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POVZETEK

Eno izmed najpomembnejših načel vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmernimi, 
s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je celovitost. To pomeni razvijanje osebe kot 
celote, da na vseh področjih funkcioniranja doseže največ, kar je sposobna. Zelo dober način, 
da to dosežemo, predvsem na področju naravoslovja, je izvedba šole v naravi. V tej lahko 
z načrtno zastavljenim programom razvijamo prav vsa področja funkcioniranja, obenem pa 
omogočimo otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju, da pridobijo izkušnje, ki jih doma ali v učilnici ne bi mogli pridobiti.

V diplomskem delu sta predstavljena program in izvedba dvodnevne jesenske šole v naravi za 
enajst učencev oddelkov za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Dejavnosti, 
ki sem jih v šoli v naravi izvedla, so primerne za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi 
in težkimi motnjami v dušenem razvoju. Lahko jih izvajamo v naravi in  spodbujajo zavedanje 
narave in njenih lastnosti, spodbujajo sprejemanje narave z vsemi čutili ter ostrijo čute. 

Predstavljeni so rezultati intervjuja, ki sem ga pred šolo v naravi in po njej opravila z vsakim 
učencem. Namen intervjuja je bil izmeriti kvaliteto in količino znanja, zaznavanja in odnosa 
do narave udeležencev šole v naravi pred njo in po njej. Intervju kot celota žal ni dosegel 
svojega namena in rezultati, pridobljeni z njim, ne prikazujejo realnega stanja kvalitete znanja, 
zaznavanja in odnosa do narave učencev, ki so se šole v naravi udeležili.

KLJUČNE BESEDE
šola v naravi, otroci, mladostniki, motnje v duševnem razvoju, dejavnosti v naravi, 
individualizacija
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ABSTRACT

One of the main and most important principles in educating children and adolescents with 
moderate, severe or profound intellectual disabilities is integrity. This means that each person 
tries to develop as a whole, so that they can achieve as much as they can in all areas of 
functioning. Open-air school is a very good way to achieve this, especially when learning about 
nature. By carefully planning the open-air school curriculum we allow children and adolescents 
with moderate, severe or profound intellectual disabilities to gain experience that they could not 
gain at home or in the classroom and at the same time we offer them a chance to develop and 
progress in all areas of functioning. 

The present thesis presents the curriculum and the execution of the two-day autumn open-
air school for eleven students attending the special education programme. The activities that 
I carried out during the open-air school are appropriate for children and adolescents with 
moderate, severe or profound intellectual disabilities. They are suitable for being carried out 
in nature. They encourage consciousness of nature, its characteristics and acceptance of nature 
with all sense organs and sharpen the senses as well.  

The results of the interview that I conducted with all the students before and after attending the 
open-air school are also presented in the thesis. The intention of the interview was to measure 
the quality and quantity of the knowledge, awareness and attitude of the participants of the 
open-air school towards nature before and after attending it. Unfortunately the interview as a 
whole did not achieve its goals and the results aquired by it do not demonstrate a realistic state 
of the knowledge, awareness and attitude of the students towards nature. 

KEY WORDS
open-air school, children, adolescents, intellectual disabilities, activities in nature, 
individualization
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1. UVOD

Motnje v duševnem razvoju in še posebej zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju 
za otroke pomenijo veliko omejitev predvsem na intelektualnem, pogosto pa tudi na drugih 
področjih otrokovega funkcioniranja. Težave, s katerimi se ti otroci srečujejo, ne smejo vplivati 
na kvaliteto programa in vsebin, ki jim jih ponudimo in omogočimo. 

Otroci in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se močno 
razlikujejo od otrok in mladostnikov, ki jih nimajo. Velike težave imajo že z najenostavnejšimi 
vsakodnevnimi opravili, niso samostojni, težave imajo tudi s socializacijo, komunikacijo, 
razumevanjem sveta itd. Ti otroci za to, da lahko razvijejo vse svoje potenciale, potrebujejo 
posebne metode in oblike dela, prilagojene pripomočke in nasploh poseben pristop k vzgoji 
in izobraževanju. Glavno načelo dela z otroki in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju je individualizacija, saj je vsak posameznik poseben ter ima 
drugačne potrebe in sposobnosti od vseh ostalih.

Ko sem začela delati v oddelkih za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, 
sem začela iskati možnosti, kako svojim učencem z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju ponuditi čim več možnosti za izkustveno učenje v stimulativnem okolju. 
Menim, da šola v naravi učencem z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju 
ponuja in omogoča ravno to: pridobivanje znanja in spretnosti z vseh področij na enem mestu. 
Šola v naravi jim omogoči tudi, da se za kratek čas osamosvojijo od staršev in skrbnikov ter so 
sami odgovorni za svoje osebne stvari, čistočo sobe, osebno higieno in dobro počutje.

Delo v šoli v naravi je v skladu s še enim temeljnih načel dela z otroki in mladostniki z 
zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. In sicer z načelom, ki predvideva 
spoznavanje sveta okoli nas po principu od znanega k manj znanemu, od bližnjega k daljnemu 
in od konkretnega k manj konkretnemu. Za otroke z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju je zelo pomembno, da pridobijo čim več konkretnih izkušenj, ki jih nato 
lahko s pomočjo učitelja in glede na svoje sposobnosti prenesejo v učno in drugo življenjsko 
okolje. 

Tako kot delo pri pouku v šoli je potrebno tudi delo in aktivnosti v šoli v naravi prilagajati 
posameznemu učencu, njegovim sposobnostim, osebnostnim lastnostim in motnjam, saj je vsak 
otrok ali mladostnik z zmernimi, s težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju samosvoj, 
edinstven in specifičen v svojem funkcioniranju, vedenju in razmišljanju.
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Menim, da smo kot specialni in rehabilitacijski pedagogi dolžni otrokom in mladostnikom z 
zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ponuditi možnost, da doživijo 
šolo v naravi, se iz nje veliko naučijo, sprejmejo naravo za svojo, skrbijo zanjo, se v njej dobro 
počutijo in uživajo.
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2.	 TEORETIČNE	OSNOVE

V tem poglavju bom predstavila teoretične osnove za izdelavo diplomskega dela.

2.1 Definicija populacije oseb s posebnimi potrebami in z motnjami  
v duševnem razvoju

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996 in spremembe) v zvezi z otroki s posebnimi 
potrebami določa: ''Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci 
z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.'' 

Galeša (1995, str. 40) pa populacijo otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami opiše 
tako: ''Populacijo otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami tvorijo vsi tisti otroci, 
ki imajo take in tolikšne primanjkljaje, slabosti, težave ali celo že motnje na področju gibanja, 
zaznavanja, govora, zdravja, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja, da potrebujejo 
prilagojeno izvajanje rednih programov ali pa prilagojene programe in prilagojeno izvajanje 
teh programov, da bi ustrezno napredovali.

Otroci s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami so tisti otroci, katerih telesni, 
spoznavni, socialni in čustveni razvoj ter znanja so toliko drugačni od večine otrok iste starosti, 
da potrebujejo prilagojeno izvajanje rednih programov ali posebne – prilagojene programe in 
oblike vzgoje in izobraževanja (pomoči v vrtcu in v šoli) ter nadarjeni učenci.''

Definicij motenj v duševnem razvoju je zelo veliko in so si med seboj tudi zelo različne, saj 
njihovi avtorji izhajajo iz različnih zornih kotov in upoštevajo različne kriterije. 

Kot definicijo motenj v duševnem razvoju najpogosteje uporabljamo uradno definicijo 
American Association of Mental Retardation, ki se glasi takole: ''Motnje v duševnem razvoju 
karakterizirajo veliki primanjkljaji tako na področju intelektualnega funkcioniranja, kot tudi 
socialnega prilagajanja, ki se kažejo v pomanjkanju konceptualnih, socialnih sposobnosti in 
sposobnosti prilagajanja. Znaki motenj se začnejo kazati pred 18. letom starosti.'' 
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Definicija American Association of Mental Deficiency, navedena v Ziglerjevi knjigi 
»Understanding mental retardation«, pa pravi tako (Zigler et al., str. 10) : ''Motnje v duševnem 
razvoju so izražene kot izrazito podpovprečno splošno intelektualno delovanje, ki se kaže ali 
je povezano s primanjkljaji na področju socialnega prilagajanja. Motnje se manifestirajo v 
razvojnem obdobju.''

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o 
kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 54/2003, 93/2004, 97/2005, 25/2006, 23/2007, 8/2008, 14/2010, 
58/2011-ZUOPP-1) določa, da imajo otroci z motnjami v duševnem razvoju znižano splošno 
ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem 
in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju med njihovo 
mentalno in kronološko starostjo.

Kovačević s sodelavci (1988) pravi, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju osebe, ki 
imajo stalne in trajne težave ožjega ali širšega obsega z osvajanjem socialnih kompetenc in 
prilagajanjem družbi, ki se pojavijo v razvojnem obdobju.

Đorđević (1982, str. 60) otroke z motnjami v duševnem razvoju definira tako: ''Otrok z 
motnjami v duševnem razvoju je otrok, ki zaradi zaostanka v duševnem razvoju, primarnega 
ali sekundarnega izvora, znatno upočasnjen v splošnem zorenju in ima težave z učenjem in 
prilagajanjem zahtevam življenja in dela v družbi, tako da potrebuje zaščito, nego, izobraževanje, 
vzgojo in usposabljanje za delo pod posebnimi pogoji.''

2.2  Klasifikacija motenj v duševnem razvoju

V Sloveniji osebe z motnjami v duševnem razvoju klasificiramo na osnovi klasifikacije, ki je 
navedena v Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2003, 93/2004, 97/2005, 25/2006, 23/2007, 
8/2008, 14/2010, 58/2011-ZUOPP-1). Glede na motnje v duševnem razvoju ločimo:

a) Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju: Otrok ima znižane sposobnosti za učenje. V 
prilagojenih pogojih učenja lahko doseže temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve 
minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se 
praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.
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b) Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju: Otrok ima posamezne sposobnosti različno 
razvite. Pri šolskem učenju osvoji osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih 
(gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko doseže več. Sposoben je sodelovati v enostavnem 
razgovoru in razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe 
in želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa potrebuje vodenje in 
različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobi se za enostavna praktična dela, vendar 
se le izjemoma usposobi za povsem neodvisno socialno življenje.

c) Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju: Otrok se lahko usposobi za najenostavnejša 
opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje pomoč drugih. Razume enostavna sporočila in se 
nanje odziva. Orientira se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebuje varstvo. Otrok s težjo 
motnjo v duševnem razvoju ima lahko težave v gibanju, druge motnje in bolezni.

d) Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju: Otrok se lahko usposobi le za sodelovanje 
pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v 
gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 
navodil je hudo omejeno.

V Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, 
deseta verzija (Inštitut za varovanje zdravja Ljubljana, 1995, str. 369-370) pa je navedena 
naslednja klasifikacija duševne manjrazvitosti:

a) Blaga duševna manjrazvitost
Približni obseg IQ je 5o do 69 (pri odraslih; mentalna starost od 9 do manj kot 12 let). Verjetno 
povzroča določene učne težave v šoli. Mnogi odrasli so sposobni delati in ohraniti dobre 
socialne odnose in prispevati k družbenem funkcioniranju.

b) Zmerna duševna manjrazvitost
Približni obseg IQ je 35 do 49 (pri odraslih; mentalna starost od 6 do manj kot 9 let). Povzroča 
verjetno izrazit razvojni zaostanek v otroštvu, vendar se lahko večina teh oseb nauči razviti 
določeno stopnjo neodvisnosti pri samooskrbovanju in doseže temu primerno spretnost v 
komuniciranju in določeno pojmovno znanje. Odrasli potrebujejo različne stopnje pomoči za 
življenje in delo v skupnosti.

c) Huda duševna manjrazvitost
Približni obseg IQ je 20 do 34 (pri odraslih; mentalna starost od 3 do manj kot 6 let). Pričakovati 
je, da bo potrebna trajna pomoč.
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d) Globoka duševna manjrazvitost
IQ je pod 20 (pri odraslih; mentalna starost manj kot 3 leta). Posledica je močno omejena 
sposobnost samooskrbe, držnosti (kontinence), komuniciranja in mobilnosti.

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem se ukvarjala samo z otroki in mladostniki z 
zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.

2.3  Opis otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami  
v duševnem razvoju

V svoji raziskavi sem se ukvarjala z otroki in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju, zato jih bom v tem poglavju na kratko opisala. Đorđević (1982) 
in Jerman (2009) v svojih delih opisujeta njihovo zaznavanje, učenje, spomin, motoriko, 
mišljenje, govor in čustvovanje. Tudi jaz se bom pri opisu osredotočila na ta področja, saj je 
celotno poglavje povzeto po teh dveh virih.

2.3.1 Zaznavanje

Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju zaradi slabše senzorike 
zaznavajo svet okoli sebe manj natančno. Pridobljene informacije težje povezujejo v smiselne 
kognitivne strukture. Najprej opazijo splošne značilnosti predmetov, detajle ponavadi spustijo 
ali pa jih napačno interpretirajo. Veliko težav imajo z usmerjenostjo zaznavanja. Predvsem 
osebe s težjimi in težkimi motnjami imajo težave tudi pri zaznavanju lastnega telesa.

2.3.2 Učenje in spomin

Zaradi slabo razvite pozornosti se osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju težko osredotočijo na posamezne dražljaje. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
pogosto usmerijo pozornost v nepomembne detajle in ne znajo ignorirati nepomembnih 
informacij. Veliko vlogo pri učenju igrajo tudi motnje zaznavanja (motnje vida, sluha) in motnje 
motorike (krčevitost, nezrela motorika, ataksija, dispraksija). 

Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se najlaže učijo s 
pomočjo klasičnega in instrumentalnega pogojevanja. Modelno učenje je primerno le za učenje 
enostavnejših opravil. Pri verbalnem učenju si te osebe lahko zapomnijo enostavno smiselno 
gradivo, vendar je potrebnih zelo veliko ponovitev. Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju imajo močno znižane sposobnosti prenosa rezultatov učenja iz ene 
situacije v drugo, manj si zapomnijo, svoje znanje pa tudi težje pokažejo zaradi slabe rabe jezika. 
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Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se težje prilagodijo 
izpolnjevanju učnih obveznosti, neuspeh pa močno omaja njihovo samozavest in lahko povzroči 
pasivnost in izgubo zaupanja v lastne sposobnosti. Neredek pojav sta tudi nezainteresiranost in 
odpor do zahtev odraslih. Pri učenju potrebujejo počasnejši tempo, visoko nazornost pouka in 
pridobivanje snovi po vseh senzornih kanalih na način, pri katerem so lahko čim več aktivni.

Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju so se sposobne naučiti 
osnovnih navad in spretnosti, ki omogočajo enostavne oblike dela. Nekatere tudi tega niso 
sposobne in so celo življenje odvisne od pomoči drugih. 

