo s palico kot s čim drugim. Ne dovoli pa jim, da si gredo s palicami preblizu, ker je to 

lahko nevarno. Druga vzgojiteljica je izpostavila, da otrokom dovoli, da palice uporabljajo za 

igro in delo, ne dovoli pa, da bi jih uporabljali kot orožje.  

Predstavniki neformalnih institucij otrokom dopuščajo uporabo različnih palic za različne 

namene. Np10 je poudarila, da je potrebno otroke naučiti, kako se nosi dolge palice:  

»Težko se mi je bilo sprostiti, ko sem gledala otroke, ki so prenašali dolge palice in je 

kdaj kdo koga udaril. Spoznala sem, da lahko uporabljajo palice, a jih moram naučiti, 

da morajo ves čas spremljati, kje ima palica začetek in konec. In ko to znaš, lahko znosiš, 

kolikor palic hočeš. Tudi v gozdu so določena pravila, ki jih moramo naučiti – ne vsa 

naenkrat, ampak to je opozarjanje, vsakič sproti.« (Np10) 

4.5.4.5 Kurjenje ognja 

Informantov nisem vprašala, ali imajo možnost kurjenja ognja na prostem, so pa nekateri 

predstavniki neformalnih institucij to sami izpostavili.  

Predstavnice formalnih institucij kurjenja ognja niso omenjale. Ognjišče uporabljajo v 

nekaterih neformalnih institucijah, ki omogočajo igro na vedno isti lokaciji v gozdu in na obeh 

doživljajskih igriščih. Od desetih neformalnih institucij, ki z otroki delajo vsaj enkrat tedensko 

ali pogosteje, ogenj kurijo v šestih. Pri ognju je vedno nekdo od odraslih. Občasno si na ognju 

tudi kakšno stvar spečejo ali skuhajo. 

Np10 je pripovedovala o seminarju, ki ga je v organizaciji Gozdarskega inštituta vodila 

učiteljica iz gozdne šole v Angliji. Tam otroke skozi igro navajajo na upoštevanje pravil pri 

ognjišču, šele čez teden ali dva pa v resnici zakurijo ogenj: 

»Angležinja nam je povedala, da prvi teden ali dva hodijo sedet ob namišljeno ognjišče, 

kjer bodo kasneje kurili ogenj, igrajo se veliko iger, pri katerih morajo obiti ognjišče.« 

(Np10) 
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4.5.4.6 Druga pravila 

Nekaj informantk iz formalnih institucij in ena iz neformalne institucije so izpostavile, da se z 

otroki pogovarjajo, naj ničesar ne dajejo v usta. Lahko pa pokažejo gobo ali rastlino odraslemu 

in o njej vprašajo. Ena vzgojiteljica je dejala, da otroke seznanjajo z užitnimi in strupenimi 

rastlinami: 

»Ničesar ne dajejo v usta, preden vprašajo. Učimo jih o užitnih in strupenih rastlinah.« 

(Fv6) 

Poleg že omenjenih pravil se na skrb za lastno varnost in varnost drugih navezujejo tudi 

naslednja pravila: 

 ko je drča mokra, mora biti odrasli zraven;  

 mlajši otroci ne plezajo na ograjo od lesenega stolpa; 

 ko slišijo zvok ‘jujuju’, vsi pritečejo; 

 ko odrasli reče ‘stop’, zamrznejo na mestu; 

 ko nekdo pleza, ga drugi ne porivajo;  

 po določenem delu poti gredo eden po eden; 

 ne prenašajo pretežkih hlodov, ker bi lahko komu padli na noge; 

 če nimajo škornjev, ne smejo preblizu ribnika;  

 pazijo, ko hodijo čez brv nad ribnikom in ne tečejo čeznjo;  

 ničesar ne mečejo, saj je nevarno, da v koga kaj prileti. 

Veliko informantov je navajalo pravila, ki se nanašajo na skrb za druge otroke, za socialne 

odnose v skupini. Omenjajo naslednja pravila: Ne pomeni ne, torej 'ne' se vedno upošteva; 

spoštujemo drug drugega; skrbimo drug za drugega; brez nasilja; vsak ima pravico predlagati 

pravilo in druga podobna pravila: 

»Ne je ne – da fizično postavijo mejo 'ni mi všeč' in z roko pokažejo stop. Učijo se 

prepoznavati čustva in to, da ko so razburjeni, lahko na drug način odreagirajo.« (Np6) 

Določena pravila se nanašajo na skrb za naravo: odpadkov ne puščajo v naravi; če najdejo 

plastiko, jo poberejo in odnesejo iz gozda; skrbno ravnajo z živalmi in z rastočimi rastlinami; 

gobe pustijo pri miru, da lahko rastejo; niso preglasni, da ne bi plašili živali: 
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»Gozd ohranjamo, ga ne onesnažujemo in ne uničujemo: ne brcamo gob, ne uničujemo 

dreves, ki še rastejo, ne lomimo vej po nepotrebnem, smo spoštljivi do živali, ne 

poškodujemo hroščev, z mokrimi rokami primemo žabo.« (Nr12) 

V neki vrtčevski skupini iz vrtca Fv5 so dogovorjeni, da gobo, ki jo opazijo, označijo s pletenim 

krogom, da je ne bi kdo pomotoma brcnil. 

Trije informanti omenjajo pravila, ki se nanašajo na skrb za stvari. Pravilo se predvsem 

nanaša na lastnino drugih otrok in lastnino zavoda: »Ne uničuješ, česar nisi naredil sam.« 

(Nd13) 

4.5.5 Klopi in preventiva pred borelijo ter klopnim meningitisom 

Nekateri informanti klopov ne zaznavajo kot težavo, kot velik problem pa jih zaznavajo skoraj 

vsi informanti, ki prihajajo iz južnega dela Gorenjske in severnega dela osrednjeslovenske 

regije. Pravijo, da so v sezoni 2018 našli zelo veliko klopov. Ne le v gozdu, lahko ga dobiš tudi 

na igrišču ali sredi mesta. Veliko jih poudarja pomen rednega pregledovanja, primerne obleke 

in pranja oblačil na koncu dneva.  

Nekateri informanti pravijo, da otroke pregledujejo sami, potem jih doma še starši. Vzgojiteljice 

v javnih vrtcih obesijo v garderobi obvestilo za starše, da so bili v gozdu in naj se doma 

pregledajo. Fv1 in Fv7 navajata, da se otroci sami pregledujejo. Fv1 je dejala, da »otroci 

pregledajo drug drugega za vratom, za ušesi, po dekolteju, malo zavihajo hlače«, med 

uspavanjem pa vzgojiteljica še sama diskretno pregleda, če je kje kakšen klop. Fv7 je dejala, da 

se po prihodu otroci kar slečejo do gatk in eden drugega pogledajo, da so lahko klopi čim prej 

odstranjeni. V skoraj vseh formalnih in neformalnih institucijah kot preventivo uporabljajo 

repelente ali naravna eterična olja. Ponekod v javnih vrtcih starši na začetku leta podpišejo 

soglasje o pršenju z repelenti in da vzgojitelj lahko odstrani klopa. Vzgojiteljica Fv6 je dejala, 

da imajo v njihovem vrtcu interno določilo, da ne uporabljajo nobenih repelentov in sončnih 

krem, saj je vodja prehrane raziskala, da naj bi bila ta sredstva zelo škodljiva.  

Vzgojiteljica Fv3 je rekla, da je spomladi ena deklica zbolela za borelijo, zato se je odločila, da 

ne bodo več hodili v gozd, in je svojo odločitev tudi sporočila staršem. Še vedno so hodili v 

naravo, k reki, kjer je bilo poleti prijetno hladno in ni bilo klopov. Tudi v instituciji Np1so 

spomladi skušali čim manj hoditi po šavju, junija pa so namesto v gozdni tabor hodili drugam 
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na izlete. V skupini Np6 so kot preventivo uporabljali elektronske napravice, ki naj bi odganjale 

klope, a niso bile povsem učinkovite.  

Nekateri omenjajo cepljenje proti klopnemu meningitisu. Presojo glede cepljenja prepuščajo 

staršem. Na Gozdarskem inštitutu udeležencem seminarjev povedo informacije, ki jih imajo »iz 

medicinske stroke, ker je glede klopov razširjenih veliko informacij, ki so netočne. Borelioza se 

pojavlja v veliko večjem obsegu. Preprečimo jo tako, da klopa odstranimo v 24 urah. Pri 

klopnem meningitisu pa lahko pride do okužbe takoj. Je pa s KPM okuženih v Sloveniji 1 % 

klopov, kar je malo.« (Š. P.) Na Inštitutu za gozdno pedagogiko otrokom in pedagogom povedo, 

»da so klopi povsod okrog nas. Običajno splezajo najprej na noge, ker so običajno pri tleh, tam 

imajo tudi gnezda. /…/ Otrokom rečemo, naj bodo pozorni, če bodo videli na sebi kakšne 

majhne črne pikice.« (N. G.) 

4.6 ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH POTREB OTROK 

4.6.1 Prehrana 

Vzgojiteljice in otroci v javnih vrtcih s seboj na sprehode nesejo sadno malico ter vodo in to 

pomalicajo v naravi. Nekajkrat na leto, ko gredo na celodnevne izlete, jim s seboj dajo sendviče. 

V vrtcu, kjer dela pomočnica ravnateljice Fv5, po dogovoru oddelkom včasih omogočijo 

dostavo toplega kosila do gozda. Fv6 je dejala, da so s skupino 5–6 let prejšnje poletje pogosto 

jedli kosilo pod drevesi ob vrtcu. Učiteljica Fr7 pravi, da šolsko malico pojedo v šoli pred 

odhodom. Učenci lahko s seboj v nahrbtnikih od doma prinesejo sadje, zelenjavo, suho sadje 

ali oreščke, ne pa sladkarij in slanih prigrizkov. Kar imajo s seboj, pojedo v naravi. Fv4 pravi, 

da zaradi zdravstveno-higienskega režima ne morejo organizirati kosila v gozdu: 

»S seboj vzamemo sadno malico, vodo in kar ostane od zajtrka. Ko gremo na celodnevne 

izlete, vzamemo 'lanč pakete'. Sicer pa nimamo možnosti, da bi jedli kosilo v gozdu, 

moramo upoštevati zdravstveno-higienski režim.« (Fv4) 

Vse neformalne institucije, ki ponujajo dopoldanske aktivnosti in nekajurne dejavnosti v 

prostem času v gozdu, omogočijo otrokom, da v naravi nekaj pomalicajo. Skoraj vsi omenjajo 

sveže in suho sadje, zelenjavo ter oreščke, kar priskrbijo izvajalci ali otroci prinesejo s seboj: 

»Vsakokrat po spoznavnem krogu imamo piknik. Otroci prinesejo suho, sveže sadje in 

zelenjavo. Otroci se tega veselijo. To je pomemben del popoldneva.« (Np8) 
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V treh institucijah si večkrat kaj spečejo na ognju, npr. hrenovke, jabolka ali testo na palicah. 

Informant Nn16 izpostavlja, da je »pomembno imeti s seboj vodo, da lahko otroci pijejo«. 

Ugotovil je, da otroci niso lačni, ko so v gozdu. Po njegovem je »najbolje ponuditi sadje, ne pa 

sladkorjev in mesa, sicer postanejo agresivni«. Np14 opaža, da je za otroke »posebno doživetje 

divja hrana na sprehodu, posebej cvetice.« 

Predstavniki neformalnih institucij, ki imajo organizirano dopoldansko varstvo otrok v naravi, 

so bolj ali manj odkrito sporočali, da imajo težave z organizacijo toplega obroka. Zakonodaja 

nalaga predpise, ki jih tovrstne institucije ne morejo izpolnjevati. Ena informantka mi je 

povedala, da otrokom ponudi topel obrok, a po zakonodaji, po HACCAP-u tega ne smela. Prav 

topli obrok je razlog, da nekateri ne morejo imeti celodnevnega varstva, ampak otroke oddajo 

okrog 13. ure, kljub temu, da si starši želijo celodnevnega varstva: »Si ne upam uvesti 

celodnevnega programa, ker nastopi problem prehrane, ker smo omejeni z državo – takoj imaš 

težave.« (X) Tisti informanti, ki otrokom priskrbijo topel obrok, so dejali, da jim ga pripeljejo 

v termo posodah, niso pa povedali za gostinski obrat, ki jim ga priskrbi.  

4.6.2 Počitek 

Otroci v formalnih institucijah imajo počitek v vrtcu. Pomočnica ravnateljice Fv5 je dejala, da 

so spomladi tudi že spali v naravi, pod drevesi. Takrat jim je vzdrževalna služba dostavila 

ležalne podloge. Fv6 pravi, da so njihovi otroci tudi že spali pod drevesi na dvorišču vrtca. 

Le v eni od neformalnih institucij najmlajši otroci po kosilu zaspijo. Pozimi so notri, poleti pa 

v gozdu, umaknejo se od starejših otrok in pripravijo ležišča. Najmlajši zaspijo, nekateri samo 

poslušajo pravljico in se gredo igrat, starejši pa se sploh ne pridružijo. 

4.6.3 Sanitarije 

Otroci v formalnih institucij opravijo malo in veliko potrebo v naravi. Za veliko potrebo  se 

nekoliko umaknejo na predele, kjer se otroci ne igrajo. Otroke učijo, kako zagrebejo za seboj.  

Ena informantka iz neformalne institucije omenja ekološki WC, oz. stranišče na štrbunk. Druga 

opisuje, da imajo v gozdu kompostno stranišče:  

»Imamo kompostno stranišče po vzoru skandinavskih WC-jev. Je WC s školjko in spodaj 

kompostnik, čez iztrebke se posuje ena merica prahu. Iz tega se sproti kompost dela in 

čez čas z zadnje strani pobereš samo zemljo, ki bi jo lahko dal na vrt.« 
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Tretja informantka, ki pelje otroke v gozd, ki ni v njeni lasti, je uvedla način, da napne tkanino 

med tri drevesa, skoplje luknjico in o tem pove otrokom. Pomaga si tudi z vrečkami za pasje 

kakce: 

»Kadar imamo večje skupine, torej tri skupine zaporedoma, sem uvedla, da imam eno 

tkanino, ki jo napeljem med tri drevesa, skopljemo luknjico in otrokom povem: ker so 

obiskovalci v gozdu, ker mi ni všeč, da lulajo kar povsod in potem tudi raziskujejo, imam 

rada, da se ve, kje. Čeprav se kakanje redko zgodi, ko ne gre drugače, vzamem s seboj 

vrečke od našega kužka in tako pospravimo.« (Np10) 

Na doživljajskem igrišču imajo prenosno stranišče Dixi. Drugi predstavniki neformalnih 

institucij pravijo, da hodijo otroci na malo in veliko potrebo v naravo. 

Skoraj vsi informanti pravijo, da z navajanjem na izločanje v naravi otroci nimajo težav. Le ena 

informantka je dejala, da kakšna deklica ne zna čepeti in potrebuje pomoč, druga informantka 

pa je dejala, da ima včasih predsodke kakšen otrok, ki pride na gozdne počitnice.  

4.6.4 Oblačila 

Skoraj vsa oblačila (vrhnja oblačila, dodatna oblačila, škornje in drugo obutev) za otroke v 

formalnih institucijah priskrbijo starši. V eni enoti vrtca (en oddelek) so kupili otroške 

nepremočljive hlače, ki jih uporablja že več generacij otrok zapored. V nekem drugem vrtcu so 

kupili toliko plastičnih pelerin, da jih lahko uporabljajo hkrati tri skupine. V nekaterih vrtcih 

skoraj vsi starši otrokom priskrbijo nepremočljive hlače, v drugih vrtcih pa le redki. Ponekod 

vzgojiteljice spodbujajo starše, da kupijo te hlače, in jih tudi seznanijo, kje jih lahko kupijo 

poceni. Eni vzgojiteljici se plastične hlače ne zdijo primerne za otroke. Vzgojiteljice poudarjajo, 

da starše na sestankih obvestijo, da so pri otrocih dobrodošla oblačila, ki se lahko umažejo in 

strgajo. Nobena od vzgojiteljic nima posebno slabih izkušenj s starši, ki bi to zaznali kot veliko 

težavo, če je otrok prišel domov z umazanimi oblačili. Fr7 pravi, da šolarji ob sredah pridejo v 

šolo brez šolske torbe, z nahrbtnikom za gozd in primerno oblečeni in obuti glede na vreme. 

V neformalnih institucijah, ki z otroki obiskujejo gozd, starši otrokom priskrbijo vsa potrebna 

oblačila, institucije pa jim pri tem dajo usmeritve. Ponekod jih tudi sproti obveščajo, kako naj 

bo otrok opremljen. Več informantov poudarja, da so kvalitetna nepremočljiva oprema in dovolj 

rezervnih oblačil izrednega pomena, saj je v slabem vremenu od tega odvisno počutje otroka in 

lahko vpliva na celo skupino: 
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»Starši priskrbijo. Pomembno je, da imajo dovolj za preobleči. Bistvene so dežne hlače, 

dežna jakna in dobri čevlji.« (Nr7) 

Np6 staršem izrecno pove, da morajo biti v deževnem vremenu rezervna oblačila v nahrbtniku 

v dveh plastičnih vrečkah, sicer bodo mokra. Na enem doživljajskem igrišču otrokom posojajo 

velike moške srajce za slikanje in odrasle gumijaste škornje, kadar je močno blatno ali poleti, 

če nimajo ustrezne obutve, saj na gradbišče ne smejo iti v japankah. 

4.6.5 Vpliv vremena na delo 

Informantom vreme ni ovira, svoje dejavnosti pa večinoma prilagodijo vremenu. Vzgojiteljice 

in učiteljica gredo ven z otroki v vsakem primeru, razen v kakšnih izrednih razmerah ne. Če 

dežuje, so navadno zunaj krajši čas. V dežju imajo otroci običajno oblečene jakne ali pelerine 

in obute škornje, v snegu pa kombinezone: 

»Zunaj smo v vsakem vremenu. To imamo zapisano tudi v našem internem pravilniku. 

Precenimo glede na situacijo. Če močno lije ali je nevihta, nismo zunaj. Če pa rosi, smo 

zunaj. Tudi pozimi.« (Fv6) 

Nekateri predstavniki neformalnih institucij pravijo, da vreme vpliva na to, kako so opremljeni 

in velikokrat tudi na to, kaj počnejo. V hladnih mesecih in v deževnih dneh je manjši obisk pri 

aktivnostih v gozdu in na doživljajskih igriščih, Np10 nasprotno pravi, da je ravno pozimi večje 

povpraševanje za izlete.  

V mrazu se otroci več gibajo, hodijo in igrajo dinamične igre. Vodje organizirajo dejavnosti 

tako, da v močnem dežju manj časa preživijo na prostem. Spremljajo vreme in prilagajajo 

aktivnosti. Nr7 je dejala, da ko je bil sneg na višji nadmorski višini, so se odpeljali tja sankat. 

Nn3 izpostavlja, da ima vsako vreme svoje prednosti. Tako ob dežju pacajo in se dričajo po 

blatnih toboganih, ko je sneg, pa ta ponuja vrsto radosti. 

Dva informanta sta dejala, da je vreme ovira za odrasle, za otroke pa ne. Np14 poudarja, da je 

»treba vedeti, kakšno je okolje, kamor gremo, in opazovati otroke, kako se počutijo, ali jih zebe 

v roke ipd.« Glede na izkušnje Nn16, slabo vreme »tudi za starše ni ovira, če vzgojitelj ve, kaj 

počne, in to razloži staršem. Treba je presojati in ne za vsako ceno biti zunaj.« 

Np6 pravi, da v mrzlem in vlažnem vremenu otrokom pomaga prebroditi stisko topel čaj in 

hrana: 
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»Ja, je drugače. Saj je fino reči: 'ni slabega vremena', ampak ko tako močno lije, da ne 

vidiš pol metra naprej, nimaš strehe in imaš štiri male črvičke in nobena motivacija ne 

deluje, da se premaknejo naprej, to niso ravno sanjski trenutki. Pomaga, če sem dobre 

volje in imam kakšno dobro idejo, kaj gremo naredit, raziskovat. Ni pravila, kaj 

počnemo, ko dežuje, včasih se pogovarjamo, včasih pacamo z blatom ... Tudi pozimi, 

mislim, da je bilo minus 14 stopinj in smo imeli dveletnico in so eden za drugim jokali. 

Zelo pomaga hrana, topel čaj. In ko ni šlo več, smo šli noter. Spomladi smo pa res videli, 

koliko kondicije so pridobili in okrepili imunski sistem.« (Np6) 

4.7 SODELOVANJE Z ODRASLIMI 

4.7.1 Sodelovanje s starši 

Vse vzgojiteljice in učiteljica starše seznanijo s svojim načinom dela na prvem roditeljskem 

sestanku na začetku leta. Povedo jim, »da bomo veliko zunaj, da bomo umazani, da bomo zunaj 

v vsakem vremenu« (Fv6), predstavijo dosedanje izkušnje, »kako se otroci odzivajo, ker so 

najbolj prepričljiva dejstva« (Fv5), s čimer jih poskušajo »navdušiti in dobiti zaupanje« (Fv1). 

Za Fv6 predstavitev načina dela pomeni tudi samozaščita pred morebitnim nasprotovanjem 

staršev v prihodnje:  

»To povem tudi zato, da imam v zapisniku zabeleženo, da starši na to niso imeli pripomb. 

Če bi se slučajno kdo kdaj našel, ki bi kompliciral, da mu pokažem zapisnik in rečem: 

'Vi ste se s tem strinjali.'«  

Učiteljica Fr7 na sestanku poudari, da je čas, ki ga preživijo na prostem, namenjen pouku: 

»Povem jim, da je to pouk, ker nekateri mislijo, da se gremo ven samo sprehajat.« 

Neformalna srečanja s starši vzgojiteljice pogosto organizirajo na prostem, gredo na »nočni 

pohod z baklami« (Fv3) ali se družijo »v naravnem kotičku ali v gozdu.« (Fv6) Fv1 starše nad 

gozdom navdušuje tako, da jim da priložnost, da opazujejo svoje otroke pri igri v gozdu in se z 

njimi igrajo: 

»Prvo neformalno srečanje s starši je v gozdu. S pomočnico pripraviva dejavnosti, pri 

kateri se družita otrok in njegov starš. /…/ Običajno jih navdušenje otrok nad gozdom 

prepriča, tako da se strinjajo s tem, da v vrtcu hodimo v gozd.« (Fv1) 
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Fv6 našteva še druge načine vključevanja staršev v delo vrtca na prostem:  

»Starši nam pomagajo pri delovnih akcijah 2x na leto, pri pletju in pri večjih delih, ko 

smo postavljali visoke grede in polagali opeke. Imamo tudi izmenjavo sadik in semen.« 

(Fv6) 

Pri uvajanju rednega bivanja na prostem v življenje izobraževalne ustanove ima ključno vlogo 

podpora vodstva in izobraževanje, strokovne utemeljitve, ki jih podamo staršem: 

»Pomembno je, da vodstvo vrtca podpre vzgojiteljice. Na začetku se nekateri starši iz 

vrtca, kjer so kure, niso strinjali z njihovim delom, saj so imeli otroci umazana in včasih 

raztrgana oblačila. Niso podlegli pritisku staršev. Strokovno so utemeljili, zakaj je to 

dobro za otroke. Potrebnih je več pogovorov. Začetni napor je potreben in staršem je 

treba predstaviti vse vidike, dobre in slabe. Starši želijo svojim otrokom najboljše in če 

se jim dobro predstavi, ter so slišani v svojih potrebah in zadržkih, se zadeve uredijo.« 

(Np14)  

Potrebna je postopnost in sprotna komunikacija s starši o njihovem otroku: 

»Odnos do staršev se gradi. /…/ Sodelovanje s starši bi moralo sloneti na neverbalni in 

sprotni komunikaciji, izmenjavi informacij, kaj se dogaja z otrokom.« (Nn16)  

Po besedah pomočnice ravnateljice Fv5 po nekaj letih zavzetega dela v celotnem kolektivu 

navduševanje staršev nad bivanjem v naravi ni več potrebno:  

»V prvih letih so bile skrbi s strani staršev, sedaj pa ne rabimo več navduševat, ker 

gredo informacije od ust do ust.« (Fv5) 

V neformalne institucije izobraževanja na prostem je vključenih manj otrok in odnosi s starši 

so bolj neformalni: »S starši otrok, ki so pri nas že od začetka, smo tudi v zasebnem življenju 

prijatelji.« (Np1) Večji poudarek je na neformalnih srečanjih s starši. Druženja s starši 

organizirajo od enkrat mesečno do enkrat letno, ko gredo na izlet: »na neko druženje skupaj z 

družinami tudi tako, da nekje tudi prespimo« (Nn3); organizirajo dogodek: »skupen piknik, 

nočni pohod z baklami na [ime vzpetine], rojstne dneve« (Np6); povabijo starše na nastop otrok: 

»v decembru bomo notri, imeli bomo predstavo« (Nr7); ali jih povabijo, da se jim na zadnjem 

srečanju ob koncu sezone pridružijo: »da gredo skupaj z nami v gozd.« (Nd9)  
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Tudi komunikacija poteka bolj neformalno, torej ob prihodih in odhodih otrok, s klici, SMS 

sporočili in e-pošti. V instituciji Nn3 preko spleta staršem posredujejo fotografije: 

»Sprotno obveščanje pa je tako, da enkrat mesečno za šolske pošiljamo, kaj so delali, 

kako so predelovali snov. Vsako nedeljo damo na splet fotogalerijo slik, kaj so v 

prejšnjem tednu delali, pa napovednik za naslednji teden, tudi v zvezi z izletom, če 

slučajno otroke lahko kje drugje oddajo in podobno.« 

V isti instituciji so za starše pripravili brošuro, organizirajo sestanke in jim dajo možnost 

govorilnih ur: 

»Na začetku leta dobijo brošuro, kjer so vse informacije o nas. /…/ Imajo možnost, da 

se z vsakim zaposlenim dogovorijo za neke govorilne ure ali pa počakajo na koncu. 

Dvakrat ali trikrat letno pripravimo sestanek, kjer jih seznanimo z novostmi.« (Nn3) 

Po besedah Nd13 komunikacija s starši ni ena od delovnih nalog sodelavcev na doživljajskem 

igrišču, so pa starši pomemben dejavnik. Zaradi morebitnih izrednih situacij starše prosijo za 

telefonsko številko: 

»Staršem smo na voljo na igrišču. Ko imamo čas, jih gremo pozdravit tja okrog 

peskovnikov. Ampak ni to ena naših delovnih nalog. Smo pa vedno dostopni. Tako da 

starši lahko pridejo do nas, mi pa ne hodimo težit. Imamo nabiralnik Predlogi in 

pritožbe. Zunaj na oglasni deski imamo telefon in e-maile. Potem otroku, ko začne 

pogosteje prihajati, damo en listek za domov: soglasje staršev, da je starš seznanjen in 

se strinja, da otrok obiskuje doživljajsko igrišče. Prosimo jih za kontaktno številko, da 

v primeru, da med delom in igro pride do kakšnih nepredvidenih situacij – torej, če se 

otrok ponesreči ali če pride do konflikta, pa mi ne moremo obvladati otroka, kar se tudi 

zgodi, moramo prositi starše, da pridejo na pomoč. /…/ Z družinami v stiski se ukvarjam 

jaz ali [ime sodelavca], grem tudi k družini domov in podobno. Smo pa letos prvič 

naredili raziskavo, analizo stanja, kako so starši zadovoljni z igriščem in kakšne imajo 

predloge za naprej. In med drugim je bilo tudi vprašanje, če bi starši radi bolj 

sodelovali, recimo pri organizaciji. Ogromno staršev je izrazilo pripravljenost (npr. 

pridem pomagat, ko grabite listje; jaz poznam direktorja, ki bi lahko prispeval denar).« 

Neformalna institucija, ki organizira tabore v naravi za starše in njihove otroke, se načrtno 

ukvarja z osveščanjem staršev o pomenu samostojnosti, tvegane igre ipd.:   
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»Ko so starši zraven, delamo na tem, da ozaveščamo, izobražujemo starše, zakaj je to 

dobro. Jih spodbujamo, da ne intervenirajo takoj, ampak naj opazujejo, kaj se bo 

zgodilo. Na taborih za družine imamo tudi predavanje za starše. Mi se ukvarjamo s 

starši, ko se otroci igrajo po svoje, in takrat veliko stvari skomuniciramo. Super je, ker 

se potem med seboj pogovarjajo in si tudi med seboj izmenjujejo ideje, se učijo.« (Np15) 

Tudi v instituciji Nn11 želijo staršem približati globlji pomen dejavnosti, ki jih počnejo otroci, 

in kakšne izkušnje za življenje bo otrok pri tem dobil:  

»Velik poudarek je na delu s starši. Želimo jih vključiti in jim prikazati, kaj konkretno 

počnejo otroci. Načeloma si predstavljajo, kaj počnejo v parku, težje jim je razumeti, 

zakaj delati z montessori materiali. Želimo jim predstaviti tudi bistvo parka. Da ni to, 

kakor si dostikrat predstavljajo prosto igro, da spustiš hordo otrok v gozd in počnejo, 

kar želijo, ampak da gre za življenjske lekcije. Pogosto starši ne vidijo, kakšen je višji 

pomen, kaj bo otrok pridobil s tem za nadaljnji študij in za življenje.« (Nn11) 

4.7.2 Podpora vodstva v formalnih institucijah 

Zanimalo me je, ali vodstvo vzgojitelje podpira pri njihovi zavzetosti za bivanje na prostem z 

otroki. Na štirih institucijah vodstvo spodbuja in podpira tovrstno delo. Pomočnica ravnateljice 

Fv5 je dejala: »Zaposlene podpiramo z zaupanjem, z izobraževanji«. Pomembno je, da vodstvo 

zagovarja odločitve kolektiva tudi pred starši:  

»Ko je tista mamica izpostavila problem varnosti, se je ravnateljica postavila na mojo 

stran.« (Fv3)  

in pri obiskih inšpekcij:  

»Ko je prišla inšpekcija, je odločno povedala, da so bila tista drevesa posajena zato, da 

bodo otroci plezali po njih in da ne bomo ničesar spreminjali. Odločna je bila tudi v 

tem, da okoli ribnika ne bo ograje.« (Fv6)  

Na dveh institucijah sem iz odgovorov zaznala, da svojih zaposlenih vodstvo ne spodbuja in jih 

tudi ne zavira pri izvedbi vzgoje in izobraževanja na prostem:  

»Ravnatelj ni vedel, kaj delamo. /…/ Saj nas je tudi pohvalil, ampak ko smo rabili pa 

kakšno potrditev, pa ni bilo odziva.« (X) 
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Informantka, ki je zaposlena v šoli in organizira neformalne dejavnosti v gozdu, pravi, da 

vodstvo v pogovoru sicer izraža naklonjenost do gozdnih uric, ki jih ona izvaja z otroki, vendar 

so težave pri dejanski izvedbi, saj so prestrašeni, ne želijo prevzemati odgovornosti: 

»So naklonjeni temu. Ko pa pride do izvedbe, pa bolj ne, zaradi strahu, odgovornosti. 

To je meni vse preveč napihnjeno. Tudi v šoli se ti lahko kaj zgodi.« (X) 

Podobno je pri njenih sodelavcih:  

»Nihče se ne poglablja. Rečejo: 'Ja, super, da imaš to.' To pa je vse. /…/ V učiteljih je 

zasidran močan strah.« (X) 

4.7.3 Sodelovanje znotraj ekipe 

Po besedah intervjuvank je veliko lažje v vrtcu ali šoli omogočati otrokom veliko izkušenj na 

prostem, kadar sta obe osebi v tandemu pripravljeni delati na tak način, radi preživljata čas v 

naravi in nimata prevelikih strahov glede zagotavljanja varnosti. Dve informantki iz 

neformalnih institucij izpostavljata, da je izziv najti zaposlene, ki so pripravljeni delati na tak 

način in imajo obenem ustrezne osebnostne lastnosti, veščine in znanje: 

»Izziv je nove ljudi, ki pridejo sem, v to prepričati. Nekdo, ki prebere, se strinja: 'Uau, 

kako dobro, dobra filozofija.' Ampak v praksi to izvajati je pa težko, rabiš kilometrino, 

to je obdobje, v katerem se zgradi varuh igre.« (Nn3) 

Nd13 je opisala kolektiv na doživljajskem igrišču. Poleti je v ekipi približno 10 ljudi, pozimi 6. 

Na igrišču delajo »slovenski prostovoljci, prostovoljci iz tujine, sodelavci, ki so z Zavoda za 

zaposlovanje preko javnih del.« Za delo so potrebne razvite ustrezne osebnostne lastnosti: »Ne 

smeš biti niti malo egocentrik ... običajno imamo sodelavci na igrišču veliko idej in predlogov, 

kako bi lahko tole bilo ... ne, to igrišče je od otrok, njihove ideje bodo.« Dobrodošla so raznolika 

tehnična znanja: »Osnove na različnih področjih: osnove lesarstva, mizarstva, gradbeništva, 

vrtnarstva, osnove fizike, kemije.« Njihovi sodelavci imajo raznoliko izobrazbo. Od njih se 

pričakuje, da bodo pripravljeni pridobivati tudi nova znanja: »Vedno imamo veliko različnih 

profilov, tako da lahko odgovarjamo na vse možne predloge, potrebe s strani otrok. Pa sproti 

se je treba učiti, nadgrajevati. Jaz sem se v osmih letih naučila betonirati, uporabljati motorko, 

zidati … nič mi ni problem.«  
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4.7.4 Sodelovanje z zunanjimi sodelavci 

Štiri formalne institucije od šestih so vključene v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Pet jih 

je sodelovalo z gozdarjem oz. so že skušale navezati stik za sodelovanje. Trije vrtci so ali so 

bili v povezavi z bivanjem na prostem in ekologijo aktivni tudi v mednarodnem sodelovanju 

preko Erasmus projektov. En vrtec sodeluje z Društvom za permakulturo in revijo Gaia. 