2.3.3  Motorika

Motorični razvoj oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se 
začne kasneje in je upočasnjen. Kasneje shodijo, pa tudi potem so njihovi koraki navadno 
okorni. Njihova koordinacija je slaba, težko kontrolirajo tudi moč in hitrost gibanja. Težave 
se pojavljajo tudi pri osvajanju ritma in spreminjanju smeri gibanja. Nekateri tudi nikoli ne 
shodijo in so vezani na invalidski voziček. Težave imajo predvsem na področju fine motorike, 
zaradi teh težav imajo te osebe pogosto težave pri učenju in pridobivanju osnovnih higienskih, 
prehranjevalnih in drugih praktičnih navad. Pogosto so zato odvisni od oskrbe drugih.

2.3.4  Mišljenje

Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto popačene 
predstave o velikosti in legi predmeta in o prostorskih odnosih. Predstave poenostavijo in hitro 
pozabijo.

Večina jih loči enostavne prostorske in časovne pojme, nekateri prepoznajo tudi geometrijska 
telesa. Lahko osvojijo tudi osnovne količinske pojme. Večinoma štejejo do 5, redki naprej. Tudi 
s seštevanjem in odštevanjem imajo večinoma težave. 

Analizo in sintezo razvijejo pri igri z različnimi predmeti, vendar je analiza pogosto 
nesistematična in slaba. Razvijejo samo splošno analizo znanih predmetov, pri specialni analizi 
imajo velike težave. Posledica slabe analize je tudi slaba sinteza, saj imajo navadno težave s 
povezovanjem glavnih karakteristik v zaključene skupine. Težko vidijo povezavo med deli in 
jih klasificirajo. Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju navadno 
posplošujejo in razvrščajo samo na podlagi enega kriterija.

Osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju največ razmišljajo na 
nivoju konkretnih operacij, le redke dosežejo nivo abstraktnega mišljenja. Tok mišljenja je 
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pogosto nedosleden in neusmerjen. Njihovo mišljenje je pogosto nekritično, svojih napak ne 
razumejo.

2.3.5  Govor

Zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju so povezane tudi z upočasnjenim govornim 
razvojem. Govorni razvoj sicer sledi normalnim stopnjam, vendar je tempo počasnejši, govor 
pa ima določene posebnosti. Govor oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju večinoma temelji na konkretnih, kratkih stavkih ali posameznih besedah. Pogosto je 
okrnjena tudi fina motorika govoril, zato je govor slabo artikuliran. Od stopnje motnje pa sta 
odvisna besedni zaklad in uporaba slovničnih pravil. Pogoste so motnje artikulacije, motnje v 
kvaliteti glasu, v dihanju in v načinu govora.

2.3.6  Čustvovanje

Čustvovanje oseb s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je primitivno in ni vedno 
odraz njihovega dejanskega doživljanja. Posebej grobo in izrazito kažejo jezo in nezadovoljstvo.
Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju lahko razdelimo v dve skupini. Prve so tiste, 
pri katerih prevladuje apatija, pri drugih pa prevladuje vzburjenost, ki se kaže kot afektivno 
izražanje čustev. Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju so pogosto tudi impulzivne, 
labilne, preobčutljive in nagnjene k nepredvidljivim čustvenim reakcijam.

2.4  Pogoste dodatne motnje oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi  
motnjami v duševnem razvoju

Lačen (2001) pravi, da se zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju pogosto pojavljajo 
v kombinaciji z nekaterimi dodatnimi motnjami. Najpogosteje se kot dodatne motnje, ki 
dodatno vplivajo na funkcioniranje oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju, pojavljajo gibalna oviranost, govorno-jezikovne motnje in motnje avtističnega spektra, 
epilepsija, slepota in slabovidnost, gluhost in naglušnost, motnje vedenja in osebnosti itd. V tem 
podpoglavju bom opisala samo tiste dodatne motnje, ki so izražene pri otrocih in mladostnikih, 
vključenih v raziskavo v empiričnem delu diplomskega dela.

2.4.1  Gibalna oviranost

Na spletni strani Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik piše, da je 
gibalna oviranost zelo širok pojem, saj se lahko pri posamezniku kaže v zelo različnih oblikah, 
različnih obsegih, pa tudi vzrokov za njen nastanek je veliko. 
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Tam tudi piše, da so osebe z gibalno oviranostjo tiste, ki imajo prirojeno ali pridobljeno telesno 
okvaro ali motnjo, ki se kaže v manjših zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali izvajanju drugih 
motoričnih aktivnosti. Poleg težav na področju gibanja in mobilnosti so te osebe pogosto ovirane 
tudi na področju osebne nege, komunikacije, učenja in pri drugih življenjskih dejavnostih. V 
primerih, ko je gibalna oviranost posledica okvare osrednjega živčnega sistema, so specifične 
potrebe oseb z gibalno oviranostjo še posebej kompleksne, saj ob tem pogosto pride tudi do 
posebnosti v njihovem intelektualnem in psihosocialnem razvoju. Stopnja gibalne oviranosti pa 
je odvisna od tega, koliko težav ima posameznik z opravljanjem določenih gibalnih aktivnosti, 
ali potrebuje različne pripomočke in druge prilagoditve, ali je odvisen od pomoči drugih oseb, 
ali pa v najtežjem primeru določenih aktivnosti sploh ne more izvajati.

Najpogostejše oblike gibalne oviranosti, ki jih navaja Rajko Vute (1999) so:

Cerebralna paraliza
Cerebralna paraliza je izraz za vrsto neprogresivnih nevroloških pojavov, ki nastanejo zaradi 
poškodb dela ali večih delov možganov, ki nadzorujejo in usklajujejo mišično napetost, reflekse, 
položaj telesa in gibanje. Poškodbe, ki nastanejo pred porodom ali med njim, so pogosto posledica 
pomanjkanja kisika v možganih, nalezljivih bolezni matere med nosečnostjo in neskladnosti 
krvnih skupin staršev. Cerebralna paraliza se lahko pojavi tudi zaradi prezgodnjega poroda 
in mehanskih poškodb glave. Kaže se skozi naslednje oblike živčno-mišične prizadetosti: 
spastičnost, atetoza, ataksija, tremor, otrplost in okorelost ali kot kombinacija dveh ali več 
izmed naštetih oblik.

Cerebralna paraliza ne izključuje posledic na intelektualnem področju in na področju vidnega 
in slušnega zaznavanja, relativno pogosto se pri osebah s cerebralno paralizo pojavlja tudi 
epilepsija.

Poškodbe hrbtenice
Poškodbe hrbtenice nastanejo predvsem zaradi zloma hrbtenice oziroma pretrganih spinalnih 
živčnih poti. Stopnjo poškodbe določa več dejavnikov, na splošno pa velja, da jo spremlja 
delna ali popolna izguba motoričnih funkcij, senzoričnih povratnih informacij in nadzora 
nad izločanjem. Poškodba hrbtenice lahko povzroči tudi težave pri prekrvavitvi in delovanju 
notranjih organov, ki leže niže od mesta poškodbe. Ločimo tri glavne vrste poškodb hrbtenice: 
delna poškodba hrbtenice, paraplegija, tetraplegija.

Najpogostejši vzroki poškodbe hrbtenice so prometne nesreče, nesreče pri delu in športu.
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Spina bifida
Spina bifida je oznaka za prirojeno razvojno motnjo hrbtenice, pri kateri vretenčni loki niso 
pravilno zrasli in oblikovali hrbteničnega kanala, ki je tako na določenem predelu odprt. Odprti 
del hrbteničnega kanala je najpogosteje nižje od pasu, višina poškodbe pa določa stopnjo motnje; 
više ko je, večje težave povzroča. Spina bifida navadno nastane v prvih 25 dneh nosečnosti, 
razlogi zanjo pa naj bi bili genetski in okoljski.

Značilne oblike spine bifide so: meningomyelocela (najpogostejša in najtežja oblika, prizadane 
predvsem spodnji okončini), meningocela (praviloma brez nevroloških posledic), spina bifida 
occulta (ne povzroča mišične oslabelosti in paralize).

Amputacije
Amputiran je tisti človek, ki je brez enega od večjih sklepov in dela okončine. Najpogostejši 
razlogi za pridobljene amputacije so bolezni, tudi tumorji in poškodbe. Amputacija je lahko tudi 
prirojena.

Mišična distrofija
To je dedna progresivna oslabelost mišic. Za to bolezen je značilno postopno upadanje mišične 
moči. Zaradi mišične oslabelosti se pri osebah z mišično distrofijo pojavljajo težave tudi pri 
delovanju srca in dihal, kar lahko povzroči smrt. Obstaja več različnih oblik mišične distrofije: 
duchennova mišična distrofija (najpogostejša, začne se med drugim in petim letom starosti, 
zbolijo samo fantje), beckerjeva mišična distrofija (pojavi se v pozni adolescenci), miotonična 
distrofija (zbolijo odrasli, poleg mišic prizadane tudi oči, srce in živčni sistem), facio-scapulo-
humeralna mišična distrofija (pojavlja se v poznem življenjskem obdobju, njene posledice pa 
so razmeroma blage). Večina oseb z mišično distrofijo mora po določenem času za gibanje 
uporabljati električni invalidski voziček.

Multipla skleroza
Na spletni strani Združenja multiple skleroze Slovenije je ta bolezen definirana tako: ''Multipla 
skleroza je avtoimunska bolezen centralnega živčnega sistema. Pri tej bolezni pride do poškodb 
zaščitne ovojnice (mielinska ovojnica) živčne celice. Zaradi te poškodbe se informacije preko 
živcev ne prenašajo in tako prihaja do okvar, ki se najpogosteje kažejo v: okvari vida, okvari 
sluha, izgubi ravnotežja, okvarah spodnjih in zgornjih okončin, utrujenosti, težavah kognitivnega 
mišljenja, inkontinenci (težavah z zadrževanjem in odvajanjem vode) ipd.''

Vute (1999) pa o multipli sklerozi pove, da se pojavlja med 20. in 40. letom. Ko se bolezen 
sproži, je neustavljiva. Ohranjene sposobnosti so zelo raznolike, mnogi oboleli lahko živijo 
razmeroma neovirano in samostojno življenje. 
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V mojo raziskavo sta bila vključena dva gibalno ovirana otroka. Oba učenca imata cerebralno 
paralizo in za gibanje uporabljata invalidski voziček, eden od njiju pa ob opori lahko prehodi 
krajše razdalje.

2.4.2  Govorno–jezikovne motnje

Zdravko Neuman (1976) pravi, da je govor moten, če ni razumljiv, razločen in jasen za 
''normalnega'' poslušalca. Lahko je vokalno in vizualno neustrezen in s težavo izvedljiv ali 
pa za določeno osebo ni ustrezen glede na njeno mentalno ali kronološko starost. Govorno–
jezikovne motnje se pogosteje pojavljajo pri osebah z motnjami v razvoju, saj imajo te osebe 
manj psihomotoričnih pobud, slabše razvite pojme in predstave, včasih pa motnje v duševnem 
razvoju tudi onemogočajo uporabo jezika kot sporazumevalno sredstvo. 

Na spletni strani American Speech-Language-Hearing Association govorne motnje opisujejo 
kot težave in motnje v artikulaciji in fluentnosti govora, jezikovne motnje pa kot izrazite težave, 
ki jih ima človek z razumevanjem in izražanjem na različnih področjih jezikovnega sistema 
(oblikoslovje, skladnja, leksika, pomenoslovje, pragmatika).

Najpogostejše govorne in jezikovne motnje, kot jih navajata Neuman (1976) in spletna stran 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana so: 
1. jecljanje: aritmično vokalno izražanje (ponavljanje glasov ali nesposobnost tvorjenja 

določenih glasov);
2. artikulacijske napake (disartrija, dislalija, alalija): nerazločen, nejasen, razmazan govor in 

nadomeščanje glasov;
3. glasovne motnje (disfonije): onemogočajo tvorbo čistih, jasnih slušno ustreznih vokalnih 

tonov, potrebnih za razločen govor (nosljanje, šepetanje ipd.);
4. afazija: nesposobnost koordinacije mišljenja z govornimi simboli (motorična afazija, 

senzorična afazija, globalna afazija);
5. nerazvitost ali slaba razvitost govora.

Neuman (1976) pravi, da se govor in mišljenje razvijata istočasno, pri čemer vplivata drug na 
drugega. Pri osebah z govorno jezikovnimi motnjami so pogoste sekundarne psihične reakcije, 
povezane z govorno jezikovno motnjo, ki se lahko kažejo kot hitra utrudljivost, vrtoglavica, 
nistagmus, motnje koncentracije in pozornosti, težave s spominom, napetost, anksioznost, 
motnje percipiranja ipd. Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo pomoč logopeda.

V mojo raziskavo je bilo vključenih pet učencev, ki z govorom ne morejo komunicirati tako, da 
bi se jih razumelo. Štirje imajo hude težave z artikulacijo in se jih zelo slabo razume oziroma ne 



Živa Sterniša; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

– 12 –

govorijo. En otrok pa ima težave na jezikovnem področju, saj govor zelo redko uporablja kot 
sporazumevalno tehniko in pogosto niti ne razume vprašanja, ki mu ga zastavlja druga oseba. 
Njegove težave na jezikovnem področju so posledica motenj avtističnega spektra. 

2.4.3  Motnje avtističnega spektra

Motnje avtističnega spektra so na spletni strani Centra društvo za avtizem opisane kot 
vseživljenjske razvojne motnje, ki se pri vsakem posamezniku kažejo na povsem specifičen 
način. Čeprav se težave pri posameznikih kažejo drugače, pa imajo vse osebe z motnjami 
avtističnega spektra naslednje težave:

Težave s socialno komunikacijo
Težave se lahko pojavljajo tako pri verbalni kot tudi pri neverbalni komunikaciji. Osebe z 
motnjami avtističnega spektra pogosto govor razumejo zelo dobesedno in imajo težave pri 
uporabi in razumevanju obrazne mimike, barve in intonacije glasu, šal in sarkazma ter pogostih 
fraz in izrekov. Nekatere osebe z motnjami avtističnega spektra imajo zelo omejen govor ali 
pa celo ne govorijo, drugi pa imajo jezikovne veščine dobro razvite, vendar težko sodelujejo v 
pogovoru. Pogosto se pojavlja tudi eholalija.

Težave s socialno interakcijo
Pogoste so težave s prepoznavanjem in z razumevanjem čustev drugih ter z izražanjem lastnih 
čustev, kar osebam z motnjami avtističnega spektra močno otežuje vključitev v družbo. Večina 
oseb z motnjami avtističnega spektra si želi prijateljstev in vključitve v družbo, vendar ne vedo, 
kako naj k temu pristopijo.

Težave na področju fleksibilnosti mišljenja
Osebe z motnjami avtističnega spektra imajo težave pri razumevanju in razlaganju misli 
drugih ljudi, predvidevanju, razumevanju koncepta nevarnosti, sodelovanju v igri (pravila), 
spremembah in načrtovanju dejanj, soočanju z novo, neznano situacijo.

Nekatere druge značilnosti večine oseb z motnjami avtističnega spektra so:

Dnevna rutina
Večina oseb z motnjami avtističnega spektra ima najraje ustaljeno dnevno rutino, saj tako točno 
poznajo potek svojega dneva. Spremembe težko sprejemajo, vendar se nanje lažje navadijo, če 
so na to pripravljene.
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Senzorna občutljivost
Osebe z motnjami avtističnega spektra so pogosto senzorno občutljive. Ta občutljivost se lahko 
nanaša na eno ali pa na več čutil - vid, sluh, voh, okus in dotik. Posameznik je lahko hiper- ali 
hiposenzibilen.