Vzgojitelji in učiteljica sodelujejo tudi z drugimi strokovnjaki, kot so ornitolog, učiteljica 

naravoslovja, pedagoginja, ki ima izkušnje na področju izvajanja dejavnosti v gozdu, lovec, 

čebelar itd. Učiteljica Fr7 pravi, da se veliko sodelovanja s prebivalci in zaposlenimi v okolici 

zgodi spontano med sprehodi po mestu, kar je dragoceno za otroke, saj spoznajo različna okolja, 

ustanove in podjetja: 

»Lani nas je prišel obiskat en lovec. Skušala sem navezati stik z gozdarjem, pa ni bilo 

odziva. Lažje je, če koga poznaš. Lani je en oče imel čebelnjak in smo enkrat šli k njemu 

in nam je predstavil čebele, obleke, jedli smo med s satjem, to je bilo fantastično. Enkrat 

smo šli mimo komunalnega podjetja, kjer čistijo rezervoarje, prosili sva gospoda, če 

nam lahko kaj pokaže, in nam je predstavil njihovo delo. Največ je takih naključnih 

situacij in ko vprašaš, so kar pripravljeni sodelovati. Tako so nam predstavili tudi neko 

podjetje s cvetjem. Včasih se tudi sami povabimo in nas običajno kar sprejmejo. In 

spremljamo, če je v muzeju dan odprtih vrat, gremo tja. Gremo tudi v knjižnico, v 

razstavne salone, galerije, ustavimo se v TIC-u. Ko gremo po mestu, se ustavimo v 

spominskem parku. Tako da se mi zdi, da mesto kar dobro poznajo. Zadnjič smo bili 

tudi na železniški postaji.« (Fr7) 

Tudi nekatere neformalne institucije sodelujejo z različnimi posamezniki in podjetji, npr. z 

biologi in drugimi naravoslovci, s športnimi društvi, z umetniki, kulturniki, pridelovalci hrane, 

tudi s tujci, ki ostanejo nekaj časa v Sloveniji itd. S širokim krogom ljudi sodelujejo predvsem 

v tistih treh institucijah, ki ponujajo dopoldanske aktivnosti na prostem za predšolske in 

šoloobvezne otroke. Podobno si želijo sodelovanja na instituciji, ki otrokom omogoča stik s 

kmetijskimi opravili: 

»V prihodnje si želimo povezovanja z različnimi strokovnjaki, npr. čebelar, farmacevt, 

mizar, permakulturnik, arheolog, geolog, geograf itd.« (Nn11)  

Zaposleni na doživljajskem igrišču sodelujejo z veliko društvi, saj je to tudi del igralne 

pedagogike. Nd13 sodeluje tudi s svetovalno službo dveh šol, na kateri hodijo otroci iz okolice:  
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»Društva v okolici, recimo lokostrelski klub, prostovoljno gasilsko društvo, policaji ... 

To je del metode 'playwork', da si povezan z vsemi pomembnimi v okolici. /…/ Sodelujem 

s svetovalno službo na dveh šolah, ker vsi naši otroci hodijo na ti dve šoli. Moramo biti 

vpleteni v okolje.« (Nd13) 

4.8 OVIRE, S KATERIMI SE INFORMANTI SREČUJEJO PRI DELU 

Ustanovitelji in zaposleni na institucijah se pri izvajanju izobraževanja na prostem srečujejo z 

različnimi težavami. Najbolj pogost dejavnik, ki ga omenjajo, je zakonodaja. V neformalnih 

institucijah so zelo pogoste težave tudi pri financiranju. 

Javni vrtci in šole so omejeni z zakonodajo, ki se nanaša na organizacijo spremstva in 

zagotavljanje sočasnosti v skupini: 

»Pri nas se moramo zaradi rigidnosti zakonodaje ukvarjati z nekimi banalnimi 

zadevami, npr. skupina mora imeti dovolj spremstva odraslih, pomembna je tudi 

izobrazba spremljevalcev, ni dovolj, da je pomočnik, mora biti vzgojitelj itd. Ti 

standardi, ki nas omejujejo, so prehudi.« (Fv5) 

Fv6 prihaja iz vrtca, kjer otrokom omogočajo, da jedo zelenjavo z eko vrta, plezajo po drevesih, 

brodijo po ribniku in rokujejo s kokošmi. To ni običajno za vrtce in soočajo se z inšpekcijami, 

ki dajejo zdravstveno-higienskemu vidiku prednost pred pedagoškim vidikom. Izpostavlja, da 

delujejo na meji legalnega, ampak le v tem je »zdrava pamet«:  

»Nasprotujeta si pedagoški vidik in vidik zdravstvene inšpekcije. /…/ O pouku na 

prostem, o pridelavi hrane, o živalih v vrtcih se nekaj časa ni diskutiralo. Oz. nekaj časa 

nazaj je bilo to normalno, potem nenormalno, sedaj pa spet skušamo to narediti kot 

normalno. Ampak najprej je praksa, potem pa to pride v zakonodajo. Tako da se mi pri 

vseh teh stvareh malo 'bockamo' z inšpekcijami – z ribnikom, s kurami, z eko vrtom in s 

plezanjem po drevesih, ki je bilo skozi vsa leta običajna otroška dejavnost, sedaj pa 

naenkrat ni več. Starši niso problem, volja ni problem. Edino to, da imaš ves čas v glavi, 

da hodiš po robu. Samo če jaz to delam, sama ne bom nič kriva, ampak bodo moji 

nadrejeni, to mi je edini problem. Če bi bila jaz sama odgovorna za svoja dejanja, se 

mi ni problem kregati, ker vem zakaj in mi je to tako po zdravi pameti in da se ravno s 

poukom na prostem tudi otroci naučijo uporabljati zdravo pamet, kar smo mi izgubili v 

vseh teh letih razvoja družbe.« (Fv6) 
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Anamarijo Slabe sem vprašala, kako je s pridelavo hrane na vrtčevskem oz. šolskem vrtu, 

njenim zaužitjem in upoštevanjem HACCAP-a. Dejala je, da se je to vprašanje pogosto 

pojavljalo na šolah in vrtcih v šolskem letu 2012/2013. Dilemo so rešili z organizacijo 

delavnice, na katero so povabili deležnike: »Nekaj vzgojiteljev in učiteljev, Inšpektorat za varno 

hrano, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za šolstvo, inšpekcijo za kmetijstvo, za šolstvo …« 

Predstavili so jim program Šolski ekovrtovi, razložili in vprašali so: »Del procesa je tudi, da 

naj bi tisto, kar pridelajo otroci, tudi zaužili. Mi bi radi ta problem rešili. Kako naj naredimo, 

da bo to možno brez kakršnih koli pomislekov?« Po dogovoru je ITR oblikoval HACCAP sistem 

za šole in vrtce, ki ga je odobril Urad za varno hrano. Ta dokument je ITR posredoval 

sodelujočim vzgojno-izobraževalnim zavodom. »Tako da če ima še kakšen VIZ pomisleke, 

lahko pri nas dobi ta sistem in preveri, na kaj morajo biti pozorni.« (A. S.) 

Dve predstavnici formalnih institucij sta med pogovorom o varnosti izpostavili tožbe staršev, 

do katerih bi lahko prišlo ob morebitnih poškodbah. Pomočnica ravnateljice je dejala, da je 

veliko več težav s tožbami in zavarovalnicami v primerih, ko je prišlo do poškodb na igriščih, 

saj je zakonodaja na tem področju jasno opredeljena. Starši s podpisom soglašajo, da se 

dejavnosti izvajajo tudi v naravnih okoljih, tako da zaradi poškodb, ki so se tam zgodile, 

zaenkrat ni težav: 

»Glede varnosti še to, kaj se nam v praksi dogaja. Veliko večkrat naletimo na težave s 

tožbami, zavarovalnicami ... na igriščih. Ker tukaj so stvari oprijemljive in preverljive. 

Imamo točno določena pravila, kako mora biti igrišče po vseh standardih urejeno. In so 

dileme: če je igralo za otroke 3+, ali je bil že star 3 ali en mesec manj, in tukaj imamo 

zelo veliko birokratskih težav. Pri gozdu nam pa starši podpišejo, da se te dejavnosti na 

nivoju oddelka izvajajo, vedo, da se izvajajo tudi v naravnih okoljih in na srečo ni težav. 

Pri igriščih nam pa predpisi onemogočajo to, da bi bila stimulativna.« (Fv5) 

Predstavniki neformalnih institucij, ki ponujajo vzgojo in izobraževanje v dopoldanskem času, 

pravijo, da jih zakonodaja zelo omejuje in da gozdnega vrtca pri nas praktično ni mogoče 

ustanoviti. Določeni so strogi predpisi glede urejenosti stavbe, v kateri je vrtec, predpisi glede 

priprave hrane in glede postavitve objektov v gozdu. Pravijo, da jih omejujejo predpisi, ki jih 

določata: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  
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»Dejansko prav gozdnega vrtca pri nas ne moreš imeti. Javni vrtec hočejo narediti, pa 

jim ne uspe. Problem je v tem, ker so pri zakonu o vrtcih normativi glede prostora 

nemogoči za gozdni vrtec – ti vložiš milijone evrov za nek prostor, ki ga ne uporabljaš. 

Tudi šole na prostem ... Ne gre čez pač. Zakonodaja je taka, da je gozdni vrtec kot tak 

nemogoč.« (Nd5) 

in Ministrstvo za okolje in prostor:  

»Tudi če je gozd tvoja last, skoraj ničesar ne smeš, ne smeš imeti prikolice v njem, kaj 

šele da bi si brunarico postavil.« (Np1)  

Ovire, ki onemogočajo nudenje celodnevnega varstva, se pojavljajo tudi zaradi zakonodaje, ki 

se nanaša na organizacijo tople prehrane. Več o tem sem zapisala v poglavju Osnovne potrebe 

otrok.  

Vse to informanti povezujejo s financiranjem. Pravijo, da si nekateri starši ne morejo privoščiti, 

da bi lahko pripeljali svojega otroka k njim. Država ne omogoča, da bi neformalne institucije 

lahko izvajale vzgojo in izobraževanje na prostem po ceni, ki bi bila dostopna širšemu krogu 

družin: 

»Pa finančno je to težko speljati. Če želiš kakovostnega človeka, mu moraš ponuditi 

normalno plačilo in to gre potem na hrbte staršev. Ta del se mi zdi res težek. Glavni 

motiv ni, da bo tukaj nekdo zaslužil, ampak da bomo naredili nekaj dobrega za otroke.« 

(Nn3) 

Nekatere neformalne institucije si želijo, da bi imele v svoje dejavnosti vključene večje število 

otrok. Vsem staršem niso dostopni zaradi tega, ker ponujajo varstvo le 5 ur dnevno. Pravijo, da 

je težko dobiti zaupanje staršev. Strah jih je novih načinov izobraževanja in tega, da so otroci 

ves čas na prostem, kljub temu, da jim je ideja všeč: 

»Imamo varstvo samo 5 ur, nekateri starši potrebujejo 8-urno varstvo. /…/ Nekateri 

starši verjamejo v naš način, a si ne upajo, ker je toliko nekih norm, kako naj bi vzgoja 

otrok potekala. Ne upajo si iti v šolanje na domu zaradi predsodkov.« (Nd2) 

Poleg tega aktivnosti dobijo pravi smisel šele takrat, ko jih izvajajo v skupini otrok: 

»Največja težava je pridobiti zaupanje staršev, ki nas še ne poznajo. Ko dobiš enkrat 

zadostno število otrok, lahko dejavnosti pridejo bolj do izraza tudi čisto organizacijsko. 

Ko je več otrok, jim lahko pustiš, da se lotijo nekega projekta in ga izvajajo dalj časa 
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ob mentorstvu odraslega. Na primer, ko smo delali hlevček za ovce, bi lahko pustili 

skupini otrok, da bi to počeli več mesecev, a enostavno ni šlo, ker sta včasih prišla le 

dva, trije otroci. Potem je bila pa zima pred vrati. In če otroci nimajo družbe, delo ni 

tako zanimivo.« (Nn11) 

Dve informantki iz neformalnih institucij izpostavljata, da je izziv delati s starši. Včasih je 

potrebno ponoviti dogovore in postaviti meje, saj bi nekateri starši radi postavljali svoja pravila 

dela v instituciji: 

»Starši na začetku ne vedo, kako pristopati, pa tudi mi jih ne poznamo. Pride tudi do 

kakšnih komplikacij v smislu 'sedaj bomo pa na ta način delali'. Včasih bi radi oni 

odločali o poteku. Učim se postavljati mejo, da se čutijo varne, hkrati pa zagovarjati 

'koncept je tak'. Neki starši so si želeli, da bi imeli varstvo še popoldan, ampak s 

sodelavko sva bili odločeni, da ostane samo do 13h, ker nimamo nekega prostora, kjer 

bi lahko otroci spali. Zavedati se moraš, da lahko tudi koga izgubiš, če postaviš mejo.« 

(Np6) 

Dve informantki izpostavljata, da je otrokom, ki se šolajo na domu, stresno na koncu leta 

opravljati na izpite, izvajalcem pa je izziv otroke pripraviti nanje tako, da bi otroci občutili ob 

tem čim manj stresa: 

»Izziv je tudi to, da se otroke pripravi na te izpite na koncu. Ker če iz naše filozofije 

izhajaš, enemu otroku v nekem obdobju zelo leži ena stvar, npr. črke bo obvladal, številk 

pa še ne in če bi imel več časa, bi v nekem daljšem obdobju vse osvojil. Ene šole imajo 

zelo visoka merila, druge malo nižja. Pa stres je to za otroke. Je izziv, kako jih na to 

pripraviti, da bodo čim manj tega občutili.« (Nn3) 

V dveh neformalnih in eni formalni instituciji so informanti pripovedovali o neprimernem 

vedenju in celo vandalizmu, ki so ga storili drugi obiskovalci na parceli gozda, kjer se otroci in 

vzgojitelji redno zadržujejo. V eni instituciji so uničili lesene hiške, v drugi so razbili stekla 

avtobusa, v tretji pa so jim ukradli lesen stolček in na tla odvrgli prazne pločevinke. 

V eni neformalni instituciji se na stalnem mestu v gozdu niso mogli več srečevati, saj jim tega 

lastniki parcele niso več pustili zaradi pritožb okoliških prebivalcev: 

»Letos pa smo ostali brez tega tabora, ker so se lastniki tako odločili. Imeli so težave z 

novimi gozdarji in bilo je veliko pritožb od sosednjih kmetov. Nekaj jih je bilo, ki so 

imeli otroke radi in so tudi hodili k nam na obisk. Bilo jih je pa tudi precej, ki so se 
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pritoževali, ker so videli dim, ker smo mi zakurili ogenj, da smo skuhali čaj, da je 

nevarno, da bi zanetili ogenj.« (X) 

Np14, ki izobražuje vzgojitelje in učitelje, prepoznava, da je v kolektivih ovira za izobraževanje 

na prostem nemotiviranost. Ponekod se pojavljajo celo konflikti, ki nastanejo zaradi ljubosumja 

nad uspehom:  

»Največ težav je v kolektivih, kjer so vzgojitelji in učitelji prestrašeni, so nefleksibilni, 

nemotivirani. Za delo v naravi potrebuješ ljudi, ki so odprtega duha. Niso vsi za to. Sam 

delam s tistimi, ki si tega želijo. V kolektivu pogosto pride do napetosti med naprednimi 

in drugimi, ki se podrejajo običajnemu načinu dela. Dostikrat misliš, da si prišel na šolo 

oziroma vrtec delat nekaj dobrega, potem pa ugotoviš, da si povzročil konflikt. Težava 

je, če prizadevanje ne rodi sadov – zakaj se troši čas in denar. Če pa uspe, je še slabše. 

Zavist in ljubosumje sta zelo zahtevni čustvi in zahtevata premišljeno strategijo in 

celostno načrtovanje. Majhni in počasni koraki so boljši kot veliki na silo. Se pa 

srečujemo tudi z izdelanimi vizijami trajnostnega razvoja v izobraževalnih ustanovah, 

katerega s svojimi veščinami celostnega načrtovanja z veseljem pomagamo 

uresničevati.« (Np14) 

Pomočnica ravnateljice Fv5 je izpostavila, da se pri starših pojavlja skrb, ali bodo otroke s 

tovrstnim načinom dela ustrezno pripravili na šolanje: 

»Druga stvar pa je pogosto dilema tudi pri starših. Sprašujejo se: 'Dobro, vi vse to 

delate, ampak kaj pa ko bo otrok šel v šolo, ali bo tam sedel ali ne, ali smo ga pripravili 

na šolo ali ga nismo?'. Če bo otrok imel zadosti možnosti za prosto igro in gibanje v 

naravi, bo lahko sedel v šoli. Če pa tega ne bo imel in ga bomo že sedaj prenasičili s 

statičnim načinom, pa ne bo mogel sedeti v šoli. Ta dilema je še zelo močno 

zakoreninjena.« 

Vremena informanti ne doživljajo kot oviro, sta pa dve izvajalki iz neformalnih institucij dejali, 

da je izziv delati na prostem kljub vsem vremenskim okoliščinam (več o tem v podpoglavju 

Vpliv vremena na delo). Izpostavljajo tudi skrb zaradi klopov (glej podpoglavje Klopi in 

preventiva pred borelijo ter klopnim meningitisom).  

Nn16 vidi težave v pomanjkanju duhovnega zavedanja. Predstavi širši, celosten pogled na 

družbo, v kateri človek nima stika s svojim globljim bistvom, je storilnostno naravnan in hlepi 
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po materialnih dobrinah. Po njegovem je pri pedagoških delavcih bistvena težava v tem, da ne 

poznajo vrhovne zakonodaje, ki zahteva poglobljenost vase: 

»Sam težave vidim v generalnem nerazumevanju samega sebe. To je na sploh problem 

civilizacije, da ne moremo dojeti, da nismo telo, um, ampak smo nekaj, kar je večno in 

trajno. Če bi to doumeli, nihče ne bi hotel delati v vrtcu, bi se hitro naredil premik v 

vaške vrtce, šole. Ko sam sebe začutiš, telo neha producirati nore ideje, kaj bi. Majhen 

otrok rabi nekoga, da mu pokaže, kako si lahko pomaga, če je lačen, ga zebe ipd. Starš, 

ki se čuti nepopoln, hoče imeti veliko materialnega in zaradi tega mora otroka stran od 

sebe dat, da lahko dela za tisto materialno, da si kupi drag avto, poplača kredit za hišo 

itd. Osnovni problem pri pedagoških delavcih pa je nepoznavanje zakonodaje. Ne 

poznajo vrha zakonodaje, glavnih usmeritev. Vsi se vrtijo okrog snovi, pri vrtcih so to 

področja kurikula, pri šolah pa predmeti. Vrhovna zakonodaja pa zahteva zelo 

poglobljeno razumevanje in jasno razčiščevanje, kdo si. Če sebe razumeš kot um, čustva 

in telo, kar pride in gre, ne moreš operirati s pojmi, kot so osebnost, razumevanje sebe, 

celostni razvoj ... Če ni poglabljanja vase, ti ne preostane drugega, kot da ostaneš pri 

snovnih ciljih.« 

4.9 VLOGA ŠIRŠE DRUŽBE 

V tem poglavju predstavljam, kakšna sporočila imajo informanti za širšo populacijo slovenskih 

vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev na javnih šolah. Pišem o podpori občin, zakonodaji, ki se 

nanaša na izobraževanje na prostem, ter kaj bi lahko po mnenju informantov storili prebivalci 

lokalne skupnosti in odločevalci na državni ravni v dobro otrok in narave. 

4.9.1 Sporočilo vzgojiteljem in učiteljem 

Sodelujoči v raziskavi želijo tudi druge vzgojitelje in učitelje navdušiti za bivanje na prostem, 

ker »je fajn biti v gozdu« (Fv1) in jih spodbujajo, naj z otroki čim več časa preživijo zunaj, saj 

»s tem naredijo veliko dobrega zase, ne le za otroke.« (Fv3) Fv5 pravi, da »tak način dela edni 

omogoča zdrav razvoj predšolskih otrok, /…/ ni senzorne ali terapevtske sobe, ki bi omogočala 

to, kar omogoča gozd.« Fr7 zagotavlja, da učenje na prostem omogoča tudi dobre učne 

rezultate: »Tudi otroci si veliko bolje zapomnijo, ker vidijo, tipajo, vohajo … Danes smo duhali 

in tipali macesnove, borove in smrekove iglice.« 
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Pedagoge pozivajo, naj »raziskujejo sebe« (Nn16) in naj »skrbijo za svojo lastno kreativnost in 

igrivost« (Np14), »sproščenost in pristnost« (Np6), saj »če delaš s strastjo, če te to zanima, je 

vse mogoče.« (Nr12) Np10 poudarja pozitivno naravnanost in da se pri vzgajanju otrok in v 

odnosih s starši »marsikaj da na lep način«, tako da »čim manj premišljevati o tegobah, kako 

je vse težko, kaj je nemogoče in da je vse brez veze.« (Np10) Pedagogi moramo »ves čas delati 

samopresoje, da se ves čas opazuješ, da te zanima in da dobivaš rezultate svojega dela. Če pa 

se ti zgodi, da nisi več motiviran ali da ne najdeš več smisla, pojdi raje čim prej delat kaj 

drugega.« (Nd13) 

Š. P. učitelje nagovarja, naj »skušajo kdaj kakšno dejavnost v gozdu izvesti medpredmetno.« 

Nn11 jim naroča, naj pri otrocih razvijajo razmišljanje, timsko delo in prikažejo praktično 

uporabnost teoretičnega znanja:  

»Da naj se ne obremenjujejo toliko s samim kurikulom in s papirji. Naj se ne spodbuja  

piflanje, ampak razmišljanje. Naj pustijo otrokom, da se zmotijo, ker na napakah se 

učimo. Veliko več naj bo timskega dela, ker vsak delodajalec potrebuje ljudi, ki bodo 

zmožni sodelovati v timu. Naj gredo iz teorije v prakso. Teorija mora biti podlaga, 

ampak naj to ne ostane abstrakcija v zraku, ampak da vidijo otroci, kje se to znanje 

lahko uporablja.« 

Nn3 prepoznava, da je »pedagoški poklic ustvarjalni poklic in če hočeš ustvarjati, rabiš dovolj 

svobodno polje, dovolj proste roke«, danes pa so učitelji »v krču in ne morejo ničesar, ne morejo 

ustvarjati, dobrih stvari delati.« Želi jim, da bi bili samozavestni in bi pogumno spreminjali 

sistem: 

»Ne glede na to, kaj jim skušajo potem na faksu vcepiti, bi si želela, da bi bili učitelji 

tako samozavestni, da če bi kakšno stvar drugače ubrali, kot jim naročajo ta predpis, ta 

zakon, ta ravnatelj ali jim težijo starši. /…/ In če bodo delali to, kar verjamejo, bodo 

delali dobro in bo dobro otrokom in se bodo videli rezultati. Na ta način se bodo stvari 

spremenile. Za to pa rabiš biti pogumen in plavati proti toku.« 

Informanti nagovarjajo druge pedagoge, naj otrokom »zaupajo in jim pustijo delati napake« 

(Nd2), naj »jih učijo razmišljati« (Np1) in vzgajajo »odgovorne in samostojne ljudi, ki bodo 

vedeli, kdo so, in se ne bodo čutili pri 18ih letih izgubljene in začeli ugotavljati, kdo so« (Np1). 

Nd9 vzgojiteljem svetuje, naj »ne podležejo vsem projektom, ki so bolj zavoljo vrtca kot pa 

otroka«, Np15 jim predlaga, naj »jih manj poučujejo, ampak naj jim zagotovijo, da lahko sami 
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raziskujejo in se čim več prosto igrajo.« Fv4 jih spodbuja, naj »se ne bojijo otroke spustiti v 

malo nevarne situacije«, naj bodo sami čuječi in »otroke opozorijo na stvari, ki so v okolici«. 

Fv6 našteva prednosti, ki jih ima vzgojitelj od bivanja na prostem, in pravi, da na prostem brez 

težav dosežeš zastavljene cilje:  

»Na začetku je morda težko, ampak potem postane fino. Zunaj izginejo skoraj vsi 

konflikti. Ničesar ni treba pospraviti za seboj. Otrok ni potrebno zadrževati na mestu in 

jih miriti. In kar naenkrat ugotoviš, da še vedno dosežejo vse cilje, ki si si jih zastavil na 

začetku leta. Pomisliti moramo včasih, da mora vrtec otrokom dati tisto, kar jim starši 

ne morejo dati.« 

Nd5 predlaga vzgojiteljem:  

»Napiši si cilje in načrte, ki jih imaš, potem pa pelji otroke ven in pusti, da počnejo, kar 

želijo, in kljukaj, kaj se zgodi. Pa če slučajno še kaj ostane, lahko potem še vedno 

dejavnost izpelješ.«  

4.9.2 Sporočilo ravnateljem 

Več vprašanih informantov se zaveda, da so ravnatelji »omejeni s sistemom« (Np1), obenem pa 

verjamejo, da »imajo veliko moči« (Np15). Informanti tudi ravnatelje nagovarjajo, naj izvajajo 

izobraževanje na prostem, »naj spodbujajo stik z naravo« (Nr12), naj »se priključijo 

programom, ki obstajajo, Mreži gozdnih vrtcev, lahko pridejo pogledat k nam.« (Np6) Več 

informantov poudarja, »naj ne pozabijo, da je življenje učenje« (Nd2) in »naj se povezujejo z 

zunanjim okoljem in naj ne bo šola hermetično zaprt prostor.« (Nn11) 

Pomočnica ravnateljice Fv5 spodbuja druge ravnatelje: 

»Da je vredno vlagati energijo v taka področja in podpirati svoje zaposlene, ker 

dolgoročno vidim, da je to edina naložba, ki je za dobrobit naše družbe. Pa tudi 

kratkoročno za delo s kolektivom prepoznavam v teh načinih dela možnost za kvaliteten 

napredek.« 

Po mnenju informantov je vloga ravnatelja, da: 

 premisli o svojih vrednotah in se stalno sprašuje, ali vodi v skladu z njimi:  
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»Premisliti o svojih osnovnih vrednotah in voditi skozi to, ker večina ima čudovite 

vrednote. /…/ in se vprašaš enkrat na teden 'Ali vodim to šolo v skladu s svojimi 

vrednotami, ali vodim tako, da lahko spim?'« (Nd5); 

 skrbi za stalno komunikacijo z zaposlenimi; povezuje zaposlene, starše in druge 

vpletene: 

»Ravnatelji bi morali zelo povezovati vzgojitelje in starše in vse. Ravnateljica vrtca iz 

Škofje Loke je govorila, da vsak ponedeljek ali prvi ponedeljek v mesecu naredi krog in 

gre do vseh vzgojiteljic in kuharic, in to se mi je zdelo res dobro. To je nujno. Vsi, ki 

delamo z ljudmi, se moramo znati pogovarjati. S tem je vzor tudi za otroke.« (Np10); 

 podpira strokovne delavce pri njihovem delu: 

»Da podpira strokovne delavce v vrtcih in šolah, da spodbuja njihovo kreativnost, da 

jim nudi izobraževanja, da lahko strokovno rastejo, da poskrbi za dobre odnose v samih 

institucijah.« (Nd9); 

 in jim zaupa: 

»Zaupa svojim učiteljem in da skupaj z njimi planira delo. Da njih vpraša, kako bi kaj 

speljali.« (Nn3). 

Informanti ravnatelje nagovarjajo: 

 naj preučijo zakonodajo in se o njej pogovarjajo z zaposlenimi ter naj zaposlenim 

pomagajo pri procesnem vodenju: 

»Ravnateljem pa še posebej priporočam, naj si dobro preberejo zakonodajo in 

poskušajo raziskovanje sebe preliti v zakonodajo in dati podporo vzgojiteljicam. 

Procesno vodenje je tako zahtevno, da ga vzgojitelji in pomočniki teoretično ne zmorejo 

in rabijo višjo podporo, rabijo pomoč. Žal pa ravnatelji tega ne dobijo na šoli za 

ravnatelje, tudi z Zavoda za šolstvo ne. Od programskega k procesnemu vodenju. 

Ravnatelj mora jasno smer pokazati in pomagati vzgojiteljem, da temu sledijo. Treba se 

je pogovarjati: 'Kaj mislite, da pomeni ta cilj?' Kurikul ni zakon – Zakon je zakon o 

vrtcih. Šepa terminologija, poznavanje prava.« (Nn16); 

 naj se povežejo med seboj in prestrukturirajo sistem, ki je zastarel: 
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»Naj se povežejo in prestrukturirajo vse skupaj, ker to, kar se sedaj izvaja, je preveč 

zastarelo. Glede na to, da se ostali svet zelo hitro razvija in posodablja, je velik problem, 

da celotno šolstvo, od primarnega do terciarnega, zaostaja. Veliko se govori o 

vseživljenjskem učenju, pravzaprav pa se človek začne učiti šele, ko pride v službo.« 

(Nn11); 

 naj bodo aktivisti in naj pred inšpektorji in starši zagovarjajo, kar je dobro za otroke:  

»Ravnateljem bi rekla, da naj bodo aktivisti in naj se borijo, če vidijo, da so pravila 

inšpekcij nesmiselna, naj se uprejo in povedo, kaj je dobro za otroke. Naj se ravnatelji, 

inšpekcije in vse te službe, ki se ukvarjajo z vrtcem, povežejo in naj osnujejo neka 

normalna pravila. Nadrejeni naj zagovarjajo svoja stališča in naj se ne uklanjajo staršu, 

ki ne pusti otroku, da bi se igral v peskovniku.« (Fv6). 

A. S. učitelje, vzgojitelje in ravnatelje spodbuja k urejanju vrta ob vrtcu/šoli, pri čemer naj 

začnejo z majhnimi koraki in naj se povežejo s programom Šolski ekovrtovi: 

»Če le morejo, če imajo vsaj malo afinitete do tega in malo možnosti, naj nekaj naredijo 

v to smer, če še niso. Druga stvar pa je, naj začnejo z malimi koraki. Naj si raje zastavijo 

vrt 1m x 1m in vidijo, kako bo šlo, ne pa zorati njivo in čez eno leto obupati. Zelo jih 

spodbujamo, naj pridejo do nas in dobijo osnovna znanja, ker jim bo veliko lažje in ne 

bo jim treba popravljati osnov. Ko enkrat prostor postaviš, je potem težje spreminjati. 

Potrebno je načrtovati, preden postaviš.« 

4.9.3 Vloga občin in lokalne skupnosti 

Vzgojiteljice in učiteljica v javnih institucijah na ravni oddelka večinoma nimajo izkušenj s 

sodelovanjem z občino, sodelujejo pa z občino kot institucija. Fv6 pravi, da njihova »občina 

podpira vse te projekte.« Fv1 je dejala, da so od občine pred nekaj leti prejeli »nagrado za 

inovativen pristop k vzgoji.« Fv4 bi si želela, da »bi občina poskrbela, da bi bil gozdiček na 

Grajskem hribu redno pregledan glede varnosti, kakšnih igel ipd. Ko grem na grad, lahko 

pregledam, ampak ne morem temeljito. Ali pa da bi bil ta prostor nekako zaščiten, ograjen, 

namenjen raziskovanju.« 

Nekateri informanti pravijo, da lahko občine in prebivalci lokalne skupnosti veliko prispevajo 

k omogočanju šolam in vrtcem pri zagotavljanju prostorskih in materialnih možnosti za bivanje 

na prostem, je pa vzgojno-izobraževalni zavod tisti, ki mora prvi dati pobudo za to:  
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»Občine lahko veliko pripomorejo. Najprej, da zagotovijo prostor, gozd, kjer bi vrtci 

lahko imeli svoje gozdne igralnice.« (N. G.)  

»Veliko lažje je neki OŠ ali vrtcu priti do sredstev, do pomoči ali donacij v obliki 

materiala.« (A. S.) 

Np14 pravi, da pri načrtovanju in skrbi za šolski oz. vrtčevski vrt vedno vključujejo tudi 

prebivalce lokalne skupnosti, ki pomagajo pri izvedbi, priskrbijo material ali finančna sredstva. 

Dodaja, da je pri sodelovanju z občino in lokalnimi prebivalci ključna »prava komunikacija in 

zmožnosti slišati, kakšne potrebe so prisotne v lokalni skupnosti ter kako najti primerne 

rešitve.« 

Več predstavnikov neformalnih institucij in pomočnica ravnateljice vrtca poudarjajo, da bi si 

od občine želeli, da njihovo institucijo in dejavnosti, ki jih izvajajo z otroki na prostem, 

prepoznajo kot pomembne za kraj. Nekatere neformalne institucije so s strani občine deležne 

finančne podpore in vse te si želijo, da bi bila ta podpora višja. Druge institucije podpore s strani 

občine ne čutijo ali pa z občino sploh še niso navezali stika. Dva sta dejala, da na občini sicer 

so neke možnosti za pridobitev sredstev, ampak bi morali sami v prepričevanje vložiti veliko 

energije: 

»Če nisi 'pri koritu', ne prideš zraven. /…/ Dali so nam vedeti, da bi lahko to spremenili, 

ampak bi morala biti tam ves čas in nekomu težit, jaz pa nisem tak človek. Verjamem 

pa, da se bo tudi to začelo enkrat spreminjati.« (Nr12) 

Nn11 pravi, da bi si od občine želel odzivnosti in pomoči pri reševanju birokratskih težav in 

pridobivanju dovoljenj:  

»Ko jim poveš in predstaviš, rečejo: 'Ja, poskusite.' Ampak to ni ustrezna podpora. Niti 

ne zahtevam od njih finančne podpore, čeprav bi tudi ta lahko bila. Od njih bi še najbolj 

potrebovali odzivnost v smislu: 'Kje imate problem? Kje vam lahko pomagamo?' Da bi 

nam na primer pomagali pri promociji. Da bi prepoznali, da je to ponudba, ki je dobra 

za kraj in ki jo kraj potrebuje. In da bi ponudili pomoč pri birokratskih zadevah – ko se 

zatakne, da povedo, kako naprej. In delamo z zemljo in iz tega vidika je potrebno 

pridobiti razna dovoljenja. In ko pride do določene težave, ne da rečejo, da se to ne da, 

ampak da pogledajo, kako bi se to dalo rešiti.«  
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Np15 si želi, da bi občina namenila več financ za doživljajsko igrišče, kar bi jim omogočilo, da 

bi bili lahko odprti več dni v tednu, in da bi občina pomagala pri postavitvi infrastrukture na 

igrišču: 

»Rad bi, da igrišče bolj prepoznajo pomembno za mesto in ga mogoče malo več 

financirajo, da bi bili lahko več dni v tednu odprti. Radi bi tudi, da bi nam pomagali 

postaviti infrastrukturo, da bi imeli vodo, ograjo okoli gozdička in lopo, v katero ni 

preveč enostavno vdreti. Sedaj moramo imeti najeto garažo, od koder vsak ponedeljek 

vozimo stvari. To bi radi imeli locirano na igrišču. To si želimo od občine, ker je 

brezplačno in je namenjeno vsem otrokom iz mesta.« 

Np10 pravi, da so pred nekaj leti dobili sredstva za ureditev igrišča, na katerem so postavili 

igrala iz ob žledolomu podrtega lesa. Žalosti jo, da »ta igrala sedaj propadajo. Posluh je takrat 

bil na občini iz oddelka za varstvo okolja, da smo ta projekt dobili, nekaj zaslužili mi in ta kmet, 

ni bilo pa posluha za naprej, da bi se to vzdrževalo. Je toliko posluha, da dobiš neko finančno 

podporo, ko nekaj začneš, ampak za vzdrževanje igrišča bi morala biti neka sredstva.« 

Tako predstavniki formalnih kot neformalnih institucij prepoznavajo, da bi morale občine 

krajevnim skupnostim zagotavljati sredstva, »da se lahko prebivalci, kjer je potreba, povežejo 

in naredijo prostore za otroke in starše, za povezovanje in druženje.« (Nd13) Nd5 jih poimenuje 

»mikro prostori za druženje« in doda: »Veliko je pa odvisno tudi od nas, če jih potem dejansko 

uporabljamo.« 

4.9.4 Zakonodaja in vloga države 

Vzgojiteljice se strinjajo, da je Kurikulum za vrtce odprt in »res daje svobodo« (Fv3), vendar 

Fv1 v njem zaznava pomanjkljivosti in meni, da bi moral biti pomen bivanja na prostem v 

dokumentih strokovno opredeljen:  

»Kurikulum gozdnih dejavnosti ne omenja kot neko specifiko. Samo naravo omenja. /…/ 

Bi bilo pa dobro, da bi imeli kakšen dodatek h Kurikulu, da bi se opredelilo to, kar je 

dokazano, da je dobro za otroke.«  

Dve vzgojiteljici sta z obstoječo zakonodajo zadovoljni, tri vzgojiteljice pa izpostavljajo, da so 

standardi, ki se nanašajo na fizično varnost otrok in varnost hrane, nesmiselni: 

»Pravilniki nas ne podpirajo: HACCP – nekateri se tega zelo držijo. Po pravilih bi 

morali roke umiti in samo za mizo jesti. Jaz se trudim realno živeti in tudi hranjenje 
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narediti kot nek družabni dogodek. Saj poskrbiva za higieno, sadje je oprano. 