Posebni interesi
Mnogo oseb z motnjami avtističnega spektra ima že v mladosti zelo intenzivno razvite posebne 
interese. Te lahko sčasoma spremenijo ali pa jih ohranijo za vse življenje. Posebni interesi so 
lahko različni: risanje, glasba, računalniki, vlaki, dinozavri… 

V mojo raziskavo je bil vključen en deček s potrjeno diagnozo motenj avtističnega spektra. 
Nekaj pa je bilo tudi mladostnikov, ki sicer niso diagnosticirani kot osebe z motnjami 
avtističnega spektra, se pa pri njih kažejo velike težave na področju socialne integracije in 
socialne komunikacije.

2.5  Izobraževanje oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami  
v duševnem razvoju

Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami ima podlago v 52. členu Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 
68/2006), ki daje otrokom z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter drugim huje 
prizadetim osebam pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi.

2.5.1  Cilji in načela

Lidija Kastelic in sodelavci (1994, str. 5-6) kot osnovne cilje vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju navajajo: 
• spodbujati optimalni razvoj otrokovih sposobnosti in pozitivnih osebnostnih lastnosti,
• vzgajati in učiti otroke in mladostnike za socialno sprejemljivo prilagajanje ožjemu in 

širšemu okolju,
• razvijati delovne navade, spretnosti, zaposlitvene tehnike,
• vzgajati in učiti otroke in mladostnike za čim samostojnejše življenje in zaposlitev.
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Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju (2005, str. 4-5) za svoje cilje navaja: 
• spodbujati otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in 

socialnem področju,
• navajati na skrb za zdravje in samostojno življenje,
• pridobivati osnovna znanja in spretnosti,
• navajati na čim bolj aktivno, delno samostojno vključevanje v okolje.

Pri delu z otroki in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju in drugimi dodatnimi motnjami je treba, kot pravijo Kastelčeva in sodelavci (1994) in 
navaja Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju (2005), poleg splošnih didaktičnih in specialnometodično-didaktičnih načel 
upoštevati še načela aktivnosti, sodelovanja, individualizacije, interdisciplinarnosti, celovitosti, 
sistematičnosti in kontinuirane vzgoje in izobraževanja, enakih možnosti, timskega dela, 
zaposlitve in dela ter inkluzije. 

Lidija Kastelic s sodelavci (1994) pravi, da vzgoja in izobraževanje teh oseb zaradi narave 
njihovih motenj zahteva interdisciplinaren prijem in celovito obravnavo, saj mora temeljiti na 
spodbujanju razvoja posameznika in njegovi individualni obravnavi. Uresničevanje ciljev in 
načel vzgoje in izobraževanja zahteva povezovanje in sodelovanje s starši otroka ali mladostnika, 
z vsemi ostalimi ustanovami, ki ga obravnavajo, in z okoljem, v katerem deluje. Program 
vzgoje in izobraževanja je zasnovan razvojno. Vsi otroci in mladostniki, ki so v program 
vključeni, imajo dane osnovne možnosti, da lahko razvijajo svoje sposobnosti socializacije, 
sporazumevanja, skrbi zase, osvajajo različna znanja, spretnosti in navade ter se z različnimi 
dejavnostmi vključujejo v domače okolje. Okvirni učni načrt je oblikovan zelo splošno. Na ta 
način lahko učitelj v največji možni meri prilagodi cilje in vsebine posameznikom in konkretnim 
situacijam, v katerih se odvija proces vzgoje in izobraževanja. 

Kastelčeva in sodelavci (1994) pravijo tudi, da obravnava otrok in mladostnikov z zmernimi, 
s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju traja od zgodnjega predšolskega obdobja, 
preko obdobja vzgoje in izobraževanja in v nadaljnjem vključevanju v življenje in delo. Vsak 
posameznik skozi obravnavo in v programu vzgoje in izobraževanja doseže takšen nivo znanja, 
obvladanja spretnosti in samostojnosti, ki je v skladu z njegovimi individualnimi sposobnostmi.

2.5.2  Stopnje šolanja in razvojne stopnje

Organizacijsko se posebni program vzgoje in izobraževanja deli v stopnje, kot je navedeno 
v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju (2005). 
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Obvezni del vključuje tri stopnje in vsaka traja tri leta. Na prvo stopnjo je učenec vključen 1., 2. 
in 3. leto šolanja, na drugo stopnjo 4., 5. in 6. leto šolanja,na tretjo stopnjo pa je učenec vključen 
7., 8. in 9. leto šolanja. 

Obvezni del programa vzgoje in izobraževanja z možnostjo podaljšanja vključuje četrto stopnjo 
posebnega programa. Vključitev v ta del programa ni obvezna za učenca, skladno s 75. členom 
Zakona o osnovni šoli pa ima to možnost . Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. 
leto šolanja. 

Nadaljevalni - neobvezni del posebnega programa vključuje peto stopnjo. Vključitev v ta del za 
učenca ni obvezna. Na peto stopnjo je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja. 

Posamezen udeleženec posebnega vzgojno-izobraževalnega programa se lahko, na osnovi 
dosežene stopnje razvoja ali ugotovljene nadaljnje smotrnosti usposabljanja, po zaključeni peti 
stopnji programa ali po njegovem 21. letu starosti vključi tudi v Usposabljanje za življenje in 
delo. Ta del programa traja najdlje 5 let, udeleženec pa ga lahko zaključi na koncu vsakega 
šolskega leta. Udeleženci v programu napredujejo na osnovi načrtovanih in doseženih ciljev, ki 
jih opredeljuje individualizirani program. 

Glede programa in načina dela pa se, kot piše Kastelčeva s sodelavci (1994, str. 7), program deli 
na tri razvojne stopnje:
• na prvi razvojni stopnji je preko zaznavanja, gibanja in igre poudarjeno predvsem 

razvijanje samostojnosti, govornih sposobnosti, osnov socialnega vedenja in ročnih 
spretnosti;

• na drugi razvojni stopnji je poudarek na oblikovanju otrokove samostojnosti, poučenosti o 
okolju, sporazumevanju, govornem razvoju, razvijanju ročnih spretnosti in pridobivanju 
delovnih navad;

• na tretji razvojni stopnji sta vzgoja in učenje usmerjeni k orientaciji in stikom z okoljem, 
k oblikovanju delovnih navad, usvajanju zaposlitvenih tehnik, k navajanju na proizvodno 
delo v posebnih okoliščinah in k socialni povezanosti z okoljem.

Učenci so na razvojne stopnje razporejeni in napredujejo s stopnje na stopnjo skladno s svojimi 
sposobnostmi ter usvojeno vsebino programa. Učenci lahko na naslednjo stopnjo napredujejo 
tudi med šolskim letom.
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2.5.3  Področja dejavnosti v programu vzgoje in izobraževanja

Področja dejavnosti, opredeljena v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (2005), so:
1. Razvijanje samostojnosti:
• hranjenje,
• osvajanje higienskih navad,
• oblačenje,
• osebna urejenost,
• skrb za varnost.

2. Splošna poučenost:
• spoznavanje okolja,
• jezik,
• matematika.

3. Gibanje in športna vzgoja:
• gibanja, ki niso vezana na spretnost hoje,
• naravne oblike gibanja,
• vaje za razvoj senzomotorike,
• elementarne igre,
• ples,
• športni program,
• športni dnevi, tekmovanja, interesne dejavnosti, šola v naravi.

4. Glasbena vzgoja:
• poslušanje glasbe,
• petje,
• igranje na inštrumente,
• gibalno izražanje,
• glasbeno-didaktične igre.

5. Likovna vzgoja:
• risanje,
• slikanje,
• kiparstvo,
• prostorsko oblikovanje,
• grafika.
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6. Delovna vzgoja:
• domača opravila,
• obdelava gradiv.

2.6  Šola v naravi in njen pomen za otroke in mladostnike z zmernimi,  
s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju

Koncept šole v naravi (2001, str. 4), ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje 
leta 2001, pravi: ''Program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z Zakonom o osnovni 
šoli obsega obvezni in razširjeni program. Med slednjega zakon šteje šolo v naravi, zato je 
organizacija le-te za šolo obvezna. Udeležba otrok je tako kot pri drugih oblikah razširjenega 
programa prostovoljna.'' 

Kristan (1998, str 8) šolo v naravi definira tako: ''Šola v naravi je opredeljena kot posebna 
vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v tam, da cel razred ali več vzporednic odide 
za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja stalnega bivanja [...], kjer 
se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje 
smotrno pedagoško delo. V šoli v naravi gre torej za strnjen večdnevni integralen pedagoški 
proces, v katerem se izgubljajo meje med posameznimi učnimi in vzgojnimi predmeti in ki se 
večrazsežnostno vključuje v oblikovanje skladno razvite osebnosti otroka in mladostnika.''

V šoli v naravi so zaradi vrste okoliščin (sproščeno vzdušje, spodbudni učinki skupine, 
motiviranost, zgoščeno delo ipd.) splošni pedagoški, izobraževalni in socializacijski učinki 
veliko večji kot v šoli. 

Osnovni namen šole v naravi je z neposrednim smiselnim izobraževanjem v naravi ter 
doživljanjem narave in različnih dejavnosti v njej izobraziti in vzgojiti mladega človeka za 
dejavno življenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga tudi vzgojiti, da bo naravo vgradil v svoj 
vrednostni sistem, tako da bo vedno in povsod pripravljen ohranjati in varovati naravno okolje 
ter naravno in kulturno dediščino v njem.

Poleg tega namena lahko v šoli v naravi uresničujemo še veliko namenov in ciljev, ki jih v šoli ne 
moremo, saj je šola v naravi ena redkih vzgojno-izobraževalnih oblik, pri kateri se enakovredno 
prepletajo gibalne, spoznavne, čustvene, socialne, moralne in estetske razsežnosti vzgoje.

Podobno je zapisano tudi v Konceptu šole v naravi (2001, str. 4): '' S specifično organizacijo dela 
šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih 
načrtov so vezani na drugačno izvedbo (na primer terensko delo, projektne naloge, športne 
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dejavnosti) in za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja 
različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, to je povezava z okoljem, 
v katerem šola v naravi poteka. Program šole v naravi se za skupine učencev praviloma izvaja 
v naravnem okolju. Prav ta specifična organizacijska oblika zagotavlja večjo možnost izvajanja 
vseh elementov socialnointegracijske vloge vzgojno-izobraževalnega programa.''

Kristan (1998) kot glavne cilje šole v naravi navaja:
• v naravnem okolju izrabiti vse priložnosti za pridobivanje novih spoznanj o naravi in 

družbi ter s tem širiti otrokovo obzorje in spodbujati njegovo osebno rast;
• učence seznaniti z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih ni mogoče izvajati med 

rednim poukom v šoli, ter jih s tem uvajati v koristen in zdrav način preživljanja prostega 
časa v vseh starostnih obdobjih;

• poglabljati stik z naravo ter oblikovanje čustvenega, kulturnega in spoštljivega odnosa 
do nje;

• seznaniti učence s prvinami samozaščitnega ravnanja;
• prispevati k socializaciji učencev;
• načrtno spoznavati učence in jih usmeriti k zavednemu sprejemanju ustreznih vedenjskih 

vzorcev, hkrati pa med učiteljem in učencem oblikovati medsebojno zaupanje in 
spoštovanje;

• prispevati k veselejšemu in srečnejšemu otroštvu učencev.

Šola v naravi z vsebinami, ki jih pri pouku ni mogoče posredovati, širi učenčevo obzorje, mu 
približa naravo in ga seznani z različnimi vsebinami zdravega načina življenja.

Postavljene namene in cilje je mogoče uresničevati samo takrat, kadar je šola v naravi vsebinsko 
bogata. To dosežemo tako, da šolo v naravi načrtujemo po naslednjih vsebinskih sklopih:
• športni vzgojno-izobraževalni program s prvinami osebne in družbene samozaščite;
• redni pouk po izbranem naravoslovnem programu s prvinami zemljepisa, zgodovine ter 

vseh drugih posebnosti kraja, kjer bivamo in ki vključuje tudi seznanjanje s prvinami 
raziskovalnega dela;

• kulturno-umetniško izražanje;
• zabavno in družabno življenje.

V šoli v naravi se pojavlja zelo veliko različnih oblik dela, saj je treba za posamezno aktivnost, 
vsebinski sklop, obravnavano snov in lastnosti učencev izbrati najustreznejši način dela. Tako so 
pogosto zastopane vse oblike dela: frontalna, skupinska, v dvojicah in individualna.

Če primerjamo namene in cilje šole v naravi ter namene in cilje Posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, vidimo, 
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da se nameni in cilji šole v naravi v veliki meri pokrivajo in dopolnjujejo s cilji in nameni 
Posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter načeli, ki jih je potrebno upoštevati pri vzgoji 
in izobraževanju otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju. Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju temelji na celovitosti in prepletanju področij, ki jih želimo razvijati, kot 
lahko preberemo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju (2005). Celovito bi moral biti zasnovan tudi program šole v 
naravi, kjer bi se aktivnosti z vseh področij Posebnega programa ves čas prepletale in ustvarjaje 
nove priložnosti za pridobivanje in utrjevanje znanja in različnih spretnosti ter socializacijo.

Tako kot za otroke brez težav je tudi za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju udeležba v šoli v naravi lahko zelo koristna in močno pripomore 
k njihovi samostojnosti in socializaciji, saj Kristan (1998) pravi, da je znanje o naravi, ki ga 
v šoli v naravi pridobijo z izkustvenim učenjem, mnogo kvalitetnejše, saj so v pedagoški, 
izobraževalni in socializacijski učinki tam veliko večji, kot v šoli. Kot sestavni del vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju šolo v naravi, izlete, ekskurzije, oglede in obiske delavnic, kmetij ipd. navajajo tudi 
Lidija Kastelic in sodelavci (1994).

2.7  Primeri dejavnosti v naravi za otroke in mladostnike z zmernimi, s 
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju

Po Konceptu šole v naravi (2001, str. 6, 7) je šola v naravi sestavljena iz:
• Dela, ki ga opredeljujejo temeljni cilji konkretne šole v naravi (rdeča nit), na primer poudarja 

naravoslovne dejavnosti in jih povezuje s športnimi; v družboslovne in umetniške vključuje 
športne aktivnosti. Obseg dela je odvisen od ciljev in vsebin konkretne šole v naravi.

• Rekreacijsko-sprostitvene dejavnosti, torej tiste, ki temeljni program/cilje dopolnjujejo in 
obsegajo naslednje: 
• Odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam in/ali počitku. 
• Usmerjen prosti čas, ki ga otroci in mladostniki preživijo po lastni izbiri. Izbirajo 

lahko med možnostmi v okolici, vendar ne uresničujejo ciljev iz prvega dela 
programa (iz zgornjih dveh postavk). V času prostoizbirnih aktivnosti prisotni 
učitelj skrbi za ustrezno animacijo, usmerja in spodbuja k aktivnosti, iniciativo za 
koristno preživljanje časa prepušča učencem in/ali dovoli posamezniku, da si ta čas 
po svoje osmisli.