Umazanija v gozdu – to je le zemlja, to ni neka svinjarija. /…/ Pa pravilniki glede igrišč 

so tudi nesmiselni, nakloni klančin ne smejo biti prestrmi itd.« (Fv1) 

Učiteljica Fr7 pravi, da bi moralo biti v osnovni šoli manj kognitivnih ciljev in več časa za 

bivanje na prostem, odnose, vzgojo in vrednote. Vseeno najde čas tudi za te stvari. To otrokom 

omogoči tako, da včasih napiše v pripravo nekaj, česar v resnici ne izvede: 

»Ciljev je preveč. Morali bi biti tisti res osnovni cilji za osnovno šolo, da bi lahko več 

na tem gradili. Bilo bi tudi več časa za odnose, vzgojo, vrednote, ker sedaj vmes nekako 

ovinkariš in jim skušaš dati nekaj, ampak ni časa. Ampak mi si ga vzamemo. Saj važno 

je, kako imaš ti napisano v pripravi, nihče ne bo pogledal, ali si to res naredil ali ne. 

Tako da imam lahko v pripravi napisano ne vem kaj vse, ampak to je samo birokracija.« 

Nd5 izpostavlja, da vzgojitelji in učitelji nosijo preveliko odgovornost in jih je strah pritožb 

staršev, namesto da bi bili opolnomočeni.  

»Zakonodaja je v zadnjih 30 letih šla v to smer, da je vzgojitelj in učitelj odgovoren za 

vsako mini stvar, ki se zgodi. V šolah je šlo celo v to smer, da starši lahko dajo anonimno 

izjavo inšpektoratu. Vse je šlo v to smer, da je vzgojitelje in učitelje čedalje bolj strah. 

Oni pa, namesto da jih je strah, bi morali biti opolnomočeni, da dobro delajo to, kar 

znajo dobro delati. Tako da zakonodaja je šla prav v kontra smer. Pa preveč je 

birokratizacije.« 

N. G. meni, da je – ne glede na sistem – učiteljeva vloga ključna, saj že sedaj lahko poučuje, 

kjer želi. Njegova odločitev je, ali bo uporabil standardne priprave ali bo pri svojem delu 

ustvarjalen: 

 »Posebne zakonodaje ni, učitelj načeloma lahko poučuje, kjer hoče. Učitelji se po 

navadi strogo držijo učnih načrtov, kar pa ni nujno. Mislim, da kakorkoli bomo 

spreminjali sistem, je še vedno vse v rokah učitelja. Najlažje je vzeti iz spleta, od založb 

že napisane priprave, ampak s tem celoten vzgojno-izobraževalni sistem izgublja na 

kvaliteti. Ni ustvarjalnosti, učitelj ni učitelj, pač vsak opravi službo in to je to.« 

Fv4, Np10 in Np14 predlagajo ukrepe, ki bi javnim vrtcem in šolam določali minimalni delež 

izvajanja kurikuluma oz. učnih načrtov na prostem: 
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»Morda bi bilo dobro, da bi bilo uzakonjeno, da bi morali preživeti zunaj vsaj eno uro 

na dan. Vem, da imajo tako ponekod – na Norveškem je tri ure.« (Fv4) 

 »Na Norveškem mora biti otrok v vrtcu najmanj tri ure zunaj. Če bi to dosegli, smo že 

zmagali! Samo to. Morda bi moralo tudi Ministrstvo za zdravje pritisniti, ker s tem bi 

bilo manj bolnih otrok, manj bolniških itd. To je najbolj pomembno, se mi zdi.« (Np10) 

 »Hiter ukrep bi bila dodelitev nekaj rednega pouka praktičnemu delu, urejanju okolice 

šole kot učnega pripomočka (vrt, sadovnjak, cvetice, učilnica na prostem), lahko tudi 

urejanju javnih površin.« (Np14) 

Nekateri informanti trdijo, da naša država institucijam, ki izvajajo in spodbujajo bivanje na 

prostem, ni naklonjena. A. S. pravi: »V Sloveniji /…/ na vsakem vogalu naletiš na neke ovire, 

karkoli želiš narediti.« Np1 meni, da vladajočim v državi »ni v interesu, da bodo imeli zasebne 

gozdne vrtce.« Nd9 pravi: »Če bi nam bila zakonodaja naklonjena, bi se začeli gozdni vrtci 

vzpostavljati in bi tudi širša družba začela bolj zaupljivo gledati na tak način igre. Slovenska 

družba pa ni odprta za to.« Np8 vidi razloge za to v tem, da od tega nihče na oblasti nima 

finančnih koristi: 

»Varnost je biznis. Gozdni vrtec pa ni biznis, ker ničesar ne rabiš, in ni zanimiv za to 

kulturo, ki spodbuja potrošništvo. Ne prinaša dobička. Plastična igrala rabijo certifikat, 

da so varna. /…/ Potrošništvo teži k temu, da proda čelade, varne sedeže itd.« 

Predstavniki neformalnih institucij so si enotni, da Slovenija nima urejene zakonodaje, ki bi 

opredeljevala gozdne vrtce, gozdne šole in doživljajska igrišča. Nekaterim se to zdi odlično, 

drugi pa so zagovorniki ureditve teh področij: 

»Gozdni vrtec in doživljajsko igrišče še nista opredeljena v zakonodaji. Moralo bi se 

urediti sistemsko financiranje teh dveh stvari. Potrebno je urediti standarde, glede npr. 

WC-jev, higiene, ki za gozdni vrtec ne morejo biti enaki kot za običajne vrtce. Potrebno 

je življenjsko pogledati na higieno.« (Np15) 

Več informantov argumentira, da bi država morala priznati alternativne oblike izobraževanja. 

Nn3 pravi, da bi radi pridobili koncesijo, saj bi tako lahko bolj ugodno ponujali svoje storitve 

družinam:   

»Da bi dopustili malo več prostora za te alternativne oblike izobraževanja. Jih je seveda 

treba dobro ovrednotiti. Absurd je, da gozdni vrtec kot oblika varstva ne obstaja pri 
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nas, ko se ponašamo s tem, koliko imamo gozdov. Ker obstaja povsod v tujini, v Avstriji, 

na Madžarskem ... povsod. Morali bi uradno priznati in ovrednotiti take vrtce, postaviti 

neke kriterije, kako to mora biti. Drugo, kar je, gozdna šola – nikjer še nismo videli, kar 

mi ponujamo; vseh teh filozofij, ki se jih poslužujemo – ne obstaja, tako da modela ne 

moremo vzeti iz tujine. Ampak, da bi vsaj dopustili, da bi mi lahko prikazali naše delo 

in ga utemeljili s temi filozofijami in da bi bilo vsaj delno koncesijsko priznano. Pa 

ureditev glede tega znanja, kaj otroci potrebujejo.« 

Nr7 in Nr12 sta zadovoljni z obstoječo zakonodajo. Nr12 pravi:  

»Ne vidim omejitev. Že to, da imamo možnost šolanja na domu, da imamo več različnih 

vrst šolanja, kot so montessori, waldorfsko. Ne vidim velikih omejitev s strani države, 

če se potrudiš, se da.«  

Nr7 razmišlja, da bi bilo čudovito, če bi bili vsi otroci deležni šolanja na domu, saj bi to dalo 

učitelju in učencu veliko avtonomije: 

»Prišla sem do ugotovitve, da bi bilo sanjsko, če bi bili vsi otroci lahko deležni šolanja 

na domu, da bi se bolj strogo sledilo in ocenjevalo le slovenščino in matematiko, če se 

že mora, ostalo pa naj bo paleta izkušenj in to bi nam dalo zelo proste roke. Ne bi dobili 

vsi učenci istega znanja, ker ima vsak učitelj področja, kjer je močnejši, bi pa lahko 

učitelji krožili, eno leto eden, drugi drugo leto ... ne vem, razmišljam.« 

Np6 izpostavlja, da bi bilo veliko lažje delati v gozdnem vrtcu, če bi bilo področje zakonsko 

urejeno in strokovno utemeljeno. Poudarja, da je pomen bivanja na prostem za otroke potrebno 

predstaviti širši javnosti: 

»Inšpekcija nam ne bi mogla ničesar reči, ampak ni pa nikjer zapisano, da je to 

dovoljeno. Tako da bi bilo veliko lažje, če bi bilo to nekje zapisano in da bi bilo 

strokovno utemeljeno. Se mi zdi, da to res manjka, ni teoretičnega ozadja, pomena, 

vloge narave, doprinosa. /…/ Veliko ljudi srečam, ki so presenečeni, ko jim povem, da 

delam v gozdnem vrtcu – ne poznajo. Tako da … ozaveščati, govoriti o tem, pisati o 

tem!« 

Nd13 utemeljuje, da je dobro, da ni zakonodaje za doživljajska igrišča, saj predvideva, da bi v 

tem primeru morali upoštevati neke standarde, tako kot so ti določeni za otroška igrišča. 

Razlaga o dokumentu Program za otroke in mladino 2006–2016, ki določa, da se mora 

omogočati zelene površine, namenjene druženju med otroki in lokalnimi prebivalci: 
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»Hvala bogu, zakonodaje za naše delo ni. In to je super. Otroška igrišča imajo 

standarde in to hude. Če bi mi morali upoštevati te standarde, ki veljajo za otroška 

igrišča, finančno ne bi zmogli postaviti niti ene šestine, kot smo jo. Ker eno osnovno 

igralo stane tri tisoč evrov. Da bi bili standardi za doživljajska igrišča, tega si ne želim. 

Seveda, ker smo mi sami zaenkrat. Seveda, če bi me vprašali, ali lahko potem vsak določi 

kos zemlje in reče, da je to doživljajsko igrišče – v tem primeru rabimo neke standarde 

oz. neke merila, kaj je to. Imamo sicer predpis, mislim, da na nacionalnem nivoju, potem 

pa ima vsaka občina svoje podprostorske akte. Po zakonu bi moralo biti na vsak 

kilometer in pol – pri gostoti prebivalstva, kakršna je tukaj – večje igrišče. Ni 

poimenovano kot doživljajsko igrišče, ampak opisuje pa točno to – večje igrišče, kjer 

mora biti prostor za pustolovsko igro. Zakonodaja je, samo sledimo ji ne. Občine ne 

sledijo svoji lastni zakonodaji. V programu Mladina 2006–2016 piše jasno črno na 

belem: 'Omogočiti moramo čim več zelenih površin, ki bodo namenjene otrokom in 

druženju lokalnih prebivalcev.' Imamo zakonsko določeno, samo nihče tega ne izvaja. 

Samo izvajati je potrebno.« 

Nn11 pripoveduje, da so največje ovire »pri infrastrukturi, pri delu z zemljo; razni občinski in 

državni prostorski načrti; s pridobivanjem papirjev.« Trdi, da bi morala država bolj podpreti 

iniciative, ki temeljijo na delu z otroki in mladimi: 

 »Država bi morala sprevideti, da so osnovnošolci kritična skupina, ki poleg šole tavajo 

in nimajo veliko možnosti, da bi se začutili pripadne neki skupini. Država bi pri takih 

projektih morala tudi pomagati finančno. /…/ Če pa ne podprejo finančno, pa naj vsaj 

omogočijo določene davčne olajšave ali kaj podobnega. Ogromno imam dela in to je 

delo, ki je za dobro države. Na mladih svet stoji in če mlada generacija ne bo OK, bo 

vse šlo samo navzdol.« 

Prepoznava, da obstajajo možnosti za pridobitev evropskih sredstev za projekte, a žal 

birokracija in neodzivnost odgovornih zavirata izpeljavo projektov in izplačilo sredstev: 

»Denar, evropska sredstva, ki so namenjena za določene projekte … Naj ne zavirajo 

črpanja denarja na vse pretege, kot da gre iz njihovega žepa. Ker če ne bo šel za to, se 

bo nekje obrnil in izgubil. Naj ne zavirajo, ampak pomagajo, da se čim več dobrih 

projektov izpelje. Naj bodo pri razpisih bolj odzivni. Ne morem čakati eno leto, da bom 

vedel, ali je projekt odobren ali ne. In pred odobritvijo naj ne bi smel začeti graditi – 

ali naj samo čakam? Ker v vsakem primeru bom moral čez eno leto svoja sredstva 
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založiti in potem bom še neskončno let čakal, da bom tista sredstva dobil izplačana. 

Taka počasnost močno zavira pobude.« 

Nn16 pravi: »Zakonodaja je v redu, je odlična, ji nič ne manjka.« Obenem poudari upoštevanje 

hierarhije zakonodaje – ustavne pravice in Konvencija o otrokovih pravicah so nad pravilniki, 

kurikuli in učnimi načrti: 

»Še vedno se preveč gleda na snov, ne pa na celostne cilje, kot so razvoj osebnosti, 

talentov, uma in telesa po Konvenciji o otrokovih pravicah. /…/ Država bi morala 

izvajati nadzor nad tem, ali se zakonodaja izvaja ali ne. Pa tega ne počne. Če pride 

inšpektor in pregleda, ali so se snovi izvedle po programu, potem on ne opravlja svojega 

dela. Če bi bil jaz učitelj, bi inšpektorju dejal: 'Zakon je tole in jaz vam dovolim, da 

preverjate samo tisto, kar je po zakonu. Ne pa da preverjate, kar ste vi v en pravilnik 

napisali'. Poznati je treba hierarhijo zakonodaje. Ustavne pravice so temelj in noben 

kurikul ne sme tega povoziti. Konvencija o otrokovih pravicah naj se izvaja direktno.« 

Š. P. izpostavlja potrebo po denarnih spodbudah za gozdarje, ki bi jih ti namenili razvoju gozdne 

pedagogike, in jasni opredelitvi, kdo je gozdni pedagog: 

»Za gozdne pedagoge bi bilo dobro, da bi obstajal nek hladni pogon, neka manjša 

količina denarja, ki bi služila razvoju te veje gozdarstva. Dobro bi bilo utemeljiti, kdo 

je gozdni pedagog in kdo ne. Lahko se bojimo kakšne aktivnosti, ki ne bo imela veze z 

gozdno pedagogiko, pa bo pod tem imenom oglaševana.« 

4.10   PRIDOBIVANJE ZNANJA O IZOBRAŽEVANJU NA PROSTEM 

V tem poglavju bom pisala, na kakšne načine so informanti pridobivali znanja s področja 

izobraževanja na prostem in kaj so o svojih institucijah in izobraževanjih, ki jih izvajajo, 

povedali predstavniki treh inštitutov. 

4.10.1   Kje so znanje pridobivali informanti 

Štiri predstavnice formalnih institucij se redno udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira 

Inštitut za gozdno pedagogiko, dve vzgojiteljici sta dejali, da je njihov vrtec sodeloval z 

gozdarjem Jakom Šubicem, ki je z vzgojiteljicami izvajal delavnice v gozdu. Redkeje omenjajo 

knjige in splet. Ena vzgojiteljica je bila na mednarodni delavnici, ki so jo organizirali v sklopu 

projekta Otroci v permakulturi.  
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Pomočnica ravnateljice Fv5 je dejala, da v njihovem vrtcu enkrat ali dvakrat letno organizirajo 

izobraževanja za celoten kolektiv. Povabijo različne predavatelje. Teme predavanj povezujejo 

z vizijo in prednostnimi nalogami:  

»V to temo so usmerjeni naši strokovni aktivi, šole za starše itd. Morda smo včasih več 

izbirali izobraževanja s področja vzgoje, postavljanja meja ipd. Sedaj pa smo prišli do 

tega, da če ne bomo postavili temelja v gibanju, vzgoja ne bo uspešna.« 

Skoraj vsi predstavniki neformalnih institucij pridobivajo znanje s spleta in iz strokovne 

literature. Po trije informanti z neformalnih institucij so se udeležili seminarjev ali delavnic, ki 

so bili organizirani v okviru Inštituta za gozdno pedagogiko, Gozdarskega inštituta ali projekta 

Otroci v permakulturi. Deset informantov omenja, da so z namenom izobraževanja na prostem 

šli tudi v tujino. Nekaj jih je obiskalo gozdne vrtce v Avstriji, na Češkem, Danskem in 

Švedskem. Np6 se je udeležila 10-dnevnega izobraževanja »Outdoor training for outdoor 

trainers« na Poljskem. Np14 se je udeležil večih mednarodnih delavnic na temo permakulture 

v različnih državah: »Anglija, Španija, Škotska, Romunija, Nemčija, Hrvaška, Portugalska itd.« 

Nn11 je obiskal tri skandinavske države:  

»Bil sem na Danskem, Norveškem, Finskem. Obiskal sem vrtce in osnovne šole 

(udeskule – to je šola, ki je kot stavba podobna slovenskim šolam, so pa veliko zunaj). 