• V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti: prvi del je namenjen 
analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne, drugi del je 
namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.
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• Ostale dejavnosti:
• Prehrana in osebna higiena - določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim 

opravilom, to je vzdrževanju osebne higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj 
in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.

• Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev, moč ga je usklajevati z usmerjenim 
prostim časom.

• Spanje.

V tem poglavju bom predstavila nekaj iger in dejavnosti, ki so ob prilagoditvah primerne tudi 
za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in se 
lahko izvajajo v naravi ter jih je v svoji knjigi »Približajmo naravo otrokom« zapisal Joseph 
Cornell (1994). Nekaj idej sem dobila tudi v priročniku za specialne in rehabilitacijske pedagoge 
»Splošna poučenost«, ki jo je napisala Marija Cerar s sodelavci (1999). Vse predstavljene 
dejavnosti so bile sestavni del uresničevanja temeljnih ciljev šole v naravi, ki sem jo izvedla za 
potrebe empiričnega dela diplomskega dela.

2.7.1  Zemeljska okna

Pri tej dejavnosti gre za opazovanje gozda iz različnih zornih kotov. Učenci se uležejo na tla, 
učitelj jih prekrije z malo zemlje, listov, iglic, da se počutijo eno z gozdom. Obraz pustimo 
nezakrit. Učenci nekaj časa v tišini opazujejo in poslušajo gozd. Trajanje opazovanja je odvisno 
od vsakega posameznika in ga lahko individualno prilagodimo vsakemu učencu. Ko vsi 
zaključijo opazovanje, se učenci in učitelj zberejo in pogovorijo o tem, kaj so videli in slišali.

2.7.2  Srečanje z drevesom

Dejavnost je potrebno izvajati individualno. Učencu zavežemo oči in ga peljemo do naključnega 
drevesa. Učenec drevo tipa z različnimi deli telesa (dlani, lica ipd.) in ob tem odgovarja na 
učiteljeva vprašanja. Ta so lahko zelo raznolika npr.: Ali lahko drevo objameš? Je drevo debelo? 
Je hrapavo ali gladko? Ali rastejo na njem kakšne rastline?... Ko učenec konča z raziskovanjem 
drevesa, mu učitelj sname prevezo in mu pokaže drevo, ki ga je raziskoval. Na tak način lahko 
učenec raziskuje tudi več dreves in ugotavlja razlike med njimi. Če si učenec ne želi in ne upa 
zavezati oči, naj drevo raziskuje z odprtimi očmi in odgovarja tudi na vprašanja, povezana z 
izgledom drevesa.

2.7.3  Slepa steza

To je igra, pri kateri učenci z zavezanimi očmi sledijo napeljani vrvici in na ta način raziskujejo 
gozdna tla in sprejemajo različne vtise iz narave (zvoke, vonjave ipd.).
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Slepa steza mora biti dobro pripravljena, saj za to, da se doseže največji učinek, potrebujemo 
zelo raznoliko podlago, sončno svetlobo, rastlinski in živalski svet. Dodatna motivacija za 
učence je pri tej dejavnosti tudi element skrivnostnosti. Pri postavljanju slepe steze moramo 
ves čas skrbeti za varnost učencev ter progo prilagoditi sposobnostim učencev, za katere jo 
pripravljamo.

Po tem, ko vsi učenci stezo prehodijo, se z njimi pogovorimo o tem, kaj so čutili, slišali, občutili, 
ko so hodili po slepi stezi.

Če kateri od učencev ne želi hoditi z zavezanimi očmi, najprej poskusi hoditi z zaprtimi očmi. 
Če tudi to ne gre, naj jo prehodi z odprtimi očmi.

2.7.4  Igranje vlog

To je zelo preprosta igra, v kateri se združita pouk splošne poučenosti in športne vzgoje.

Dejavnost se začne tako, da v krogu vsi učenci posnemajo gibanje in zvoke enostavnih naravnih 
pojavov in živih bitij (npr.: veter, drevo, regratove lučke, zajca), ki jih izvaja model (učitelj). 
Ko učenci to že dobro obvladajo, si lahko sami izberejo žival, rastlino ali naravni pojav, ki ga 
bodo odigrali. Igro lahko dopolnimo tako, da ostali učenci in učitelji ugibajo, kaj učenec želi 
pokazati.

2.7.5 Podvojitev

Učitelj v naravi nabere nekaj predmetov (npr. kamen, želod), jih razstavi na nevpadljivo podlago 
in prekrije z robčkom. Učencem razloži, da jim bo za določen čas (odvisen od sposobnosti 
skupine) pokazal, kaj se skriva pod robčkom, oni pa morajo potem iz gozda prinesti po en 
primerek vsakega od predmetov, ki so pod robčkom.

Začnemo lahko s samo enim predmetom, da učenci osvojijo princip igre. Število predmetov 
naj varira glede na sposobnosti učencev. Če imamo zelo raznoliko skupino, lahko dejavnost 
izvajamo tudi v manjših homogenih skupinah ali individualno.

2.7.6 Mikropotep

Mikropotep je zelo kratek izlet ob enem do dveh metrov dolgi vrvici. Vsakemu učencu na 
gozdna ali travniška tla napeljemo kratko vrvico, on pa se mora ob njej s povečevalnim steklom 
sprehoditi centimeter za centimetrom in natančno opazovati gozdna tla ali tla na travniku.
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Za otroke in mladostnike z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju moramo 
za to dejavnost izbrati tla, na katerih se zelo veliko dogaja (npr. mravlje, pajki, raznoliko 
kamenje, pesek, listje, prst). Na koncu se učitelj z učenci pogovori o tem, kaj so videli.

2.7.7  Čarobna vrečka

Učitelj nabere gozdne plodove in jih skrije v vrečko. Učenci eden po eden vlečejo plodove iz 
vrečke in jih poimenujejo. V tej fazi dejavnosti se učenci lahko naučijo pravilnega poimenovanja 
gozdnih plodov, ki jih še ne poznajo. Potem učitelj učencem zaveže oči in jim naroči, naj en 
plod potegnejo iz vrečke, ga otipajo in ga poimenujejo, ne da bi ga videli. Če plodu učenci ne 
morejo prepoznati, jim ponudimo alternativne odgovore (opis plodu, na sličicah ali dejanske 
predmete). V tej fazi dejavnosti pazimo, da so v vrečki samo tisti plodovi, ki so jih učenci v prvi 
fazi uspešno prepoznali.
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3.	 EMPIRIČNI	DEL

V empričnem delu svojega diplomskega dela predstavljam dvodnevni naravoslovni tabor, ki 
sem ga izvedla v okviru svojega dela v oddelkih za izvajanje posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna. Tabor je potekal 7. in 8. oktobra 
2010 na Mašunu, kjer so učenci iz treh oddelkov spoznavali jesenski gozd, užitne rastline in 
naravo nasploh. (zbriši 2 presledka)Poleg mene so se šole v naravi udeležile še tri učiteljice.

                                                                                                                                                 Foto: Geopedia

Mašun je zaselek na severovzhodnem delu planote Snežnik in leži na 1025 metrih nadmorske 
višine. V zaselku je gostišče z istim imenom, v katerem smo bivali. Lokacijo naravoslovnega 
tabora je šola izbrala še preden sem sama začela delati na Osnovni šoli Miroslava Vilharja 
Postojna in po mojem mnenju ni primerna za gibalno ovirane učence, saj so sobe v prvem 
nadstropju, do katerega vodijo strme zavite stopnice. Vendar pa je narava v okolici gostišča 
izjemno pestra in bogata ter zato tudi zelo primerna za izvajanje različnih dejavnosti v naravi. 
V bližini gostišča se začne in konča tudi naravoslovna učna pot, ki je zelo lepo urejena. Velik 
del poti pa je primeren tudi za učence, ki so na invalidskem vozičku. 

V empiričnem delu bom pokazala tudi, da je v šoli v naravi zelo veliko priložnosti za razvijanje 
spretnosti in pridobivanje znanja z vseh področij dejavnosi, opredeljenih v Posebnem programu 
vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
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3.1  Cilji in nameni diplomskega dela

Namen diplomskega dela je bil predstaviti in utemeljiti smiselnost in koristnost pouka v naravi 
za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 
Ugotoviti sem želela, ali lahko z otroki in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju v naravi izvedemo dejavnosti, ki krepijo pozitiven odnos do narave, ostrijo 
čute in pripomorejo k boljšemu poznavanju in razumevanju narave in naravnih pojavov.

V diplomskem delu sem predstavila primere aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v naravi in so 
primerne za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. 
Predlagala sem tudi prilagoditve za določene pogoste dodatne motnje otrok in mladostnikov 
z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (gibalna oviranost, motnje 
avtističnega spektra, govorno-jezikovna motnja). Ugotoviti sem želela tudi, kako bivanje v 
naravi in večdnevna ločenost od skrbnikov vpliva na razvijanje znanja in spretnosti z različnih 
področij dejavnosti, določenih v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Cilji diplomskega dela so:
1.  Ugotoviti učinkovitost šole v naravi za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in 

težkimi motnjami v duševnem razvoju.
2.  Predlagati konkretne aktivnosti v naravi za otroke in mladostnike z zmernimi, s težjimi in 

težkimi motnjami v duševnem razvoju in preveriti njihovo ustreznost.
3.  Predlagati konkretne prilagoditve za posamezno aktivnost v naravi za gibalno oviranost, 

motnje avtističnega spektra, govorno-jezikovno motnjo.

3.2  Hipoteze

Kot osnovo svojega raziskovanja sem si postavila dve hipotezi:

1. Vsi učenci bodo, ne glede na vrsto in težo motenj, lahko izvajali vse načrtovane aktivnosti 
v naravi, saj bodo vse aktivnosti individualizirane glede na posebne potrebe otrok in 
mladostnikov, ki se bodo udeležili naravoslovnega tabora.

2. Znanje, zaznavanje in odnos do narave večine otrok in mladostnikov bodo po izvedenem 
taboru boljši kot pred njim, saj bodo vse aktivnosti temeljile na izkustvenem učenju in 
učenju preko praktičnega dela.
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3.3  Metodologija

Jesenska šola v naravi za učence oddelkov za izvajanje posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja je potekala 7. in 8. oktobra 2010 na Mašunu. 

3.3.1  Vzorec

Šole v naravi se je udeležilo enajst otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju, od tega je bilo šest fantov in pet deklet.
Stari so bili od 6 do 20 let, od tega je bila ena učenka stara 20 let, trije učenci 19 let, en učenec 
17 let, ena učenka 16 let, ena učenka 12 let, ena učenka 11 let, dva učenca 9 let in en učenec  
6 let. 

                                                                                                                                     Foto: M. Stanek

Prav tako raznolike so tudi njihove motnje: večina učencev ima zmerne motnje v duševnem 
razvoju, en učenec ima težje motnje v duševnem razvoju in en učenec težke motnje v duševnem 
razvoju. Pri učencih, ki so se udeležili šole v naravi, se pojavljajo tudi različne dodatne motnje: 
trije učenci so gibalno ovirani (dva za premikanje uporabljata invalidski voziček, eden od njiju 
kratke razdalje prehodi ob opori), pet učencev ima poleg motenj v duševnem razvoju tudi 
govorno-jezikovne motnje, en učenec ima motnje avtističnega spektra, pri eni učenki pa sumijo 
na motnje avtističnega spektra. Motnje posameznih učencev bolj podrobno predstavljam v 
nadaljevanju.
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3.3.2  Metode dela

Za zbiranje podatkov sem uporabila metodo intervjuja. Z vsakim učencem sem izvedla dva 
intervjuja: enega pred začetkom šole v naravi in enega po izvedeni šoli v naravi. Prvi intervju 
sem izvedla v sredo, 6. oktobra 2010, drugega pa v ponedeljek, 11. oktobra 2010. Oba intervjuja 
sta potekala na enak način in tudi vprašanja so bila enaka. Vsakega učenca sem za nekaj minut 
vzela od pouka in intervju opravila v mirnem prostoru, kjer sva bila z učencem sama in naju ni 
nihče motil. Vse odgovore sem sproti zapisovala v vnaprej pripravljene razpredelnice.
Odgovore sem nato primerjala in iz njih ugotavljala napredek učenca.

Vprašanja, ki sem jih učencem zastavljala so:
  1. Ali veš, kaj pomeni, da je  neka rastlina užitna? 
  2. Ali lahko jemo rastline?
  3. Ali lahko jemo vse rastline?
  4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
  5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo?
  6. Ali lahko vse rastline jemo surove?
  7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
  8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

•  rman
•  regrat

  9. Si že kdaj jedel/jedla regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka?
11. Kako so si različna?
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice?
13. Kako pa tiste, ki imajo liste?
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

•  storž
•  kostanj
•  želod
•  žir
•  lešnik
•  goba
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17. Ali si že kdaj videl/videla ogenj?
18. Kakšne barve je?
19. Je vroč ali mrzel?
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22. Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Način postavljanja vprašanj sem prilagodila vsakemu učencu posebej, saj vsi učenci nimajo 
enakih sposobnosti in znanj. Pri spraševanju učencev, ki imajo govorno-jezikovne motnje sem 
za pridobivanje odgovorov na vprašanja uporabljala fotografije in slike. 

Spodaj prikazane slike in fotografije sem za potrebe intervjuja povečala in plastificirala. Sliki, 
ki prikazujeta sonce in snežinko za poučevanje naravoslovnih vsebin sicer nista primerni, saj 
ne prikazujeta realnega stanja v naravi. Sonce z obrazom je za učence zato zavajajoče in lahko 
pride do izbire te slike zato, ker je učencu bolj všeč. Ti dve sliki sem uporabila, ker so učenci 
nanju že dalj časa navajeni in ju pri pouku (za določanje vremena) že dalj časa uporabljajo.
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Slike, ki sem jih uporabila:
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3.4  Program in potek jesenske šole v naravi

Gozd jeseni je bila glavna tema šole v naravi. Vse dejavnosti so bile zaradi zelo različnih 
sposobnosti učencev v skupini prilagojene vsakemu učencu posebej, teren pa je bil dostopen 
tudi gibalno oviranim učencem.

3.4.1 Dnevni red in učna priprava

Četrtek, 7. 10. 2010
8.30    Odhod izpred šole
9.30   Prihod na Mašun
9.30 – 10.30  Malica
10.00 - 11.00  Namestitev po sobah
11.00 – 12.30   Ogled bližnje okolice, priprave na kosilo
12.30 – 13.30  Kosilo
13.30 – 14.30   Aktivni počitek, prostočasne aktivnosti: risanje, poslušanje glasbe, igre...
14.30 – 16.30   Naravoslovno popoldne: užitne rastline
16.30 – 18.30   Naravoslovno popoldne: gozd 
18.30 – 19.30  Večerja
19.30 – 20.45  Družabni večer ob tabornem ognju, peka banan s čokolado
20.45 – 21.30   Nočni sprehod z lučkami
21.30 – 22.00  Zgodba za umirjanje in priprave na spanje
22.00   Lahko noč
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Petek, 8. 10. 2010
7.15 - 7.30  Prebujanje
7.30 – 8.00  Jutranje razmigavanje
8.00 – 8.30  Umivanje, pospravljanje sob, postiljanje postelj
8.30 – 9.30   Zajtrk
9.30 – 12.30   Zabavno naravoslovno-športno dopoldne: Lov na lisico po  
   gozdni učni poti  
12.30 – 13.30  Kosilo
13.30 – 14.30  Aktivni počitek, prostočasne dejavnosti: poslušanje glasbe,    
   risanje, igre...
14.30 – 15.30   Lepljenka iz naravnih materialov (dvostranski lepilni trak)
15.30 – 16.30  Gibalne igre, štafete, premagovanje ovir
16.30 – 17.00  Priprava potovalk za domov
17.00   Odhod domov

Prilagam tudi učno pripravo za vse načrtovane dejavnosti v šoli v naravi. 