Povsod imajo vrtove, večinoma tudi drevesa, morda kakšno žival, nisem zasledil kmetij 

v sklopu šol/vrtcev. Večinoma imajo otroci v teh institucijah na voljo tudi orodje za 

obdelavo lesa.«  

Nd13 je opazovala delo v večih evropskih doživljajskih igriščih in še sodeluje z njimi: 

»Največ smo sodelovali z igriščem v Berlinu, ki se imenuje Kolle 37. Nekaj treningov in 

študijskih obiskov smo naredili tudi z igriščem Baui iz Hamburga in z igriščem v 

Gradcu. Povezujemo se z različnimi igrišči, ker imajo različne ciljne skupine: za 

prespati na igrišču pri nas ni starostne omejitve, v Gradcu so otroci do 10. leta, v 

Hamburgu pa je 10 let najnižja starost. Največ sem se učila od partnerskih igrišč, da 

sem bila tam, opazovala. Teoretično pa sem se bolj izobraževala o angleških igriščih, 

ker so oni najbolj produktivni pri izdaji literature na področju playworka.« 
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4.10.2   Predstavitev v raziskavi sodelujočih institucij, ki ponujajo 

izobraževanja za pedagoge 

V tem poglavju predstavljam tri inštitute, ki se ukvarjajo z izobraževanju na prostem. Opisujem 

njihova področja delovanja, kako so financirani, kakšne prednosti in naloge imajo vrtci in šole, 

ki se vključijo v njihov program, in ali za to plačajo članarino. Navajam, kaj posredujejo 

vzgojiteljem in učiteljem na seminarjih in delavnicah, ter na kratko zapišem njihovo vizijo oz. 

želje za prihodnost. Informacije, ki so navedene, sem prejela v osebnih intervjujih z 

odgovornimi osebami, torej z Anamarijo Slabe, Natalijo Gyӧrek in Špelo Planinšek.  

4.10.2.1 Program Šolski ekovrtovi 

Poslanstvo Inštituta za trajnostni razvoj je spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva. Ena od 

aktivnosti v okviru tega poslanstva je program Šolski ekovrtovi, ki se je pričel izvajati leta 2000. 

Posvečajo se usposabljanju učiteljev in vzgojiteljev za to, da znajo vzpostaviti šolski ali 

vrtčevski ekovrt, ga znajo uporabljati kot učno orodje, ga znajo oskrbovati ter da znajo otrokom 

približati ekološko vrtnarjenje in ekološko hrano. Izvajajo tudi dejavnosti za otroke, kar se 

običajno odvija v okviru projektov, ki jih navežejo na program Šolski ekovrtovi. Njihova naloga 

je tudi prizadevanje za politično podporo šolskim ekovrtovom ter sodelovanje v javni razpravi, 

kakšno šolstvo si želimo. 

V programu lahko sodeluje kdorkoli, sodelujoči pa plačajo simbolično letno članarino. Člani 

lahko pridobijo znak Šolski ekovrt, za katerega je potrebno izpolniti nekaj meril, ki so 

objavljena tudi na spletni strani. Pogoj je tudi, da so vsaj dve leti člani in so v tem času 

udeleženi vsaj na dveh izobraževanjih. Člani ob zaprositvi za znak pošljejo poročilo, v katerem 

opišejo, kako so poskrbeli za vsako od obvez. Na ITR poročilo pregledajo in če je to ustrezno, 

vzgojno-izobraževalna ustanova dobi znak Šolski ekovrt.  

Vzgojiteljem in učiteljem na izobraževanjih predstavijo predvsem k naravi prijazen pristop do 

pridelave hrane in razvijanje pozitivnega odnosa do tega pri otrocih, obenem pa posebna 

znanja, kako se obdeluje zemljo. Predstavijo jim ekološke vrtnarske postopke in tehnike, 

konkretne rešitve, kako preprečimo škodljivce, bolezni itd. Dejavnosti so povezane z vzgojnim 

pristopom, poudarjajo pozitivno naravnanost vzgojitelja, učitelja in spodbujanje otrok k 

odkrivanju, opazovanju narave in pogovoru o tem, kar vidijo. Pristopajo celostno in zavzemajo 

stališče, da je permakulturni način, ki vključuje tudi strukturiranje prostora in dejavnosti, 

najbolj primeren za šolske in vrtčevske ekovrtove. 
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Zagovarjajo, da bi morala obdelava šolskih ekovrtov postati redni sestavni del vzgoje in 

izobraževanja na vseh osnovnih šolah in vrtcih, pa tudi na srednjih šolah, kjer je to mogoče. 

4.10.2.2 Inštitut za gozdno pedagogiko 

Inštitut je bil ustanovljen leta 2010 in ima tri področja delovanja: 1.) Krepijo naravoslovne 

načine dela s poudarkom na promociji in spoznavanju slovenskih gozdov, pri čemer želijo 

približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne aktivnosti otrokom in mladim. 2.) 

Razmišljajo o gozdu kot učilnici in viru idej za vse predmete oz. področja kurikuluma ter 

razvijajo različne didaktične pristope, s katerimi težijo k razvoju aktivnih in sodobnih metod 

pri učenju v naravi. 3.) Raziskujejo vpliv narave na razvoj in zdravje otrok ter njihovih vrednot 

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

Inštitut za gozdno pedagogiko šolam in vrtcem ponuja izobraževanja, delavnice za otroke, 

podporo. Mreža gozdnih vrtcev in šol, ki deluje v sklopu Inštituta, predstavlja komunikacijsko 

središče za sodelujoče, je motivator in inkubator idej, kaj početi na prostem in kako. 

Sodelujočim se porajajo nove ideje, s katerimi odpirajo nove perspektive.  

Članarine za sodelujoče šole in vrtce ni. Inštitut je financiran iz projektov, izobraževalnih 

storitev, ki jih nudijo, in publikacij, ki jih izdajajo. Obveznosti za sodelujoče šole in vrtce ne 

predpisujejo, so pa priporočila. Ugotavljajo, da so sodelujoči vrtčevski oddelki več kot enkrat 

na teden v gozdu, tudi trikrat na teden. Otroci so postali tista gonilna sila, ki rečejo: »Gremo v 

gozd oz. na gozdno igrišče.« Tudi šole so večkrat v gozdu, vsaj dvakrat, trikrat mesečno. 

Prestopili so meje razreda in iščejo metode za poučevanje matematike, slovenščine, angleščine 

in drugih predmetov na prostem. Po šolah so se za odhode v gozd tudi nekoliko drugače 

organizirali. 

Njihova izobraževanja potekajo tako, da povabijo ljudi, ki se ukvarjajo s temami, ki se 

povezujejo, tako da se ustvarja prenos idej, znanja, izkušenj, poguma in motivacije. 

Ugotavljajo, da nikoli ne zmanjka idej, vedno najdejo sveže pristope. 

Zavzemajo se za spremembe na sistemski ravni, spremembe, ki se nanašajo na normative v 

šolah in vrtcih. V ljubljanskih vrtcih potrebujejo zaradi prometa tri vzgojitelje, da pridejo do 

gozda. Normativi bi se morali spremeniti vsaj toliko, da bi lahko skupino spremljala tudi 

odrasla odgovorna oseba, ki sicer nima pedagoške strokovne izobrazbe, npr. babica, dedek, 

študent. 
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4.10.2.3 Gozdarski inštitut Slovenije  

Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost s področja gozdov, ekologije 

divjadi, lovstva, rabe dobrin, storitev gozdov in gospodarjenja z gozdovi (Gozdarski inštitut 

Slovenije, b.d.). Ker se je v določenem obdobju pokazalo, da je gozdarska stroka slabo odprta 

navzven, so ok. leta 2008 začeli z dejavnostmi sodelovanja s širšo javnostjo. Leta 2011 so 

ustanovili skupino Gozd eksperimentov, ki povezuje več smeri gozdarstva in s tem pokrije 

zahteve po strokovnem znanju, ki ga potrebujejo pri izvedbi aktivnosti. 

Gozd eksperimentov je blagovna znamka delovne skupine. V okviru Gozda eksperimentov s 

skupinami iz vrtcev, osnovnih šol in fakultet izvajajo dejavnosti na prostem s področja gozdne 

pedagogike. Za pedagoške delavce izvajajo seminarje, ki se dotikajo določene teme, npr. 

gozdne živali, varnost pri izvajanju aktivnosti.  

Namen seminarjev za pedagoške delavce je prenos gozdarskega strokovnega znanja širši 

javnosti. Zaradi tega se fokusirajo na ožje tematike, ki jih lahko kakovostno pokrijejo. Imajo 

toliko pedagoškega znanja, da izvedejo tematiko. Princip je enak pri mlajših in starejših. 

Pedagogi, ki se za njihove seminarje odločijo, običajno nekaj o tem že vedo, želijo pa si 

nadgraditi svoje znanje.  

Inštititut je financiran iz javnih sredstev, lahko se tržijo, a ni zaželeno. Vrtci in šole, za katere 

izvedejo dejavnost, v celoti krijejo stroške izvedbe. Vse druge aktivnosti pa pokrivajo iz 

desiminacijskih sredstev projektov. To pomeni, da od vsakega projekta, ki ga izvajajo (npr. o 

invazivnih vrstah, o genski raznolikosti), nekaj sredstev lahko namenijo za izobraževanje širše 

javnosti. 

Razvoj inštituta bo usklajen s smernicami evropske skupine gozdnih pedagogov. Interni razvoj 

bo temeljil na izobraževanju pedagogov in strokovne javnosti. Zaznavajo potrebe po opredelitvi 

besednih zvez gozdna pedagogika in gozdni pedagog, saj v Sloveniji še nimamo definirano, kdo 

je lahko gozdni pedagog in kdo ne. Gozdna pedagogika je podmnožica učenja v naravi. Kot 

primer je Š. P. povedala, da so gozdarji s Slovaške to definirali zelo ozko, rekli so, da je to 

učenje o gozdu v gozdu z gozdarjem ali z nekom z gozdarsko izobrazbo. Avstrijci so to razširili, 

tako da so lahko izvajalci gozdne pedagogike skoraj vsi naravoslovci, ampak mora biti še vedno 

pod okriljem gozdarske organizacije. Smernice glede tega pa bo potrebno doreči v sodelovanju 

z Zavodom za šolstvo.  
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5.  DISKUSIJA 

V raziskavi sem proučevala, kaj se dogaja v praksi institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 

na prostem v Sloveniji. Ugotavljala sem, kakšna stališča imajo izvajalci do svojega dela, kako 

delo organizirajo ter kakšne so okoliščine dela. Za raziskavo sem se odločila, ker sem v 

osebnem življenju in na študijski izmenjavi na Norveškem prepoznala velik pomen bivanja na 

prostem za otroke in mlade v času izobraževanja ter želim prispevati k razvoju pedagoške stroke 

na tem področju.  

Pri poteku opravljanja raziskovalnega dela sem najprej pregledala literaturo in oblikovala delno 

strukturiran vprašalnik. S pomočjo vprašalnika sem opravila individualne intervjuje s 26 

posamezniki, ki izvajajo izobraževanje na prostem z otroki ali izvajajo seminarje o tem za 

pedagoške delavce. Namen intervjujev je bil pridobiti informacije o tem, kako izvajajo svoje 

delo in kakšne poglede imajo glede določene teme. V procesu analiziranja sem odgovore 

kvalitativno obdelala in jih predstavila v besedilu. V nadaljevanju odgovarjam na raziskovalna 

vprašanja in rezultate povežem z ugotovitvami drugih avtorjev.  

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Katere dejavnosti, ki temeljijo na bivanju na prostem, 

se izvajajo z otroki po Sloveniji? V slovenskem prostoru obstaja več iniciativ, ki v javnih 

vrtcih in šolah promovirajo tesnejše sobivanje z naravo, izobražujejo vzgojitelje in učitelje ter 

izvajajo dejavnosti za otroke na prostem. Pomemben vpliv na prakso institucij na tem področju 

imajo Inštitut za trajnostni razvoj, kjer vodijo program Šolski ekovrtovi; Inštitut za gozdno 

pedagogiko, v okviru katerega je organizirana Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije; in pod 

okriljem Gozdarskega inštituta Gozd eksperimentov. V Mrežo gozdnih šol in vrtcev je bilo 

decembra 2018 vključenih 84 vrtcev in 36 šol, v program Šolski ekovrtovi je vsako leto 

vključenih približno 100 članov, od začetka do danes je sodelovalo okoli 450 šol in vrtcev. 

Delavnice in seminarje za strokovne delavce v vrtcih in šolah izvajajo tudi nekateri drugi 

posamezniki, s katerimi sem opravila intervjuje. Omenjene institucije lahko razdelimo na tiste, 

ki pospešujejo pridelavo hrane na zemljišču vrtca ali šole, in druge, ki spodbujajo in ponujajo 

izvedbo dejavnosti v gozdu in drugih naravnih okoljih. 

V zadnjih letih so bile ustanovljene tudi neformalne institucije, ki omogočajo in promovirajo 

prostočasne aktivnosti na prostem ob popoldnevih, med vikendi in v času počitnic, nekatere 

ponujajo dopoldansko varstvo predšolskih otrok v naravnih okoljih, vabijo pa tudi šoloobvezne 

otroke, ki se šolajo na domu. Institucije izvajajo svoje dejavnosti v gozdu, v različnih naravnih 
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in urbanih okoljih ter na kmetiji. Doživljajska igrišča in nekateri nekajurni obiski gozda v 

prostem času so večinoma za družine brezplačni, druge storitve so plačljive.  

Medtem ko se prakse vsakodnevnega izobraževanja na prostem v Sloveniji prebujajo šele 

zadnjih nekaj let, tuja literatura (Joyce, 2012) pričuje, da je učenje na prostem v zahodnem svetu 

postalo močno opazno v medijih, spremlja oglase za zdrav način življenja in je močno 

vključeno v kurikulume za otroke v zgodnjem otroštvu. V skandinavskih državah, Angliji in 

ponekod drugod po Evropi je koncept gozdnih vrtcev že dalj časa uveljavljen. Vedno več jih je 

ustanovljenih tudi po Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji (Knight, 2016). 

Zanimalo me je, kako informanti ocenjujejo smisel in pomen igre, učenja in poučevanja 

na prostem. Za informante je bivanje na prostem pravica vsakega otroka in vpliva na njegov 

celostni razvoj. V naravi otroci pridobivajo nove gibalne in senzorne izkušnje, izpopolnjujejo 

svoje socialne spretnosti, razvijajo svojo kognicijo, komunikacijo in kreativno mišljenje. 

Napredujejo v emocionalnem razvoju, v zavedanju sebe in samospoštovanju. Krepijo svojo 

osebnost, pridobivajo sposobnost soočiti se s frustracijami in jih premagati, prepoznavajo svoje 

interese in so samostojni. Obenem se otroci čutijo povezane z naravo in razvijejo naklonjen 

odnos do nje, kar vodi v ekološko ravnanje. Tudi drugi avtorji (Garrick, 2009; Gill, 2011; 

Malone, 2008; Rickinson idr., 2004; Tovey, 2007) prihajajo do ugotovitev, da zunanje okolje 

otrokom zagotavlja dobro počutje, razvoj in učenje na vseh področjih ter zavzetost za ohranitev 

narave.  

Bivanje na prostem po besedah informantov vpliva tudi na boljše počutje pedagogov. Skupaj z 

otroki v naravi se zabavajo, se notranje umirijo in dobijo nove ideje. Zagotavljajo, da bivanje v 

naravi skupaj z otroki deluje preventivno proti izgorelosti in čustveno-psihičnim težavam.  

Želela sem izvedeti, kako informanti razumejo svojo vlogo in vlogo otrok pri igri in učenju 

na prostem. Informanti so izpostavili, da je njihova vloga omogočati otrokom, da pridobivajo 

izkušnje na prostem, omogočati čas za prosto igro, se jim v igri pridruževati in občasno izvajati 

strukturirane dejavnosti.  

Veliko informantov je dejalo, da morajo zagotavljati fizično in psihološko varnost, obenem pa 

omogočati otrokom, da se soočajo s tveganji. To pomeni, da preprečijo morebitne hujše 

poškodbe, vzpostavljajo zaupanje in avtoriteto v odnosu z otroki, skrbijo za dobre odnose med 

otroki in jih pri vsem tem navajajo k samostojnosti ter odgovornosti. Informanti svojo vlogo 

vidijo kot vlogo nekoga, ki v procesu otrokovega učenja zavzema posredno, indirektno vlogo, 
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otroke opazuje in jim sledi v njihovih potrebah, idejah in interesih, redkeje jih sam usmerja. 

Tudi Lysklett idr. (2008) razmišljajo, da narava otrokom nudi širok razpon možnosti, zato je 

bolj naravno, da vzgojitelj v vrtcu prevzame vlogo usmerjevalca in opazovalca, ne pa 

tradicionalne vloge v smislu predstavitve informacij. 

Informanti imajo različne poglede na to, kolikšen naj bo delež proste igre in strukturiranih 

dejavnosti. Podobno je pri avtorjih strokovne in znanstvene literature. Gray (2013) in Louv 

(2005) bolj zagovarjata prosto igro, Wood (2010) in Zosh idr. (2018) pa trdijo, da je najbolje 

kombinirati aktivnosti, ki jih usmerjajo odrasli, in aktivnosti, ki so sad pobude otrok. Kljub 

temu, da intervjuvane vzgojiteljice v javnih vrtcih pri bivanju v naravi dajejo prednost prosti 

igri pred vodenimi dejavnostmi, sem zaznala, da je v njihovih kolektivih še močno prisotna 

miselnost, da mora biti v vsakem dopoldnevu izvedena neka usmerjena dejavnost. Pomočnica 

ravnateljice zaznava, da se pri strokovnih delavcih pojavlja skrb, ali dovolj naredijo za razvoj 

otrok, če jih le peljejo v gozd. 

Nekateri predstavniki neformalnih institucij zaznavajo, da 2-letnikom zadošča vsakodnevno 

raziskovanje gozdička, pri 4-ih ali 5-ih letih pa otrokom prosta igra na isti lokaciji v gozdu ne 

zadošča več in začnejo kazati zanimanje za raznolike spodbude. Vse tiste institucije, ki delajo 

s starejšimi predšolskimi in šoloobveznimi otroki v dopoldanskem času, poleg proste igre 

organizirajo tudi izlete in delavnice z različnih področij. 

V nadaljevanju bom predstavila, kako je organizirano izobraževanje na prostem v 

institucijah in kakšne so okoliščine dela. Sodelujoče vzgojiteljice in učiteljica preživijo 

skupaj z otroki na izletu največ tri ure, le izjemoma več časa. V raziskavi M. Kos in J. Jermana 

(2013) je bilo ugotovljeno, da otroci v slovenskih vrtcih preživijo v gozdu in drugih naravnih 

okoljih povprečno tri ure na teden v toplih mesecih in 1,6 ure v hladnih mesecih. Ugotovila sta, 

da je med ovirami za obisk naravnih okolij tudi omejitev z dnevno rutino. V enem od 

sodelujočih vrtcev so to oviro premostili tako, da po dogovoru pripeljejo v gozd topel obrok in 

ležalne podloge, tako da lahko tam jedo in počivajo.   

Osem neformalnih institucij ponuja dopoldanske, popoldanske ali vikend dejavnosti za otroke 

v naravi. Vsi imajo vsaj eno stalno lokacijo v gozdu, kamor se z otroki redno vračajo. Štiri 

institucije od teh ponujajo obliko vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in nekatere tudi 

šoloobveznih otrok, ki se formalno šolajo na domu. Od omenjenih dve instituciji delujeta pet 

ur v dopoldanskem času do kosila, dve instituciji pa ponujata osemurno vzgojo in 
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izobraževanje. V teh institucijah so otroci skoraj ves čas na prostem, tako kot tudi v norveških 

friluftsliv barnehage oz. vrtcih na prostem (Hansen, 2008). Šest institucij izvaja dejavnosti za 

otroke v prostem času. Tri institucije enkrat tedensko otrokom omogočajo igro in učenje v 

gozdu, dve med delavniki in ena ob sobotah. V gozdu so od 1,5 do 3 ure.  

Dva informanta sta predstavnika dveh doživljajskih igrišč s stalno lokacijo, ki obratujeta v 

popoldanskem času med delavniki. Na doživljajsko igrišče lahko otroci svobodno pridejo in 

odidejo, kadarkoli si želijo (ni jim treba čakati staršev, da pridejo ponje), kar je temeljno načelo 

doživljajskih igrišč (Potter, 1997). Ena neformalna institucija ponuja popoldanske dejavnosti 

enkrat tedensko za starejše predšolske in osnovnošolske otroke na kmetiji. Dve neformalni 

instituciji in vsi trije inštituti ponujajo vrtcem in šolam pripravo in izvedbo aktivnosti za otroke 

na prostem, ki trajajo od 2 do 4 ure.  

Tako formalne kot neformalne institucije starše izobražujejo o pomenu igre v naravi in pogosto 

na prostem organizirajo neformalna srečanja za družine. Vodstva vrtcev in šol ponekod 

zagovarjajo pridobivanje temeljnih izkušenj z naravo in soočanje s tveganji, drugod pa 

vzgojiteljice in učiteljice teh spodbud in zanimanja s strani vodstva ne čutijo. Institucije v 

okviru bivanja na prostem sodelujejo s starši, z lokalnimi prebivalci, strokovnjaki, izvajalci 

delavnic, s športnimi ter kulturnimi ustanovami ipd. Žuraj in Zupanc Grom (2006) pišeta, da 

vrtec vstopa v sodelovanje z okoljem, da bi uresničil svojo vizijo, poslanstvo ter cilje, ki se 

navezujejo na potrebe, interese, zahteve ter želje uporabnikov svojih storitev. V ospredju mora 

biti nenehna izmenjava izkušenj ter prilagajanje na spremembe v okolju.  

V nekatere neformalne institucije je vključenih nekoliko več dečkov kot deklic, drugod so otroci 

po spolu uravnoteženi. Sprejemajo otroke različnih starosti, večinoma med 3. in 10. letom. V 

institucije, ki imajo plačljive storitve, vozijo svoje otroke osveščeni starši srednjega in nekoliko 

višjega socialno-ekonomskega statusa. 

Vse institucije otrokom omogočajo, da v času bivanja na prostem pojedo malico. Dve 

neformalni instituciji, ki nudita celodnevno varstvo, otrokom priskrbita topel obrok, ki ga 

pojedo zunaj. Počitek otrok v formalnih institucijah je skoraj vedno organiziran v notranjih 

prostorih, v eni neformalni instituciji poleti pripravijo ležišča na prostem, pozimi so notri. 

Otroci v formalnih in večini neformalnih institucij opravljajo malo in veliko potrebo v naravi, 

v eni neformalni instituciji imajo ekološko stranišče, v drugi napnejo tkanino med tri drevesa, 

na enem doživljajskem igrišču uporabljajo prenosno stranišče. Skoraj v vseh institucijah vsa 
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oblačila za otroke priskrbijo starši, le v enem javnem vrtcu posodijo otrokom dežne hlače in v 

drugem vrtcu pelerine. Informanti poudarjajo, da so kvalitetna nepremočljiva oprema in dovolj 

rezervnih oblačil ključni za dobro počutje otrok. Informantom vreme ni ovira, da se ne bi 

odpravili v naravo, svoje dejavnosti pa prilagodijo vremenu. Beames idr. (2012) in Bogner 

(2010) poudarjajo pomen ustrezne priprave na delo na terenu. Vzgojitelj oz. učitelj mora biti 

stalno pozoren na vreme, primarne potrebe in vedenje otrok, teren, kjer hodijo, in druge 

pričakovane in nepričakovane vplive.  

Opisala bom, kako je zagotovljena varnost otrok in kakšen je odnos informantov do 

nelagodnih in tveganih situacij. Intervjuvanci navajajo, da v naravi pride do različnih situacij, 

ki pri otrocih vzbudijo neprijetna čustva. Več informantov je pri vprašanju glede varnosti 

izpostavilo zaupanje, ki ga imajo do otrok, da bodo sami poskrbeli za lastno varnost. Poudarjajo, 

da strah pred tveganji pri bivanju v naravi ni v ospredju. Pomembno je dobro poznavanje otrok, 

njihovih razvojnih zmožnosti in karakternih lastnosti. S. Knight (2009) izpostavlja, da je 

zaupanje med otroki in odraslimi temelj v gozdni šoli. Po mnenju Sandseter (2009a) so ključna 

tudi subjektivna prepričanja in ravnanja odraslega, ki lahko prispevajo k večjim tveganjem za 

poškodbe pri otrocih. 

Intervjuvane predstavnice formalnih institucij zagotavljajo varnost s pravili, o katerih se 

pogovorijo z otroki. Neformalne institucije varnost zagotavljajo s prisotnostjo odrasle osebe, z 

ustrezno izbiro in pripravo okolja, z zaščitno opremo. Situacije, ki jih informanti ob bivanju na 

prostem z otroki zaznavajo kot tvegane, so hoja ob prometni cesti, možnosti utopitev, nevarnost 

strele ob nevihti, padanje suhih vej z dreves, nevarni predmeti na tleh (igle, kosi kovine, steklo, 

pločevinke), fizični obračuni med otroki in nepredvidljive reakcije konjev. Skrb čutijo tudi pri 

delu z otroki, ki v zgodnjem otroštvu niso bili v stiku z naravo, nimajo izkušenj, kaj zmore 

njihovo lastno telo in kakšne lastnosti ima narava, zato obstaja večje tveganje za poškodbe. 

Pravila, ki so jih osnovale institucije, se nanašajo na skrb za lastno varnost in varnost drugih, 

skrb za socialne odnose, skrb za naravo in skrb za stvari. Velika večina pravil je osnovanih 

zaradi zagotavljanja varnosti. V grobem lahko rečemo, da imajo otroci v neformalnih 

institucijah nekoliko širši okvir možnosti kot otroci v formalnih institucijah. V nekaterih 

neformalnih institucijah otroci lahko plezajo na drevesa brez odrasle osebe v neposredni bližini, 

uporabljajo nož, zakurijo ogenj ipd., česar formalne institucije ne omogočajo. Hansen (2008) 

piše, da so te dejavnosti običajne v večini norveških vrtcev in šol. 
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Pogosto se v institucijah ukvarjajo s problemom glede klopov. Poudarjajo pomen rednega 

pregledovanja, primerne obleke in pranja oblačil na koncu dneva. Imajo različne prakse 

pregledovanja in uporabe repelentov. 

Navedla bom, s katerimi ovirami se srečujejo informanti pri izvajanju dejavnosti. 

Formalne institucije so omejene z zakonodajo, ki se nanaša na organizacijo spremstva in 

zagotavljanje sočasnosti v skupini. Tudi M. Kos in J. Jerman (2013) sta ugotovila, da 

vzgojiteljem potreba po dodatnem spremljevalcu predstavlja oviro. Vrtci se ukvarjajo z 

inšpekcijami, ki preverjajo varnost hrane in urejenost okolice vrtca, in dajejo zdravstveno-

higienskemu vidiku prednost pred pedagoškim vidikom. Nekateri predstavniki neformalnih 

institucij bi radi ustanovili gozdni vrtec, a jih zakonodaja omejuje in pravijo, da gozdnega vrtca 

pri nas praktično ni mogoče ustanoviti. Določeni so strogi predpisi glede urejenosti stavbe, v 

kateri je vrtec, predpisi glede priprave hrane in glede postavitve objektov v gozdu. V 

neformalnih institucijah imajo težave s financiranjem dejavnosti. Želeli bi si podpore države, 

da bi bile lahko njihove storitve cenovno dostopne širšemu krogu družin. Omenjajo težave pri 

sodelovanju s starši, vandalizem na gozdnih igriščih in stresno pripravo otrok, ki se šolajo na 

domu, na končne izpite. V kolektivih nekaterih formalnih institucij se pojavljajo ovire zaradi 

nemotiviranosti zaposlenih.  

V nadaljevanju sledi predstavitev, kakšen pogled imajo informanti na vlogo širše populacije 

vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev pri spodbujanju igre in učenja na prostem. Sodelujoči 

v raziskavi želijo tudi druge pedagoge navdušiti za izobraževanje na prostem. Spodbujajo jih, 

naj bodo pri pedagoškem delu sproščeni, kreativni, zavzeti in naj svoj odnos do dela reflektirajo. 

Nagovarjajo jih, naj otrokom podajo praktično znanje in naj pogumno plavajo proti toku in 

delajo tako, kot verjamejo, da je dobro za otroke. Ravnateljem sporočajo, da je vredno vlagati 

energijo v ta področja, saj gre za dobrobit naše družbe. Spodbujajo jih, naj institucije vodijo v 

skladu s svojimi vrednotami, naj zaupajo svojim zaposlenim ter jih podpirajo in se kot šola 

povezujejo z zunanjim okoljem. Nagovarjajo jih, naj se o zakonodaji pogovarjajo s svojimi 

zaposlenimi, naj bodo aktivisti, naj se povežejo in naj prestrukturirajo zastarel sistem. Mlinar 

(2012) pravi, da je za namen vzgoje za trajnostni razvoj potrebno stopiti s piedestala, na 

katerega stopamo zaradi pridobljene formalne izobrazbe. V izobraževalni sistem moramo kot 

vzornike in mentorje povabiti tiste, ki so v praksi pokazali visoko stopnjo ekološke 

inteligentnosti. To so kmetje, gozdarji, zeliščarji, pastirji, ekologi, aktivisti, prostovoljci in 

drugi, ki s srcem živijo za svet narave. 
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Zadnje raziskovalno vprašanje je: Kakšne poglede imajo informanti na vlogo lokalne in širše 

skupnosti pri spodbujanju izobraževanja na prostem? Po besedah N. G. in A. S. lahko 

občine in lokalne skupnosti veliko prispevajo k zagotavljanju prostorskih in materialnih 

možnosti za bivanje na prostem. Nekatere institucije so s strani občine deležne finančne 

podpore, druge ne. Ne glede na to, si povsod želijo, da bi občina njihovo institucijo prepoznala 

kot pomembno za kraj. Prepoznavajo potrebo po urejanju prostorov za druženje otrok in staršev 

na prostem; sredstva za to bi morale zagotavljati občine.  

Vzgojiteljice so dejale, da Kurikulum za vrtce daje svobodo vzgojitelju glede načina dela, a 

obenem izpostavljajo, da bi moral biti pomen bivanja na prostem v dokumentih strokovno 

opredeljen. Nekatere menijo, da so standardi glede fizične varnosti in varnosti hrane nesmiselni. 

V osnovni šoli bi moralo biti manj vsebinskih oz. kognitivnih ciljev, da bi bilo več časa za 

bivanje na prostem, odnose, vzgojo in vrednote. Intervjuvanci predlagajo ukrepe, ki bi javnim 

vrtcem in šolam določali minimalni delež izvajanja kurikuluma oz. učnih načrtov na prostem. 

Po besedah predstavnikov neformalnih institucij v Sloveniji nimamo ustrezne zakonodaje, ki bi 

opredeljevala gozdne vrtce, gozdne šole in doživljajska igrišča. Nekaterim se to zdi dobro, drugi 

si želijo ureditve teh področij. 

Pogledi in izkušnje informantov, ki delujejo v formalnih institucijah, se v nekaterih stvareh 

razlikujejo od informantov iz neformalnih institucij. Predstavniki neformalnih institucij so 

poglede na izobraževanje na prostem pridobivali predvsem ob obiskih in ogledu dokumentarnih 

filmov iz podobnih ustanov v tujini, ob branju tuje literature, ipd., medtem ko je večina 

predstavnikov formalnih institucij svoje poglede gradila z lastnimi izkušnjami pri delu z otroki 

v naravi in informacijami, ki so jih prejeli pri Mreži gozdnih vrtcev in šol.  
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6. SKLEP IN POGLED NAPREJ 

Na osnovi prebrane literature in analize intervjujev lahko sklenem, da sodelujoči iz obeh skupin 

svoje delo opravljajo strokovno in v skladu s smernicami, ki jih narekujejo avtorji znanstvene 

literature. Na žalost veliko institucij pri svojem delu naleti na ovire, predvsem organizacijske, 

ki jim onemogočajo, da bi lahko še bolje izkoristili prednosti, ki jih ponuja naravno okolje.  

V formalnih institucijah bi morali premostiti organizacijske omejitve: uvesti sodelovanje s 

starimi starši ali drugimi odraslimi, ki bi lahko spremljali skupino od vrtca do naravnega okolja, 

zmanjšati maksimalno število otrok v skupini, omogočiti postrežbo kosila in izvedbo počitka v 

naravi. To bi omogočalo, da bi lahko otroci v naravi preživeli več časa. Za primerjavo naj 

napišem, da je na Norveškem povsem običajno, da se 4-letni otroci iz vrtca odpravijo na izlet 

od 9. do 14. ure, pri čemer je slabost ta, da v tem času nimajo toplega obroka. Spodbujati je 

potrebno redno sodelovanje kmetij ter šol in vrtcev, pospeševati porabo lokalne ekološke hrane 

v vrtcih in šolah ter omogočati otrokom, da na vrtovih in kmetijah pridobivajo neposredne 

izkušnje s pridelavo hrane. Pravno bi morali urediti odgovornost vzgojiteljev in učiteljev ter jih 

zaščititi, da se ti ne bi bali tožb s strani staršev in zavarovalnic ob morebitnih poškodbah. 

Neformalnim institucijam zakonodaja onemogoča ustanovitev vrtca v naravi. Država bi morala 

določiti postavke za ureditev minimalnih standardov v teh ustanovah, pri čemer naj bo v 

ospredju predpostavka, da je temeljni del igre na prostem soočanje s tveganji. Te ustanove bi 

lahko prejele koncesijo, kar bi omogočilo vpis otrok tudi staršem s srednjim in nižjim socialnim 

statusom.  

Da bi omogočili izobraževanje na prostem širšemu krogu otrok, je potreben razvoj pedagoške 

stroke na tem področju. Veliko je možnosti za poglobljene raziskave o posameznih temah, ki 

sem jih predstavila v rezultatih magistrske naloge. Nujna je utemeljitev izobraževanja na 

prostem v nacionalnih dokumentih ter prenos v prakso formalnih institucij. Določiti bi bilo 

potrebno minimalen čas v dnevu oz. tednu, ko se mora vzgoja in izobraževanje izvajati na 

prostem. Ključna je zavzetost deležnikov, da se prednosti izobraževanja na prostem predstavijo 

širši javnosti, predvsem ravnateljem, pedagogom, študentom pedagoških fakultet, staršem in 

odgovornim v lokalnih skupnostih. Potrebno je spodbujati dialog in sodelovanje med vsemi 

vpletenimi.  

V mestih in vaseh je potrebno načrtno ohranjati in urejati površine, ki so namenjene igri ter 

druženju otrok, mladih in drugih članov lokalnih skupnosti. Praksa v vzgojno-izobraževalnih 
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institucijah bi morala bolj slediti sodobnim znanstvenim izsledkom o vplivu narave na človeka 

in na razvoj možganov. Zanimivo bi bilo preučiti poglede otrok, ki so vključeni v institucije 

izobraževanja na prostem, in njihovih staršev ter jih primerjati s pogledi otrok in staršev v 

običajnih vrtcih. Potrebno je raziskovati, kako je izobraževanje na prostem utemeljeno v drugih 

državah. Biti moramo kritični do različnih pristopov, upoštevati moramo, da se slovenska 

kultura razlikuje od drugih kultur (skandinavske države, angleško in nemško govoreče države, 

Češka itd.), kjer so gozdni vrtci že dalj časa uveljavljeni. Snovati moramo nove, svojevrstne 

prakse, izhajajoč iz naše lastne slovenske kulture. 