ČETRTEK

DEJAVNOST CILJI OBLIKA 
DELA

METODA MATERIAL

Prihod na Mašun 
in nameščanje po 
sobah

Samostojno pripravijo 
sobo in posteljo za 
bivanje.
Samostojno razpakirajo.
Se poučijo o tem, kje so 
pomembni prostori v hiši.

Skupinska, 
individualna

Praktično 
delo

/

Malica Samostojno pripravijo 
mizo za malico.
Samostojno pojedo.
Samostojno pospravijo za 
sabo.

Skupinska /

Sprehod po bližnji 
okolici, priprave 
na kosilo

Hodijo v urejeni skupini.
Spoznajo bližnjo okolico 
gostišča na Mašunu.
Iz različnih perspektiv 
opazuejo dogajanje v 
gozdu (Zemeljska okna).

Skupinska Sprehod /

Kosilo Samostojno pojedo.
Samostojno pospravijo za 
sabo

Skupinska /
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DEJAVNOST CILJI OBLIKA 
DELA

METODA MATERIAL

Aktivni počitek 
(aktivnosti po 
izbiri)

Samostojno izvajajo 
izbrano dejavnost.
Aktivno preživljajo prosti 
čas.

Skupinska, 
individualna

Barvice, 
papir, 
zgoščenke, 
družabne 
igre

Spoznavanje in 
nabiranje užitnih 
rastlin

Spoznajo pojem užitno.
Spoznajo, da lahko 
rastline jemo surove in 
kuhane.
Na travniku spoznajo 
rman in regrat.
Na travniku nabirajo 
rman in regrat.
Samostojno prepoznajo 
rman in regrat.

Skupinska, 
individualna

Delo v 
naravnem 
okolju, 
razlaga

/

Izdelava namaza iz 
nabranih zelišč

Operejo rman in regrat.
Na majhne koščke 
natrgajo liste rmana in 
liste regrata.
Zmešajo rman /regrat s 
sirovim namazom.
Namažejo kreker.
Poskusijo oba namaza.

Skupinska M. 
praktičnih 
del, delo v 
naravnem 
okolju

Sirov namaz, 
žlica, posoda, 
krekerji

Spoznavanje in 
nabiranje rastlin za 
čaj

Spoznajo liste jagodnjaka 
in jih poimenujejo.
Spoznajo, da se iz 
nekaterih rastlin da 
skuhati čaj.
Na travniku najdejo liste 
jagodnjaka in rman.
Nabirajo liste jagodnjaka 
in rman.

Skupinska, 
individualna

Delo v 
naravnem 
okolju, 
razlaga

/

Različne igre 
za spoznavanje, 
ponavljanje in 
utrjevanje znanja o 
gozdu jeseni

V naravi poiščejo 
prikazan(e) plod(ove) 
ali predmet(e) iz gozda 
(kamen, list, vejica ipd.).
Z zaprtimi očmi tipajo in 
prepoznajo plodove.
Spoznavajo razlike med 
drevesi.
Spoznavajo imena dreves.

Skupinska Igra, delo v 
naravnem 
okolju

Plodovi, 
listje, čarobna 
vrečka, robček
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DEJAVNOST CILJI OBLIKA 
DELA

METODA MATERIAL

Nabiranje 
dračja za ogenj, 
urejanje ognjišča, 
postavljanje ognja

Samostojno nabirajo 
dračje.
Po svojih močeh 
pomagajo pri urejanju 
ognjišča in postavljanju 
ognja.

Skupinska, 
individualna

M. 
praktičnih 
del, delo v 
naravnem 
okolju

Večerja Samostojno pojedo.
Samostojno pospravijo za 
sabo.

Individualna

Družabni večer ob 
tabornem ognju, 
peka banan s 
čokolado, kuhanje 
čaja

Opazujejo ogenj in 
povedo, kakšne barve je.
Ločijo toplo hladno.
Se pogovarjajo o 
nevarnostih ognja.
Pojejo že znane pesmi.
Naredijo svojo banano s 
čokolado.
Poskusijo čaj iz rastlin, ki 
smo jih nabrali.

Skupinska, 
individualna

Petje, 
razgovor. m. 
praktičnih 
del

Banane, 
čokolada, 
kotliček, 
vžigalice

Nočni sprehod z 
lučkami.

Prižgejo svojo baterijsko 
svetilko.
Si svetijo.
Ne svetijo sošolcem v oči.

Skupinska Sprehod. Baterijske 
svetilke

Zgodba za 
umirjanje in 
priprave na spanje

Mirno poslušajo zgodbo.
Se samostojno 
preoblečejo, umijejo in 
pripravijo na spanje.

Skupinska, 
individualna

Pripovedo-
vanje

Knjiga Mojca 
Pokrajculja

DEJAVNOST CILJI OBLIKA 
DELA

METODA MATERIAL

Jutranje 
razmigavanje

Se zbudijo.
Se razmigajo.
Ponovijo že znani ples.

Skupinska Ples, petje /

Umivanje, 
pospravljanje sob, 
postiljanje postelj

Se samostojno umijejo.
Samostojno pospravijo 
posteljo.
Samostojno pospravijo 
sobo.

Individualna M. 
praktičnih 
del

/

Zajtrk Samostojno pojedo.
Samostojno pospravijo za 
sabo.

Individualna

PETEK
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DEJAVNOST CILJI OBLIKA 
DELA

METODA MATERIAL

Lov na lisico po 
gozdni učni poti

Učenci hodijo v urejeni 
skupini in upoštevajo 
pravila.
Ugotavljajo, po kateri 
poti moramo, sledijo 
puščicam.
Z zavezanimi očmi sledijo 
vrvici (Slepa steza).
Z zavezanimi očmi 
poslušajo gozd.
Tiho opazujejo gozd.
Sodelujejo v gibalnih 
igricah (igra vlog, kdo se 
boji črnega moža).
Se splazijo skozi pajkovo 
mrežo.
Tipajo različne dele gozda 
(srečanje z drevesom).
Raziskujejo gozdna tla 
s povečevalnim steklom 
(Mikropotep).
Se razmigavajo.
Pojejo že znane pesmice.
Prepoznajo in poimeujejo 
drevesa in njihove 
plodove.

Skupinska, 
individualna

Delo v 
naravnem 
okolju, igra, 
razgovor

Plodovi, 
vrvica, rutice, 
kuverte 
s pismi, 
povečevalno 
steklo

Kosilo Samostojno pojedo.
Samostojno pospravijo za 
sabo

Individualna

Aktivni počitek 
(aktivnosti po 
izbiri)

Samostojno izvajajo 
izbrano dejavnost.
Aktivno preživljajo prosti 
čas.

Skupinska, 
individualna

Barvice, 
papir, 
zgoščenke, 
družabne 
igre

Lepljenka 
iz naravnih 
materialov

Naberejo material.
Postavljajo material na 
lepilni trak.
Izdelajo likovni izdelek.

Individualna M. 
praktičnih 
del, delo v 
naravnem 
okolju

Risalni listi, 
dvostranski 
lepilni trak

Priprava potovalk Samostojno pripravijo 
svojo potovalko.

Individualna /
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Žal nam vseh dejavnosti ni uspelo speljati po urniku, saj so učenci za izvedbo dejavnosti prvi dan 
potrebovali veliko več časa, kot sem predvidevala. Veliko časa nam je vzelo tudi preoblačenje, 
saj je bilo tisti čas na Mašunu zelo hladno in je pihala močna burja. Zaradi tega smo dejavnosti 
iz drugega sklopa naravoslovnega popoldneva delno izpeljali v okviru petkovega športno-
naravoslovnega dopoldneva. Tudi lepljenke nismo uspeli narediti na Mašunu, zato smo tam v 
petek po kosilu samo nabrali različen naravni material, lepljenko pa smo namesto ponavljanja 
naredili naslednji ponedeljek v šoli pri jutranjem krogu.

Vzdušje v šoli v naravi je bilo sproščeno in delovno. Učenci so uživali in zavzeto sodelovali v 
vseh pripravljenih aktivnostih. Še posebej so bili zadovoljni, ko so lahko poskusili namaz, ki 
so ga sami naredili iz rmana in regrata ter banane s čokolado, ki so jih sami spekli na ognju, ki 
so ga tudi postavili sami. Program šole v naravi je bil pripravljen in zasnovan tako, da so bile 
aktivnosti za učence zanimive in so preko njih učenci hkrati dosegali vzgojno-izobraževalne 
cilje na vseh področjih, opredeljenih v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

3.4.2  Opis dejavnosti, povezanih z znanjem o naravi ter zaznavanjem in odnosom do 
narave

V tem poglavju bom na kratko predstavila dejavnosti, ki smo jih v šoli v naravi izvajali in 
ki so neposredno povezane z znanjem o naravi, njenim zaznavanjem in odnosom do nje. 
Dejavnosti, ki so v šoli v naravi nujne (prosti čas, obroki, pakiranje, skrb za samega sebe), ne 
bom podrobneje opisovala.

1. Sprehod po bližnji okolici
Z učenci smo se odpravili na kratek sprehod po bližnji okolici Gostišča Mašun. Na poti smo 
tudi začeli opazovati in zaznavati gozd z vsemi čutili. Izvedli smo dejavnost Zemeljska okna, 
ki je opisana v podpoglavju 2.7.1.

Izvedene prilagoditve za dejavnost Zemeljska okna za učence z dodatnimi motnjami so:
•	 Gibalna	oviranost
Eden od učencev na vozičku je dejavnost izvajal brez prilagoditev. Drugemu učencu na 
vozičku, ki zaradi zadržkov staršev in zdravstvenih razlogov ni smel ležati na tleh, smo nagnili 
voziček tako, da je lahko naravo opazoval iz iste perspektive kot ostali učenci. Zaradi zadržkov 
staršev ga nismo posuli z jesenskim listjem, kot je bilo predvideno. Njegovi starši so bili v času 
dejavnosti prisotni.
•	 Govorno-jezikovne	motnje
Učenci, katerih govor je nerazumljiv, so za opisovanje videnega uporabljali sličice. Za 
odgovarjanje na vprašanja, ki so zahtevala odgovor da ali ne, so odgovarjali s kimanjem ali 
odkimavanjem.
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Eden od učencev ima razvit način odgovarjanja na vprašanja izbirnega tipa. Na ta vprašanja je 
učenec odgovarjal tako, da sem mu ustno ponudila dve različni možnosti in ju vsako povezala 
z enim od prstov na roki. Učenec je na vprašanje odgovoril tako, da je pokazal enega od prstov.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec z motnjami avtističnega spektra je pri odgovarjanju na vprašanja uporabljal sličice 
in sicer tako, da je izmed dveh ponujenih odgovorov enega izbral in ga nesel drugi učiteljici. 
Učenec je odgovarjal na ta način zato, ker če mora sličico samo pokazati s prstom izmenično 
kaže na obe sličici.

2. Spoznavanje in nabiranje užitnih rastlin ter izdelava namaza iz njih
Učence sem peljala na travnik, kjer sta rasla rman in regrat. Najprej smo se pogovorili o tem, 
kaj pomeni beseda užitno, katere rastline, ki jih poznamo, so užitne, ali lahko vse užitne rastline 
jemo surove itn. Potem pa smo si regrat in rman dobro ogledali ter poimenovali njune dele. 
Učence sem razdelila na dve skupini, ena je nabirala rman, druga pa regrat. Po nekaj minutah 
sta se skupini zamenjali. Vsi učenci so rastline nabirali samostojno. Vse učiteljice smo bile ves 
čas nabiranja prisotne in smo učence opozarjale, naj si rastline, ki jih nabirajo, dobro ogledajo, 
saj so učenci na začetku nabirali vse rastline, ki so jih našli. Pri tej dejavnosti so se pokazale 
zelo velike razlike med udeleženci šole v naravi. 

                                                                                                                                     Foto: M. Stanek

Starejši učenci niso potrebovali veliko pomoči in so večinoma rman in regrat prepoznali sami 
in ju ustrezno nabirali. Nekaj učencev je potrebovalo individualno vodenje pri izbiranju pravih 
rastlin. Učenec s težjimi motnjami v duševnem razvoju je zelo rad nabiral rastline, vendar je pri 
nabiranju pravih rastlin potreboval vodenje. Prav takšno obliko pomoči je potrebovala tudi ena 
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od učenk z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki funkcionira na nekoliko nižjem nivoju. 
Oba učenca na vozičku sta potrebovala stalno vodenje. Nabirala sta iz vozička in sicer tako, 
da ju je ena od spremljevalk oziroma oče pripeljal do mesta, kjer je rasel rman, in mu fizično 
pomagal prijeti in utrgati rastlino. Oba učenca se v vozičku sklonita tako, da lahko s tal pobereta 
predmet, vendar imata v rokah tako šibko mišično moč, da sta pri nabiranju potrebovala pomoč. 
Prav tako je bilo treba njuni roki voditi, saj imata oba težave s koordinacijo oko-roka. Rastlin 
sama tudi nista prepoznala. Učencu z motnjami avtističnega spektra je bilo potrebno vsako 
rastlino posebej pokazati, saj jih sam ni prepoznal. Nabiral jih je samostojno. Za nabiranje so 
bili vsi učenci zelo motivirani, saj so za dobro opravljeno delo sproti dobivali veliko pohval. Še 
dodatno motivacijo pa jim je predstavljalo tudi to, da smo rman in regrat nabirali zato, da bomo 
iz njiju naredili namaz, ki ga bo lahko vsak poskusil.

Ko smo nabrali zadostno količino rastlin, je nekaj učencev šlo z eno od učiteljic v gostišče oprat 
tisto, kar smo nabrali, ostali pa smo se namestili v paviljon, ki je postavljen v bližini gostišča 
(postavljene so mize in klopce) ter pripravili vse potrebno za začetek dela. Rman smo najprej 
otrebili, lepe in sveže listke so učenci trgali s stebel in jih shranjevali v posodo, slabe liste, suhe 
rastline in socvetja smo zavrgli. Regrat smo otrebili in suhe rastline zavrgli. 

                                                                                                                                     Foto: M. Stanek

Pri tej dejavnosti je velika večina učencev potrebovala pomoč pri razlikovanju med dobrimi in 
slabimi rastlinami in temeljit nadzor. Posebno pomoč pri trebljenju sta zopet potrebovala učenca 
v invalidskih vozičkih, saj jima je bilo potrebno rastline držati in voditi roko pri trganju. Učencu 
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s težjimi motnjami v duševnem razvoju in učenki z zmernimi motnjami v duševnem razvoju iz 
zgornjega odstavka je bilo potrebno vsak list, ki ga je bilo potrebno odtrgati, pokazati. Prav tako 
sta za trebljenje potrebovala veliko spodbud in pohval. Ker je bila miza za učenca z motnjami 
avtističnega spektra previsoka (star je bil komaj šest let), je sedel v naročju. Tudi njemu je bilo 
potrebno pokazati vsak list posebej.