Prvi korak naredimo pri sebi. Ne čakajmo, pojdimo ven v naravo. Zagotovo najdemo veselje, 

notranji mir, nova izkustva in znanje. 
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8. PRILOGE 

Priloga 1: POLSTRUKTURIRANI VPRAŠALNIK      

Hvala, da ste pripravljeni sodelovati v raziskavi. Zagotovila bom anonimnost. Zbrani podatki 

bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Vašo izjavo boste pred uporabo avtorizirali. Če 

na katero koli vprašanje ne želite ali ne morete odgovoriti, ga lahko izpustimo.  

 

Datum:  

Ime  in priimek: 

Institucija, ki jo predstavljate:  

Delovno mesto: 

Starost: 

Formalna izobrazba: 

I. Splošno o intervjuvani osebi in instituciji, ki jo ta predstavlja 

1. Se lahko na kratko predstavite in poveste, s čim se ukvarjate? Je pedagoška 

dejavnost vaša primarna naloga? 

2. Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli ponujati te aktivnosti/otroke voziti v 

naravo?  

3. Ali ste se izobraževali oziroma se izobražujete na področju izobraževanja na 

prostem? Kje in kako? 

4. Koliko imate izkušenj z izobraževanjem na prostem (število let, oblike dela)? 

5. Kje ste locirani, kje se gibate: (zunanje lokacije, po možnosti notranji objekt)? 

6. Koliko časa otroci preživijo zunaj (v dnevu, v tednu)? 

II. Pomen bivanja na prostem in vloga odraslih 

7. Kakšen je za vas pomen igre, učenja in poučevanja na prostem?  

8. Kako razumete svojo vlogo oz. vlogo odraslega pri izvajanju teh dejavnosti? 

9. Prosta igra ali vodene dejavnosti – čemu dajete prednost?  

10. Kakšne vodene dejavnosti izvajate?  

11. Kaj otroci počnejo med prosto igro? 

12. Ali kaj prinašate v naravo, da lahko otroci uporabljajo pri aktivnostih? 
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13. Kaj po vašem mnenju otroci pridobijo pri teh dejavnostih na prostem? Kaj opažate 

na telesnem, kognitivnem in socialnem razvoju otrok? Ali po vašem mnenju otroci 

spontano pridobijo skrben odnos do narave, če so v stiku z njo?  

14. Ali obstajajo določeni pedagoški koncepti, katerih načela so vam blizu in jih 

vključujete v svoje delo? Bi izpostavili kakšno pedagoško teorijo, knjigo, 

predavanje ali seminar, ki je bistveno vplival na vaš pogled in delovanje? 

III. Otroci in družine, ki so udeleženi, ter njihove specifike 

15. Kakšna je struktura družin, ki vključujejo otroke k vam?  

16. Kakšen je socialnoekonomski standard teh družin?  

17. JAVNI VRTCI: Ali starši lahko izbirajo, če bo njihov otrok v skupini, ki več časa 

preživi v naravi? Ali se vam zdi, da starši preferirajo vašo skupino, ker več časa 

preživite na prostem? 

18. Koliko so stari otroci, ki se vključujejo v vaše programe? 

19. Kakšna je struktura po spolu: je več deklic ali dečkov? 

20. So vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami?  

IV. Varnost otrok 

21. Ali obstajajo situacije, kjer otroci v naravi doživljajo stres, neprijetna čustva? 

Kakšne so te situacije?  

22. Kako zagotavljate varnost? 

23. Katere situacije zaznavate kot tvegane? 

24. Kakšna pravila ste osnovali za delo z otroki v naravi? 

25. Kakšna so pravila glede oddaljevanja od skupine? 

26. Kaj menite o plezanju, uporabi nožev in drugega orodja, uporabi palic v gozdu, 

prerivanju med otroki …? 

V. Osnovne potrebe otrok  

27. Kako poskrbite za prehrano med izvajanjem dejavnosti? 

28. Kako poskrbite za počitek otrok? 

29. Kako je poskrbljeno za oblačila otrok?  

30. Kako je poskrbljeno za sanitarije? Kako otroci doživljajo izločanje v naravi? 

31. Kako na vaše delo vpliva vreme? 

VI. Sodelovanje z odraslimi  

32. Kako sodelujete in si izmenjujete informacije s starši otrok?  
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33. S kom še sodelujete pri izvajanju dejavnosti? Kako? (npr. vzgojitelji, gozdarji, 

kmetje, umetniki, prostovoljci …) 

34. JAVNI VRTCI: Ali vas vodstvo podpira? Na kakšen način? 

VII. Težave  

35. Kje so težave pri izvajanju tovrstnih dejavnosti? Kako težave premagujete?  

36. Kako rešujete problem klopov? 

VIII. Vloga širše družbe 

37. Kaj bi sporočili vzgojiteljem, ki delajo v »običajnih« vrtcih?  

38. Kaj bi sporočili učiteljem? 

39. Kaj bi sporočili staršem? 

40. Kaj bi sporočili ravnateljem? 

41. Ali čutite podporo občine?  

42. Kaj bi po vašem lahko storila lokalna skupnost v dobro otrok in narave? 

43. Kako vas pri tem podpira zakonodaja na tem področju?  

44. Kaj bi po vašem lahko storila naša država? 

45. Ali bi mi želeli sporočiti še kaj, kar vas nisem vprašala?  

IX. Drugo: specifična vprašanja za intervjuvance, ki izvajajo izobraževanja 

46. Koliko vrtcev in šol je vključenih v Mrežo gozdnih vrtcev in šol/v program Šolski 

ekovrtovi? 

47. Kaj vaš zavod/Inštitut za gozdno pedagogiko/Gozd eksperimentov/program Šolski 

ekovrtovi ponuja vrtcem in šolam? 

48. Na kakšne načine so šole in vrtci dejavni? Se zavežejo k čemu na formalni ravni 

(kako pogosto bodo z otroki na prostem)?  

49. Kako ste financirani? Ali vrtci in šole plačajo za vaše storitve?  

50. Kaj vzgojitelji in učitelji pridobijo na vaših izobraževanjih? Katera znanja, 

veščine, izkušnje, stališča … jim želite predati? 

51. Ali in kako se med pedagogi spreminja odnos do bivanja, igre in učenja v naravi?  

52. Kakšna je struktura učiteljev in vzgojiteljev, ki se udeležujejo vaših aktivnosti? 

Imajo kakšne skupne značilnosti? 

53. Kako vidite razvoj gozdne pedagogike/obdelave zemlje, pridelave hrane v šolah in 

vrtcih v Sloveniji v prihodnjih letih? Kakšna je vizija vaše institucije? 
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Priloga 2: PRIMER KODIRANJA 

Tema: Vloga odraslega pri igri in učenju na prostem 

Kategorija: Omogočanje izkušenj 

Kode 3. 

reda 

Kode 2. 

reda 

Kode 1. reda IZJAVE (enote kodiranja) 

omogočanje izkušnje 

v splošnem 

omogoči, da 

gredo v gozd 

"Kot vlogo ponudnika. Da otrokom omogočim, 

da gredo v gozd." (Fv3) 

omogoči to 

izkušnjo 

"Moja vloga je, da jim omogočim to izkušnjo." 

(Nr12) 

zagotavlja 

prostor in čas za 

prosto igro 

"Zagotavljanje prostora in časa za prosto igro - 

to se mi zdi zelo pomemben del." (Np15) 

 

omog. 

igre in 

učenja 

na 

podlagi 

interesov 

otrok 

ne 

vmešava 

se v igro 

in učenje 

otrok 

jim "da mir"  "Pa to, da jim dam mir, ne diham za ovratnik, 

da tudi če jim postane dolgčas, da iz tega 

izhajajo naprej, da se znajo zamotiti, ne bom 

jih animirala." (Fv3) 

jim da čas, da 

samo opazujejo 

"Moja vloga je tudi, da znam počakati, da tisti 

otroci, ki ne vedo takoj, česa bi se lotili, da jim 

dam čas, da lahko sedijo ali stojijo in gledajo, 

česa bi se lotili. Vem, da je pomembno tudi 

zanje, da lahko najprej samo opazujejo. " (Fv6) 

jim da svobodo 

pri raziskovanju 

in komunikaciji 

z vrstniki 

"Pomen igre in učenja na prostem je predvsem 

to, da je svobodno, da jim pustiš, da svobodno 

nekaj preizkusijo, da manipulirajo z materiali, 

da jim pustiš čas, da se sami dogovorijo, 

ustvarijo svoja pravila igre in da tudi prostor 

preuredijo na svoj način." (Fv6) 

jim "da mir", da 

se lahko izrazi 

kreativnost 

"Potem dati otrokom ful veliko prostora in 

časa, da raziskujejo, kaj bi radi, dati jim mir, da 

lahko, da se izrazi kreativnost." (Nd5) 

omogoči prostor, 

v katerem se 

lahko razvijajo 

"Da jim ne vsiljujem nekega svojega načina, 

ampak jim dam nek prostor, znotraj katerega se 

lahko razvijajo. Vedno skušam začutiti njihovo 

energijo, njihove potrebe in jih enostavno 

pustim. " (Nr12) 

odganja odrasle, 

ki bi lahko motili 

otroke pri igri 

"Odganjati starše in druge odrasle. /…/ 

Zagotavljanje prostora in časa za prosto igro - 

to se mi zdi zelo pomemben del. /…/ Mi pa 

želimo več otrok zbrati skupaj, odrasle 

umakniti in jim zagotoviti ta prostor, kjer se 

lahko igrajo po svoje." (Np15) 
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pridružuje 

se igri in 

učenju 

otrok 

sodelavec, 

soigralec pri delu 

"Da sem otrokov sodelavec oz. soigralec. Pa 

naju ne rabijo pri simbolni igri. Bolj ko kaj 

delajo. Bolj kot da bi jih skušala voditi ali 

animirati. Saj jih kdaj. Ampak to so posebne 

priložnosti." (Fv1) 

vir informacij 

oz. pomočnik pri 

iskanju info. 

"Ko opazujemo naravo ali če mi prinesejo 

pokazat neko žival ali rastlino, če karkoli 

opazijo, da jim razložim glede tega oz. jim 

pomagam priti do želenih informacij, da jih 

usmerim na nek nov poskus, da nekaj 

preizkusijo s svojimi čutili, pogledajo v knjigi 

ipd." (Fv6) 

prilagodi se 

okoliščinam, ne 

sledi strogo 

zastavljenim 

ciljem  

"Ko smo zunaj, se je potrebno prilagoditi 

okoliščinam, npr. danes so videli deževnike in 

smo jih gledali 10 minut, ampak jaz bi jim 

lahko rekla: "Ne, danes deževnik ni v načrtu." 

Potem jim malo poveš, jih kaj vprašaš, na roke 

jih dajo in opazujejo, kako se premikajo. Ko si 

na terenu, pride vmes tisoč in ena stvar, ki jo 

izkoristiš, in če si zelo tog, lahko sto stvari 

zgrešiš." (Fr7) 

vir informacij "Da so prišli vprašat, če jih je kaj zanimalo." 

(Np1) 

"Odgovarjamo na vprašanja, povezana z 

geografijo, biologijo, s čimerkoli, kar je v 

gozdu." (Nd9) 

pomaga pri 

izvedbi idej 

"Če smo imeli idejo, smo jo velikokrat imeli 

skupaj. Pomagali sva jim pri izvedbi, nisva jih 

pa vodili." (Np1) 

pomaga, če je 

potreba 

"Midve sva bili tam (op. v gozdu) za to, da so 

lahko prišli prosit za pomoč, če so jo rabili." 

(Np1) 

"Da se lahko obrnejo name, če česa ne vejo, ali 

pa da skupaj poiščemo." (Nd2) 

pridruži se v igri "Da se mu v igri tudi pridruži." (Nn3) 

pomaga, če je 

potreba 

"Da naredi po svoje, hkrati pa če vidim, da rabi 

pomoč, podporo, se pa vključim, pomagam, da 

se razreši. /…/ Ali pa če recimo vidim, da ima 

kakšen izziv, pa ne ve točno, kako pristopiti, da 

sem z njim, da zraste. " (Np6) 

obogati igro "Odrasli smo po eni strani za obogatitev igre. 

/…/ imaš moč, da lahko to pripelješ na višji 

nivo. Pa če so to enostavne skrivalnice, če si 

povabljen zraven, se lahko zraven dodaš, imaš 

moč, da dodajaš pravila, ki se jih sami niso 

spomnili." (Nd13) 

odgovarja na 

potrebe otrok 

"Najbolj glavna vloga je odgovarjanje na 

potrebe otrok. Ali pomoč pri gradnji hiše ali it 

se skrivalnice." (Nd13) 
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skrbi, da se igra 

ne neha 

"Mi skrbimo, da se igra ne neha." (Nd13) 

igro lahko 

preusmeri  

"Če pride do dela, kjer bi bilo preveč nevarno 

ali preveč tvegano zaradi konfliktov ali fizičnih 

nevarnosti, lahko preusmerjamo igre. To 

konkretno lahko pomeni eno pest moke vreči v 

zrak." (Nd13) 

pri otrocih 

razvija znanje in 

veščine 

"Na podlagi njihovih interesov razvijaš znanje 

in veščine." (Np14) 

če opazi, da je 

potreba, pouči o 

uporabi orodja 

"Redko se vključimo v učenje otroka, ampak 

opazujemo, če pa vidimo, da res ne zna 

uporabljati noža, mu pa pokažemo, kako se to 

počne, ker nočemo odrezanih prstov." (Np15) 

je raziskovalec, 

zna graditi na 

otrokovi 

radovednosti 

"Biti mora raziskovalec, zanimati ga mora 

narava, znanje zna graditi na otrokovi 

radovednosti,  je motivator otrok." (N. G.) 

 

omog. 

igre in 

učenja s 

spod-

budo 

odrasle-

ga 

z nepo-

sredno 

spodbudo 

poda temo, 

opazuje, kako se 

razvija, in iz tega 

izhaja za naprej 

"Saj jim podaš neko svojo temo, samo malo 

počakaš, da vidiš, kako se bo stvar razvila, 

potem pa iz tega izhajam za naprej." (Fr7)  

spodbudi k 

opazovanju, 

poslušanju 

"Pomembno se mi zdi, da se ustavim pri 

stvareh, ki so otrokom ali meni zanimive, da 

jih spodbujam k opazovanju in poslušanju." 

(Fv4) 

motivira jih k 

opazovanju 

"Jih pa včasih za kakšno stvar motiviram, npr. 

da pogledajo, koliko je zrasla solata, samo da 

ni tega preveč." (Fv6) 

potrebuje veliko 

idej in časa za 

pripravo 

"Nekdo, ki vodi, pa potrebuje /.../ veliko 

priprave. Na zunaj lahko izgleda, kot da ni nič, 

ampak je zadaj veliko vloženega časa - več, kot 

pa če bi samo podajal vnaprej določene 

informacije. Rabiš veliko idej, sploh ko delaš z 

malo večjimi otroki, ko jim podajaš tudi že 

malo bolj zahtevno znanje, ne samo tisto, kar je 

pri predšolskih. To je zahtevna naloga, ampak 

se da. Če otrokom ponudiš nekaj zanimivega, 

oni temu definitivno sledijo." (Nd4) 

spodbudi k 

šolskemu delu 

"Včasih je potrebno reči, da je treba določene 

reči narediti. /…/ Ko se stvar ustavi (npr. pri 

delanju plakatov), malo spodbudim, da 

nadaljujejo. " (Nr7)  

spodbuja k 

radovednosti, ne 

le z 

omogočanjem 

proste igre 

"Nisem pa pristaš samo proste igre, mogoče 

tudi zato, ker smo v dobi, ko imajo otroci 

veliko dražljajev, ki so jih navajeni, in danes so 

otroci še bolj radovedni, iščejo nekoga, da jih 

spodbudi. " (Np10) 
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določeno 

tematiko 

predstavi kot 

prijetno, naredi 

igro uporabno 

"Določeno tematiko predstaviti kot prijetno 

stvar. Narediti igro uporabno za njih in skozi to 

uporabnost pridobiti še znanje, ki jim bo 

koristilo, npr. da je mah moker, voda mrzla, 

lubje hrapavo." (Š. P.) 

razbija mite o 

gozdu kot 

objektu strahu 

"Vloga odraslega je razbijati mite, z mešanjem 

kultur prihajajo otroci, ki se strašno bojijo 

gozda, ker se tudi njihovi starši bojijo gozda." 

(Š. P.)  

z zgledom deli svoje 

navdušenje 

"Da delim svoje navdušenje. Vsakič ko pridem 

v vrtec in me srečajo otroci, ki me poznajo, vsi 

vpijejo: "Ime Np10], kdaj gremo spet v gozd?" 

In sem prepričana, da je to zaradi tega, ker sem 

jaz tako navdušena. Tudi tisti otroci, ki se niso 

želeli dotikati živalic in jim je bilo to odvratno, 

so se omehčali, ker sem bila jaz z njimi.  " 

(Np10) 

je čuječ "Da se ustavim, sem sama čuječa." (Fv4) 

je vzor "Nase ne gledam kot na učitelja, ampak kot na 

vzor, da lahko otrokom pokažem, kaj vse nam 

narava ponuja, želim deliti navdušenje nad 

odkrivanjem, raziskovanjem, želim jim 

približati ustvarjanje z naravnimi materiali." 

(Nn11) 

 

 