Ko smo rman in regrat otrebili, smo se zaradi mraza in vetra prestavili v gostišče, kjer so 
učenci vse listke natrgali na zelo majhne koščke ter jih zmešali s pustim sirovim namazom. 
Vsak si je nato sam namazal prepečenec in poskusil oba namaza. Tudi pri tej dejavnosti so vsi 
učenci potrebovali nadzor, da koščki niso bili preveliki. Starejši učenci so bili pri dejavnosti 
povsem samostojni, saj so navajeni dela v kuhinji. Mlajši učenci so potrebovali več pomoči. 
Posebno pomoč je potreboval eden od učencev na invalidskem vozičku (drugega so starši v tem 
času že odpeljali domov). Ena od spremljevalk mu je držala regrat, on pa je s svojo levo roko 
(to je njegova močnejša in manj prizadeta roka) trgal majhne koščke. Pri mazanju namaza na 
prepečenec mu je ena od spremljevalk vodila roke.

Ker nam je zmanjkalo časa za nabiranje rastlin za čaj, smo uslužbence gostišča prosili, da nam 
skuhajo rmanov čaj. Poleg prepečencev z namazom smo tako pili svež rmanov čaj.

3. Postavljanje ognja in peka banan s čokolado
Pri nabiranju dračja in postavljanju ognja so pomagali vsi učenci. Nekaj težav smo imeli s tem, 
da smo našli suha drva, saj je dan, preden smo odšli v šolo v naravi, deževalo. 

Zvečer smo skupaj zakurili ogenj in se pogovarjali in pridobivali izkušnje o njem: kakšne barve 
je, je vroč ali hladen, ali ima vonj, kako ga lahko pogasimo, kakšne so nevarnosti ipd.. Vsi 
učenci so v pogovoru sodelovali glede na svoje sposobnosti. Ko smo z razgovorom končali, 
smo za peko pripravili banane. Vsak je dobil banano, ki je bila po eni strani zarezana, in nekaj 
koščkov čokolade, ki jih je zataknil v zarezo. Banane so za peko vsi učenci pripravili relativno 
samostojno (banane sem zarezala že pred večerom). Učencu na vozičku in učencu z motnjami 
avtističnega spektra je bilo treba banano držati, da sta lahko vanjo zataknila koščke čokolade. 
Banane sem potem dala peči v žerjavico. Ko so bile pečene, so jih učenci vroče pojedli. 

Ko smo pojedli banane, smo ob ognju zapeli še nekaj pesmi. Ves večer smo se glede na vročino 
ognju približevali in se od njega oddaljevali. Nekaj učencev se je balo ognja. Poskusili smo, da 
bi se mu približali, vendar ni šlo. Zaradi strahu so ogenj opazovali z razdalje, ki se jim je zdela 
sprejemljiva.
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4. Nočni sprehod z lučkami
Nočni sprehod je bil veliko krajši, kot sem predvidevala, saj so bili učenci od celega dneva zelo 
utrujeni. Za nekaj minut smo se v tišini in z lučkami odpravili po gozdni poti. Učenci so pri tej 
dejavnosti lahko opazovali in poslušali gozd v temi. Lučk nismo povsem ugasnili, saj se veliko 
učencev boji teme. Sprehod je bil namenjen predvsem sprostitvi in umirjanju.

5. Lov na lisico po gozdni učni poti
To je dejavnost, ki je sestavljena iz hoje po naravi, temeljitega opazovanja narave (iskanje 
skritih potnih znakov) in dejavnosti oziroma nalog na kontrolnih točkah. Sama sem za naloge 
na kontrolnih točkah izbrala naslednje dejavnosti: slepa steza, srečanje z drevesom, pajkova 
mreža, mikropotep, igra vlog, čarobna vrečka, podvojitev in petje že znanih pesmi. Večina teh 
dejavnosti je vzetih iz knjige ''Približajmo naravo otrokom'' avtorja Josepha Cornella in opisanih 
v poglavju 2.7. V nadaljevanju tega podpoglavja bom predstavila predvidene prilagoditve 
za učence z dodatnimi motnjami in opisala dejavnosti, ki sem jih pripravila sama in so že 
prilagojene na vrsto in stopnjo motenj posameznih učencev, ki so se udeležili šole v naravi.

Vse zgoraj naštete dejavnosti smo v šoli v naravi izvedli. Dejavnosti podvojitev in čarobna 
vrečka sta bili sicer načrtovani za drugi sklop naravoslovnega popoldneva v četrtek popoldne, 
vendar sem se, ko sem videla, da v takrat za te aktivnosti ne bo časa, odločila, da jih vključim 
v petkov lov na lisico.

Cilj lova na lisico je, da učenec čim bolj samostojno sledi puščicam v pravi smeri in na poti 
najde večje število kontrolnih točk. Na vsaki kontrolni točki učenci dobijo nalogo, ki jo 
morajo vsi izpolniti, npr. z zavezanimi očmi se sprehodijo ob napeti vrvici ali tiho, leže na tleh 
opazovati in poslušati gozd. Puščice so bile postavljene zelo skupaj in so bile zelo velike. Pravo 
smer so ugotavljali predvsem starejši učenci, ki so bili pri njenem prepoznavanju relativno 
uspešni. Mlajši učenci so imeli veliko težav z razumevanjem koncepta sledenja puščic in niso 
razumeli, kaj od njih pričakujem. Menim, da je velika razlika med mlajšimi in starejšimi učenci 
v tej dejavnosti odvisna predvsem od večje mere izkušenj, ki jih imajo starejši učenci, ki so se 
podobne igre iskanja že igrali. Poleg tega imajo mlajši učenci povprečno nižje sposobnosti od 
starejših.

Ena od dejavnosti, ki sem jih vključila v lov na lisico in ni opisana v Cornellovi knjigi, je 
pajkova mreža. Pri tej nalogi se morajo učenci prebiti skozi preplet vrvice, napete med drevesi 
in ostalimi objekti v gozdu tako, da se vrvice ne dotaknejo. Večina učencev te dejavnosti ni bila 
sposobna izvesti brez dotika, vendar so se vsi zelo trudili, da se vrvice ne bi dotaknili. Nekateri 
od učencev so potrebovali občasno oporo učiteljice zaradi težav z ravnotežjem. Gibalno oviran 
učenec, se je skozi pajkovo mrežo sprehodil ob stalni opori varuhinje in pomoči učiteljice, ki je 
nekoliko umikala vrvice in usmerjala učenčeve noge, kadar jih sam ni mogel pravilno usmeriti. 
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Učenec z motnjami avtističnega spektra se je skozi pajkovo mrežo sprehodil s posnemanjem 
gibalnega modela učiteljice.

                                                                                                                                     Foto: M. Stanek

Druga od dejavnosti, ki ni opisana v knjigi ''Približajmo naravo otrokom'', je petje že znanih 
pesmi. Pri tem so morali učenci izbrati pesem, ki jo poznajo, in jo zapeti. Vsi učenci poznajo 
veliko pesmi, saj v šoli veliko pojejo. Ker se učenci sami niso znali zmeniti, smo jim učiteljice 
predlagale eno od pesmi, ki smo se jih pred kratkim skupaj učili v šoli in jo vsi učenci poznajo. 
Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami pesmice niso peli, ampak so ob petju ostalih učencev 
mrmrali, ali ob ustreznem času tvorili določene samoglasnike ali zloge. Učenec z motnjami 
avtističnega spektra pesmice ni pel, saj poje samo v individualni situaciji. 

Posebne prilagoditve za posamezne dejavnosti za učence z dodatnimi motnjami:

Srečanje z drevesom
•	 Gibalna	oviranost
Za gibalno oviranega učenca sem izbrala lažje dostopno drevo.
•	 Govorno-jezikovne	motnje
Učenci, katerih govor je nerazumljiv, so na vprašanja odgovarjali po raziskovanju. V pogovoru 
so uporabljali sličice. Učenec, ki običajno na vprašanja odgovarja s ponujanjem odgovorov in 
kazanjem prstov, je na vprašanja odgovarjal tako.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec je za opisovanje drevesa uporabljal sličice. Trudila sem se postavljati zelo jasna in 
nedvoumna vprašanja.
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Slepa steza
•	 Gibalna	oviranost
Za slepo stezo sem izbrala teren, ki je dostopen z vozičkom. Ker je gibalno oviran učenec, ki je 
bil v tem času še prisoten v šoli v naravi, lahko hodil ob opori, je slepo stezo z zavezanimi očmi 
prehodil ob opori varuhinje.

                                                                                                                                     Foto: M. Stanek

•	 Govorno-jezikovne	motnje
V pogovoru so učenci uporabljali sličice. Učenci, ki običajno uporabljajo kakršnokoli 
nadomestno komunikacijo, naj tudi pri tej dejavnosti komunicirajo na ustaljeni način. Učenec, 
ki običajno na vprašanja odgovarja s ponujanjem odgovorov in kazanjem prstov, je na vprašanja 
odgovarjal tako.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec ne prenese zavezanih ali zaprtih oči, zato je slepo stezo prehodil z odprtimi očmi. V 
pogovoru je uporabljal sličice.

Igranje vlog
•	 Gibalna	oviranost
Gibalno oviran učenec je to dejavnost izvajal ob opori. Zaradi stopnje gibalne oviranosti in slabe 
mišične moči v rokah mu je okončine vodila varuhinja. Prilagodila sem mu tudi zahtevnost 
naloge (pokazati je moral medveda).
•	 Govorno-jezikovne	motnje
Posebne prilagoditve niso bile potrebne.
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•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec z motnjami avtističnega spektra je to dejavnost opravljal tako, da je posnemal moje 
gibanje.

Podvojitev
Pri tej dejavnosti so imeli vsi učenci določene težave. Pod robček sem vedno skrila samo en 
predmet. Ko smo poskusili z dvema in tremi, nobeden od učencev naloge ni izpolnil. Manj 
so jih imeli starejši učenci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Nekateri od njih so 
nalogo samostojno opravili. Večina učencev je potrebovala pri tej nalogi zelo veliko pomoči 
in vodenja. Veliko učencev te naloge ni zmoglo drugače kot z izbiranjem med že nabranimi 
predmeti iz gozda. Število predmetov, med katerimi so izbirali, se je od učenca do učenca 
zelo razlikovalo. Največ težav so imeli učenec s težjimi motnjami v duševnem razvoju, ena od 
učenk z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviran učenec in učenec z motnjami 
avtističnega spektra, ki so vsi nezanesljivo (naključno) izbirali med dvema predmetoma.

•	 Gibalna	oviranost
Gibalno oviran učenec je po gozdu hodil ob opori varuhinje. Učenec je izbiral med dvema 
predmetoma.
•	 Govorno-jezikovne	motnje
Posebne prilagoditve niso potrebne.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Posebne prilagoditve niso potrebne.

Mikropotep
•	 Gibalna	oviranost
Gibalno oviranemu učencu (na tla ni mogel, ker so bila še mokra) sem poustvarila gozdna tla 
v škatli. Vanjo sem dodala veliko število različnih žuželk in rastlin. Povečevalno steklo mu je 
držala varuhinja.
•	 Govorno-jezikovne	motnje
Učenci, katerih govor je nerazumljiv, so v pogovoru uporabljali sličice. Učenec, ki običajno na 
vprašanja odgovarja s ponujanjem odgovorov in kazanjem prstov, je na vprašanja odgovarjal 
tako.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec je za odgovarjanje na vprašanja uporabljal sličice.

Čarobna vrečka
•	 Gibalna	oviranost
Posebne prilagoditve niso bile potrebne.
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•	 Govorno-jezikovne	motnje
Učenci, katerih govor je nerazumljiv, so v pogovoru uporabljali sličice. Učenec, ki običajno na 
vprašanja odgovarja s ponujanjem odgovorov in kazanjem prstov, je na vprašanja odgovarjal 
tako.
•	 Motnje	avtističnega	spektra
Učenec je za odgovarjanje na vprašanja uporabljal sličice.

3.4.3  Razporeditev dejavnosti po področjih 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali v šoli v naravi, sem glede na področja, ki jih opredeljuje Posebni 
program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem 
razvoju, razporedila na naslednji način:

1. Razvijanje samostojnosti:
• obroki,
• preoblačenje.

2. Splošna poučenost:
• spoznavanje pojma ''užitno'',
• spoznavanje in poimenovanje užitnih rastlin,
• spoznavanje/utrjevanje snovi o gozdu jeseni in gozdnih plodovih,
• spoznavanje ognja in njegovih lastnosti.

3. Gibanje in športna vzgoja:
• sprehodi, hoja,
• elementarne igre,
• gibalne aktivnosti za boljše zavedanje svojega telesa in okolice.

4. Glasbena vzgoja:
• poslušanje glasbe,
• petje,
• glasbeno-didaktične igre.

5. Likovna vzgoja:
• izdelava lepljenke,
• risanje.
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6. Delovna vzgoja:
• kuhanje čaja,
• priprava namaza,
• priprava ognja,
• pečenje na ognju.
 
Kot je iz zgornjega seznama razvidno, so bile dejavnosti v šoli v naravi zelo enakomerno 
razporejene na vsa področja, ki so opredeljena v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Poleg tega pa udeležba v šoli v 
naravi predstavlja tudi izjemno priložnost za vključevanje otrok in mladostnikov z zmernimi, 
težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v širšo družbo. 

Menim, da je šola v naravi za otroke in mladostnike z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami 
v duševnem razvoju izjemnega pomena, saj ponuja mnogo možnosti za razvijanje spretnosti 
ter osvajanje in utrjevanje znanja na prav vseh področjih. Šola v naravi je koristna tudi zato, 
ker so učenci za nekaj časa ločeni od svojih staršev, kar daje pedagogom možnost, da otroke in 
mladostnike ter njihovo funkcioniranje v družbi spoznajo na popolnoma drug način kot samo v 
šolski situaciji,to pa omogoča tudi drugačno, kvalitetnejše delo v razredu. 

3.5  Rezultati in interpretacija
V tem poglavju bom zapisala in opisala rezultate intervjuja in jih interpretirala.

3.5.1  Komentar k sestavi intervjuja

Kot užitne rastline sem samo za potrebe razumevanja pojma ''užiten'' tretirala tudi užitne gobe, 
saj imajo učenci z govorno-jezikovnimi težavami, ki so se udeležili šole v naravi, tudi sicer nižje 
sposobnosti in bi bil zanje koncept gliv prezahteven oziroma ne bi dosegel želenega učinka. 
Tudi pri ostalih učencih sem užitne gobe upoštevala kot pravilen odgovor, saj je bil glavni cilj 
dejavnosti, povezanih z užitnimi rastlinami, spoznati, da lahko tudi v gozdu in ob njem najdemo 
rastline (in glive), ki jih lahko jemo.

Vprašanje številka 20 je nekoliko nerodno postavljeno, saj v njem v resnici sprašujem po vonju 
dima. Ogenj kot tak vonja nima.

Pri vprašanju številka 5 sem za poimenovanje nekulturnih rastlin uporabila pojem divje rastline. 
Na ta način jih v naslovu svoje knjige Užitne divje rastline (1980) poimenuje tudi Grlić. Sicer 
sem ta pojem izbrala prevsem zato, ker ga učenci poznajo in razumejo.
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3.5.2  Individualizirana obravnava učencev in ocenjevanje napredka v znanju,  
zaznavanju in odnosu do narave

Ker so motnje, sposobnosti, predznanje in starost otrok in mladostnikov, ki so v moji raziskavi 
obravnavani, zelo raznolike, je bilo delo z vsakim posameznikom prilagojeno njegovim 
sposobnostim in potrebam. Vsi učenci so z določenimi prilagoditvami lahko izvajali vse 
predvidene dejavnosti. Ravno zaradi raznolikosti učencev, ki so se udeležili jesenske šole v 
naravi, bom napredek učencev v znanju, pravilnem zaznavanju in odnosu do narave predstavila 
za vsakega učenca posebej. Napredek bom preverjala samo na področju splošne poučenosti. 
Kot metodo za preverjanje (pred)znanja sem uporabila kratek intervju, v katerem so učenci 
odgovarjali na vprašanja, povezana s temami, ki smo jih obravnavali v šoli v naravi. Pri 
spraševanju sem uporabljala tudi konkreten material (plodove gozdnih dreves). Vsak učenec 
je na vprašanja odgovarjal v skladu s svojimi sposobnostmi. Vprašanje se od učenca do učenca 
tudi nekoliko razlikujejo, saj sem jih prilagajala njihovi razvojni stopnji in sposobnostim. 
Vsebina vprašanj je pri vseh učencih enaka.

V tem poglavju bom ocenila tudi primernost prilagoditev in možnost sodelovanja v aktivnostih za 
učence z dodatnimi motnjami. Pri posameznem učencu z dodatnimi motnjami bom predstavila, 
katere prilagoditve smo zanj upoštevali in pri katerih dejavnostih so bile te prilagoditve potrebne.

Imena predstavljenih učencev so zaradi varstva osebnih podatkov izmišljena.

Žiga
Spol: moški
Starost: 6 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje, motnje 
avtističnega spektra

Učenec ima potrjeno diagnozo motenj avtističnega spektra, zato ima velike težave s socialno 
komunikacijo. Na vprašanja redko odgovarja in se nanja ne odziva. Zaradi tega sem bila pri 
postavljanju vprašanj še posebej pozorna na to, da sem vsa zastavljala zelo jasno in na način, 
ki ga učenec razume. 

Na vprašanja pobarvana z oranžno barvo učenec ni odgovarjal. V času izvedbe intervjuja sem 
presodila, da iz učenčevih odgovorov na ta vprašanja ne bom pridobila nobenih pomembnih 
podatkov, saj bi učenec samo ponavljal zadnje besede vprašanj. Zaradi tega sem se osredotočila 
na tista vprašanja, kjer je učenec lahko za odgovarjanje uporabil fotografije in slike.
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Ker na vprašanja z besedami ne odgovarja, sem za preverjanje znanja uporabila fotografije, slike 
in konkreten material. Pri delu s fotografijami in slikami se pojavi težava, da se učenec z njimi 
igra namesto, da bi z njimi odgovarjal, zato predstavljeni rezultati niso nujno odraz realnega 
stanja in znanja. Igra s slikami se je tako pojavljala pri odgovarjanju na vsa vprašanja, na katera 
je odgovarjal z njihovo pomočjo. Število slik, med katerimi je izbiral, je bilo od vprašanja do 
vprašanja različno. Vprašanja sem mu zastavljala tako, da je moral sliko s pravilnim odgovorom 
nesti v košarico na drugem koncu razreda, saj na ta način po igri z njimi eno sliko izbere in jo 
odnese na zahtevano mesto. Če se od njega zahteva, da pravilen odgovor samo pokaže, samo 
trka po slikah in se z njimi igra. Njegovo odgovarjanje s pomočjo slik je bilo pogosto naključno.

Pri odgovarjanju na vprašanje številka 5 je najprej izbiral med tremi slikami, vendar se je z 
njimi samo igral in jih pospravil na kupček. Tudi ko sem število slik zmanjšala na dve, naloge 
ni ustrezno reševal, saj je bil zmeden še od prej. Pri odgovarjanju na vprašanja številka 12, 
13 in 19 je izbiral med dvema slikama. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 18 je izbiral 
med petimi barvami (rumena, oranžna, rdeča, zelena, modra). Učenec je sicer že takrat barve 
zanesljivo prepoznaval in jih poimenoval.

Učenec na vprašanja, ki zahtevajo odgovor Ja ali Ne ni odgovarjal, ker na vprašanja tega tipa 
nikoli ne odgovori. Vprašanja sem mu zastavila, vendar je vedno le ponovil zadnjo besedo 
vprašanja. Veliko bolj uspešen je bil pri prepoznavanju realnega materiala. Na ta vprašanja je 
odgovarjal verbalno in zelo pravilno. Verbalno je odgovarjal na vprašanja številka 8, 16 in 17. 
Pri vprašanjih 8 in 16 je prepoznaval po en kos naravnega materiala naenkrat, pri vprašanju 
številka 17 pa je prepoznaval, kaj je na sliki.

Učenec je bil v času šole v naravi v oddelek za izvajanje posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja vključen šele en mesec in se na delo v šoli še ni niti dobro navadil. Njegovi 
rezultati bi bili verjetno drugačni, če bi se šola v naravi odvijala ob koncu šolskega leta.

Ker deček ne prenese zavezanih oči, je dejavnosti, ki so zahtevale zavezane oči, opravljal z 
odvezanimi očmi.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? 
2. Ali lahko jemo rastline?
3. Ali lahko jemo vse rastline?
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži tiste divje rastline, ki jih lahko jemo. Pobere vse sličice in jih pospravi na kupček.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove?
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
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8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:
• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Si že kdaj jedel/jedla regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka?
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca.  Pokaže fotografijo iglavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca.  Pokaže fotografijo listavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:		prepozna
• želod:  prepozna	
• žir:  ne prepozna
• lešnik: 	prepozna
• goba:  prepozna

17. Povej, kaj je na sličici. Ogenj.
18. Kakšne barve je? Pokaže oranžen kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže snežinko.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22. Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? 
2. Ali lahko jemo rastline?
3. Ali lahko jemo vse rastline?
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pobere vse sličice in jih pospravi na kupček.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove?
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel/jedla regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka?
11. Kako so si različna?
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12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo listavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:		prepozna
• želod:  prepozna	
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Povej, kaj je na sličici. Ogenj.
18. Kakšne barve je? Pokaže oranžen kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22.  Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Učenec je v vseh načrtovanih dejavnostih lahko aktivno sodeloval glede na svoje sposobnosti, 
saj sem pri delu z njim zelo pazila, da sem postavljala jasna navodila in sproti preverjala njegovo 
razumevanje. Težava se je pojavila le pri preverjanju znanja. Ko sem dečka pri dejavnostih 
opazovala, sem ugotovila, da deček razume in zna veliko več, kakor pokaže pri preverjanju 
znanja. Iz tega lahko sklepamo, da takšen način intervjuja za preverjanje znanja pri tem učencu 
ni ustrezna metoda.

Miha
Spol: moški
Starost: 9 let
Vrsta in teža motenj: težje motnje v duševnem razvoju, težja gibalna oviranost, govorno-
jezikovne motnje

Učenec je na vozičku, zaradi tega smo za dejavnosti vedno izbrali teren, ki je dostopen z 
vozičkom. Na kratke razdalje ob opori hodi, tako da je lahko večino gibalnih dejavnosti (slepa 
steza, pajkova mreža, del lova na lisico) izvedel ob pomoči spremljevalca.

Učenec tudi zelo slabo govori. Občasno ga razumejo samo tisti, ki z njim preživijo veliko 
časa. Zaradi tega smo za dejavnosti, ki zahtevajo govor, uporabljali fotografije, slike ali 
konkreten material. Število slik, med katerimi je izbiral, je bilo od vprašanja do vprašanja 
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različno. Vprašanja sem mu zastavljala tako, da je moral s prstom pokazati na sliko z ustreznim 
odgovorom. Njegovo odgovarjanje s pomočjo slik in konkretnega materiala je bilo predvsem 
pred šolo v naravi pogosto naključno.

Pri odgovarjanju na vprašanje številka 5 je izbiral med tremi slikami. Pri odgovarjanju na 
vprašanja številka 12, 13 in 19 je izbiral med dvema slikama. Pri odgovarjanju na vprašanje 
številka 18 je izbiral med petimi barvami (rumena, oranžna, rdeča, zelena, modra).

Pri odgovarjanju na vprašanji številka 8 in 16 je odgovarjal tako, da je pokazal na tisti kos 
konkretnega materiala, po katerem sem ga spraševala. Pri obeh vprašanjih je izbiral med dvema 
kosoma konkretnega materiala.

Na vprašanja, ki zahtevajo odgovor Ja ali Ne, je odgovarjal verbalno in s kimanjem. Tako je 
odgovarjal na vprašanja številka 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 20, 21 in 22. 

Na vprašanja, ki so obarvana oranžno (vprašanja, ki zahtevajo naštevanje in razlago), ni 
odgovarjal, saj so zanj prezahtevna.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj in lešnike.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ja.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ne. 
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo iglavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo listavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
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16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:
• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna	
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže zelen kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ne.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ja. Pokaže na usta, da jo lahko pojemo.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj, regrat, lešnike in jurčke.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ja. 
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokažefotografijo listavca.
13. Pokaži iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  prepozna	
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna
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17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže rdeč kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Učenec je s prilagoditvami lahko izvajal vse dejavnosti in tudi njegovo znanje se je dalo 
relativno kvalitetno preveriti s pomočjo slik in konkretnega materiala. Učenec je v šoli v naravi 
napredoval v skladu s svojimi sposobnostmi. Na vprašanja je po šoli v naravi odgovarjal veliko 
bolj zanesljivo in samostojno. Pred šolo v naravi je potreboval veliko spodbud in podvprašanj, 
njegovi odgovori pa so bili pogosto naključni. V zanesljivost njegovih odgovorov (tudi po šoli 
v naravi) ne moremo biti prepričani pri vprašanjih, ki zahtevajo odgovor Ja/Ne.

Matej
Spol: moški
Starost: 9 let
Vrsta in teža motenj: težke motnje v duševnem razvoju, težka gibalna oviranost

Učenec je bil v šoli v naravi prisoten samo v četrtek, saj so njegovi starši menili, da je 
preobčutljiv, da bi v vetrovnem in mrzlem vremenu zunaj preživel načrtovana dva dneva. 
Starši niso želeli, da bi učenec prespal v Gostišču Mašun, saj ima zelo zahteven urnik in način 
hranjenja, pitja in odvajanja, ki ga v šoli v naravi ne bi mogli ustrezno izvajati. Učenec sicer 
nima zdravstvenih težav in njegova dieta ne temelji na mnenju zdravnika. Starši so bili prisotni 
pri vseh dejavnostih, ki smo jih izvajali v četrtek.

Učenec je na vozičku, zato smo za dejavnosti vedno izbirali teren, ki je dostopen z vozičkom. V 
četrtek so bile vse načrtovane dejavnosti izvedljive tudi v vozičku. Deček dobro govori, vendar 
njegov govor ni smiseln. Ves čas ponavlja nekaj fraz in povedi, ki se jih je dobro naučil. Smiselno 
odgovarja na vprašanja, povezana s predmeti, ki jih zelo dobro pozna in o njih vsak dan govori. 
Na vprašanja je odgovarjal verbalno in s pomočjo konkretnega materiala in fotografij ter slik. 
Kadar učencu postavimo zahtevo ali vprašanje, ki ga ne zmore, postane avtoagresiven (grize  
si roke).

Na vprašanja, ki so obarvana oranžno ni odgovarjal. To so vsa vprašanja, ki so povezana z 
dejavnostmi, ki smo jih opravljali v četrtek popoldne ali v petek.
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Na vprašanja številka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 10 je odgovarjal verbalno. Večina odgovorov na ta 
vprašanja pred šolo v naravi in po njej ni bilo smiselnih.

Na vprašanja številka 8, 12, 13 in 16 je odgovarjal s pomočjo slik ali konkretnega materiala. Pri 
odgovarjanju na vprašanji številka 16 in 8 je moral pokazati ustrezen kos konkretnega materiala. 
Vedno je izbiral med dvema kosoma. Pri odgovarjanju na vprašanji številka 12 in 13 je izbiral 
med dvema slikama. Njegovi odgovori so bili pogosto naključni.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ni smiselnega odgovora.
2. Ali lahko jemo rastline? Ni smiselnega odgovora.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Hruška, banana.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ni smiselnega odgovora.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ni smiselnega odgovora.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Ni smiselnega odgovora.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Si že kdaj jedel/jedla regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo listavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl/videla ogenj?
18. Kakšne barve je?
19. Je vroč ali mrzel?
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22.  Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?
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Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ni smiselnega odgovora.
2. Ali lahko jemo rastline? Ni smiselnega odgovora.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Ni smiselnega odgovora.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ni smiselnega odgovora.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ni smiselnega odgovora.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Ni smiselnega odgovora.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel/jedla regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo listavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl/videla ogenj?
18. Kakšne barve je?
19. Je vroč ali mrzel?
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22.  Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Deček je s prilagoditvami lahko izvajal vse dejavnosti in tudi njegovo znanje se je dalo preveriti 
s pomočjo fotografij, slik in konkretnega materiala. Kvaliteta preverjanja znanja je vprašljiva 
zaradi pogostih naključnih odgovorov pri vprašanjih, ki so zahtevala prepoznavanje. Prilagoditve 
so bile za dečka ustrezne. Veliko število nesmiselno odgovorjenih vprašanj je posledica težke 
motnje v duševnem razvoju.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Živa Sterniša; diplomsko delo

– 53 –

Alja
Spol: ženski
Starost: 11 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju

Učenka pri opravljanju načrtovanih dejavnosti ni potrebovala nobenih posebnih prilagoditev. Z 
veseljem je sodelovala v vseh dejavnostih in je bila v njih tudi zelo uspešna. 

Na vsa vprašanja je odgovarjala ustno. Edino na vprašanji številka 8 in 16 je odgovarjala s 
pomočjo konkretnega materiala. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 18 je pred šolo v naravi 
potrebovala pomoč: izbirala je med kartončki petih barv (rumena, oranžna, rdeča, zelena, 
modra).

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, krompir.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Kostanj, gobe, trobentice.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja, regrat v solati.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? Ena imajo iglice, ena pa liste.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Ne pozna imen dreves.
15. Ali poznaš njihove plodove? Ne pozna plodov dreves.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna	
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
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18. Kakšne barve je? Ne vem. Ko ji pokažem barvne kartončke, pokaže rumenega.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko se spečemo.

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ja, da jo lahko pojemo.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, lešniki, gobe.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Kostanj, gobe, trobentice, regrat, 

rman.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati ali speči. Iz 

rmana lahko skuhamo čaj.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja, regrat v solati in namazu, rman v namazu. Pila sem 
rmanov čaj.

10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? So listavci in iglavci.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, kostanj, bukev, jelka.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka – storž, kostanj – kostanj, bukev – žir.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:	 prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Rdeč.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
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21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja, smo pekli banane.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko se spečemo, lahko je požar.

Učenka je zelo zgovorna in pri odgovarjanju na vprašanja ni imela nobenih težav. Iz njenih 
odgovorov je razvidno, da se je v šoli v naravi veliko naučila, saj je v intervjuju po šoli v naravi 
na veliko število vprašanj odgovorila drugače, kot pred njo. Možno je tudi, da je v šoli v naravi 
učenka dobro ponovila tisto, kar je o gozdu jeseni že znala in je zaradi tega po šoli v naravi 
veliko bolj zanesljivo in pravilneje odgovarjala na zastavljena vprašanja.

Irma
Spol: ženski
Starost: 12 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje, zmerna 
gibalna oviranost

Učenka sicer uporablja govor, vendar je le ta večino časa nerazumljiv poslušalcu, ki je ne pozna. 
Gibalna oviranost učenke pri izvajanju načrtovanih dejavnosti ni ovirala, saj samostojno hodi, 
pa tudi teren je bil izbran tako, da je bil dostopen tudi z vozički. Pri nekaterih aktivnostih jo je 
bilo treba držati za roko zaradi težav z ravnotežjem (slepa steza, pajkova mreža).

Zaradi nerazumljivega govora smo pri opravljanju dejavnosti, ki zahtevajo govor, uporabljali 
fotografije in slike. Učenka je s pomočjo slik odgovarjala na vprašanja številka 5, 12, 13, 18 in 
19. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 5 je izbirala med devetimi ponujenimi možnostmi, 
pri vprašanjih številka 12, 13 in 19 med dvema ponujenima možnostima, pri vprašanju številka 
18 pa med petimi ponujenimi barvami (rumena, oranžna, rdeča, zelena, modra).

Na vprašanji številka 8 in 16 je učenka odgovarjala s pomočjo konkretnega materiala. Pri 
vprašanju številka 8 je izbirala med dvema ponujenima možnostima, pri vprašanju številka 16 
pa med šestimi ponujenimi možnostmi.

Na vprašanja, ki so zahtevala odgovor Ja ali Ne, je odgovarjala verbalno. To so vprašanja 
številka 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 20, 21 in 22.

Na vprašanja, ki so pobarvana oranžno učenka ni odgovarjala. To so vprašanja, ki zahtevajo 
naštevanje. 
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Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj in lešnike.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ne.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo iglavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokažefotografijo listavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže zelen kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ne.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj, regrat, rman in lešnike.
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6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo listavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš.
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže rdeč kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ne.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Učenka je vse aktivnosti lahko uspešno izvajala, kar pomeni, da so bile vse načrtovane 
prilagoditve zanjo primerne in ustrezno izvajane. Učenka je v šoli v naravi napredovala v skladu 
s svojimi sposobnostmi. Pred šolo v naravi je za odgovore na večino vprašanj potrebovala 
veliko spodbude in podvprašanj, po šoli v naravi pa je na vprašanja odgovarjala hitreje in veliko 
pravilneje.
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Branka
Spol: ženski
Starost: 16 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju

Učenka pri opravljanju načrtovanih dejavnosti ni potrebovala nobenih posebnih prilagoditev. 
Zaradi psihiatričnih težav in nekontroliranih strahov je pri nekaterih dejavnostih (pajkova 
mreža, slepa steza) potrebovala individualno vodenje za roko. Tudi ogenj je učenka opazovala 
le od daleč.

Učenka je na vsa vprašanja odgovarjala verbalno. Pri odgovarjanju na vprašanji 8 in 16 je 
uporabljala konkretni material. Pri vprašanju številka 8 je izbirala med dvema ponujenima 
možnostima, pri vprašanju številka 16 pa vsakič med tremi ponujenimi možnostmi.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ja.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Ne našteje nobene.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ne.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ja.
7. Ali moramo kakšne skuhati? Ja. 
8. Katere? Krompir.
9. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• - rman:  ne prepozna
•	 -	regrat:  ne prepozna

10. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja.
11. Kaj si jedla, rman ali regrat? Regrat.
12. Ali so vsa drevesa enaka? Ja.
13. Naštej, koliko dreves poznaš. Ne našteje.
14. Ali poznaš plodove kakšnega drevesa? Ne pozna.
15. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:		ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

16. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
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17. Kakšne barve je? Bele.
18. Je vroč ali mrzel? Mrzel.
19. Je mrzel ali vroč? Vroč. 
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ne.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Ni odgovora.

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ja.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Ne našteje nobene.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ne.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Kako pa jih moramo pripraviti? Skuhamo jih. Katere? Krompir.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja.
10. Kaj si jedla, rman ali regrat? Oboje.
11. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
12. Kako so si različna? Ne vem.
13. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka.
14. Ali poznaš plodove kakšnega drevesa? Ne pozna.
15. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

16. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
17. Kakšne barve je? Rdeče
18. Je vroč ali mrzel? Mrzel.
19. Je mrzel ali vroč? Vroč. 
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Se lahko spečeš.
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Učenka ima zelo nizke sposobnosti oziroma se kot taka kaže zaradi močno izraženih psihiatričnih 
težav, ki njeno funkcioniranje močno omejujejo in ji ne omogočajo, da bi pokazala svoje realno 
znanje. Raven njenega funkcioniranja se močno spreminja iz dneva v dan. Kljub temu je na 
vprašanja po šoli v naravi odgovarjala veliko bolje in pravilneje. V dnevih spraševanj je bilo 
njeno funkcioniranje na zelo nizki ravni. Če bi odgovarjala ''na dober dan'', bi bila velika večina 
odgovorov pravilnih. Učenka ima znanje, ki sem ga s tem intervjujem preverjala sicer osvojeno. 
V šoli v naravi se je znanje verjetno le osvežilo.

Luka
Spol: moški
Starost: 17 let
Vrsta in teža motenj: težje motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje

Mladostnik ne govori in se komuniciranju na splošno izogiba. Navodila izpolnjuje brez težav, 
njegovo razumevanje ni okrnjeno.

Vprašanja sem mu poskušala zastavljati s pomočjo fotografij in slik, vendar nanje vseeno ni 
želel odgovarjati. Rezultate imam samo za vprašanja, ki sem jih lahko oblikovala kot nalogo, 
da mora nekaj pospraviti. Tudi rezultati tega intervjuja ne kažejo realnega znanja mladostnika. 

S pomočjo slik je učenec odgovarjal na vprašanja številka 5, 12, 13, 17, 18 in 19. Pri odgovarjanju 
na vsa vprašanja je učenec izbiral med dvema ponujenima možnostma.

Na vprašanji številka 8 in 16 je učenec odgovarjal s pomočjo konkretnega materiala. Pri obeh 
vprašanjih je vsakič izbiral med dvema ponujenima možnostima. 

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna?
2. Ali lahko jemo rastline?
3. Ali lahko jemo vse rastline?
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pospravi vse divje rastline, ki jih lahko poješ. Pospravi kostanj, gobe, lešnike.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove?
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin (pospravi v vrečko):

• rman:  ne prepozna
• regrat:  ne prepozna

9. Ali si že kdaj jedel regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka?
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11. Kako so si različna?
12. Pospravi fotografijo listavca. Pospravi fotografijo iglavca.
13. Pospravi fotografijo iglavca. Pospravi fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš?
15. Ali poznaš njihove plodove?
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob(pospravi v vrečko):

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Pospravi ogenj. Pospravi vodo.
18. Kakšne barve je? Pokaže oranžen kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pospravi snežinko.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22. Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna?
2. Ali lahko jemo rastline?
3. Ali lahko jemo vse rastline?
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pospravi vse divje rastline, ki jih lahko poješ. Pospravi kostanj, gobe, lešnike, regrat.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove?
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin (pospravi v vrečko):

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna

9. Ali si že kdaj jedel regrat ali rman?
10. Ali so vsa drevesa enaka?
11. Kako so si različna?
12. Pospravi fotografijo listavca. Pospravi fotografijo listavca.
13. Pospravi fotografijo iglavca. Pospravi fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš?
15. Ali poznaš njihove plodove?
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16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob (pospravi v vrečko):
• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna	
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Pospravi ogenj. Pospravi ogenj.
18. Kakšne barve je? Pokaže moder kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pospravi sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj?
21. Ali lahko na ognju kuhamo?
22. Ali je ogenj lahko nevaren?
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Dejstvo, da učenec na določena vprašanja pred šolo v naravi odgovarja pravilno, po njej pa 
napačno in obratno, kaže na to, da na vprašanja odgovarja naključno. To, da na nekaj vprašanj 
po šoli v naravi odgovori pravilno, bi lahko kazalo na minimalen napredek.

Sicer je učenec vse načrtovane dejavnosti s prilagoditvami lahko opravljal aktivno in v skladu 
s svojimi sposobnostmi. Težave so se pojavile samo pri preverjanju znanja, saj mladostnik 
zavrača komunikacijo.

Andrej
Spol: moški
Starost: 19 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje

Mladostnik skoraj ne govori. Proizvaja določene glasove, vendar je pri tem popolnoma 
nerazumljiv, zato je pri vseh dejavnostih, ki so zahtevale govor, potreboval določene prilagoditve. 
Pri ostalih dejavnosti jih ni potreboval. 

S fotografijami in slikami si je učenec pomagal pri odgovarjanju na vprašanja številka 5, 12, 13, 
18 in 19. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 5 je učenec izbiral med devetimi ponujenimi 
možnostmi, na vprašanje številka 18 pa med petimi ponujenimi barvami (rumena, oranžna, 
rdeča, zelena, modra). Pri odgovarjanju na vprašanja številka 12, 13 in 19 je izbiral med dvema 
ponujenima možnostima.
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Na vprašanji številka 8 in 16 je odgovarjal s pomočjo konkretnega materiala. Pri odgovarjanju 
na vprašanje številka 8 je izbiral med dvema ponujenima možnostima, pri odgovarjanju na 
vprašanje številka 16 pa vsakič med šestimi ponujenimi možnostmi.

Kjer je vprašanje zahtevalo odgovor Ja ali Ne, je mladostnik odgovarjal s kimanjem. Na ta 
način je odgovarjal na vprašanja številka 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 20, 21 in 22.

Na vprašanja, ki so pobarvana oranžno, učenec ni odgovarjal. To so vprašanja, ki zahtevajo 
naštevanje ali razlago.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj, lešnike in jurčke.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ja.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži fotografijo listavca. Pokaže fotografijo listavca.
13. Pokaži fotografijo iglavca. Pokaže fotografijo iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš?
15. Ali poznaš njihove plodove? 
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna	
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže rdeč kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
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21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo.
5. Pokaži divje rastline, ki jih lahko jemo. Pokaže kostanj regrat, rman, lešnike in jurčke.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti?
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ja.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna?
12. Pokaži listavca. Pokaže listavca.
13. Pokaži iglavca. Pokaže iglavca.
14. Naštej, koliko dreves poznaš?
15. Ali poznaš njihove plodove? 
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Pokaže rdeč kartonček.
19. Je vroč kot sonce ali mrzel kot sneg? Pokaže sonce.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?

Učenec je s prilagoditvami lahko izvajal vse dejavnosti in tudi njegovo znanje se je dalo 
kvalitetno preveriti s pomočjo fotografij, slik in konkretnega materiala. Se pravi, da so bile 
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prilagoditve ustrezno izbrane in izvajane. Učenec je imel že pred šolo v naravi veliko znanja o 
gozdu jeseni. V šoli v naravi je znanje osvežil in nekoliko nadgradil.

Ana
Spol: ženski
Starost: 19 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju

Učenka pri opravljanju načrtovanih dejavnosti ni potrebovala nobenih posebnih prilagoditev. 
Ana ima sicer nekaj težav na področju socialne integracije in socialne komunikacije, ki potrjujejo 
sum na avtizem, vendar je pri izvajanju dejavnosti in odgovarjanju na vprašanja iz intervjuja to 
ni oviralo. 

Na vsa vprašanja je odgovarjala verbalno. Na vprašanji številka 8 in 16 je odgovarjala s 
pomočjo konkretnega materiala. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 8 je izbirala med dvema 
ponujenima možnostima, pri odgovarjanju na vprašanje številka 16 pa med šestimi ponujenimi 
možnostmi.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, korenje, krompir.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ne.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  ne prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja, regrat v solati.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? Ena imajo iglice, ena pa liste.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, hrast, kostanj, bukev.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka – storž, hrast- ?, kostanj- kostanj, bukev - ?.
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16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:
• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir: 	ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Brez odgovora. Ko ji pokažem barvne kartončke, pokaže rdečega.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko se spečemo.

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ja, da jo lahko pojemo.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Regrat, rman, solata, krompir, gobe.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko pojemo? Regrat, rman.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati ali speči. Iz 

rmana skuhamo čaj.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:	 prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja, regrat v solati in namazu, rman v namazu, rmanov 
čaj sem pila.

10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? So iglavci in listavci.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, hrast, kostanj, bukev, jelka.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka in jelka – storž, hrast- ?, kostanj- kostanj, bukev 

- žir.
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16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:
• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:	 prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Oranžen in rdeč.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko se spečemo, lahko je požar.

Kljub temu, da je imela učenka že veliko predznanja, je sprememba v načinu odgovarjanja in 
tudi številu pravilno odgovorjenih vprašanj očitna. Mladostnica ima težave s komunikacijo, 
zato je pri odgovarjanju na vprašanja potrebovala veliko spodbude in potrpežljivosti.

Janez
Spol: moški
Starost: 19 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju

Učenec pri opravljanju načrtovanih dejavnosti ni potreboval nobenih posebnih prilagoditev. 
Na vsa vprašanja je odgovarjal verbalno, edino na vprašanji številka 8 in 16 je odgovarjal s 
pomočjo konkretnega materiala. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 8 je izbiral med dvema 
ponujenima možnostima, pri odgovarjanju na vprašanje številka 16 pa med šestimi ponujenimi 
možnostmi.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, korenje, krompir, regrat, jagode, gobe.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Regrat.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati ali speči, 

lahko naredimo tudi pire. 
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8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:
• rman:  ne prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ja, regrat v solati. Jaz ga najraje jem z ocvirki, 
krompirjem in jajci. 

10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne, poznamo iglavce in listavce.
11. Kako so si različna? Ena imajo iglice, ena pa liste.
12. Kako pa imenujemo tista, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tista, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, hrast, kostanj, bukev, javor, jelka, jablana.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka, jelka – storž, hrast- želod, kostanj- kostanj, bukev 

- žir.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  prepozna	
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Rdeče barve je.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja, smrdi.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja, jaz sem si na njem že spekel hrenovko.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko se spečemo.

Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ja, to pomeni, da jo lahko pojemo.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne, mušnice ne smemo, ker se lahko zastrupimo.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, regrat, jagode, gobe, rman, kostanj, 

trobentice, kislica.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Regrat, rman, kostanj, lešniki.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati ali speči, 

lahko naredimo tudi pire. Iz enih rastlin lahko tudi skuhamo čaj. 
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:  prepozna
• regrat:  prepozna
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9. Si že kdaj jedel regrat ali rman? Ja, regrat v solati in v namazu. V namazu sem jedel tudi 
rman. Rmanov namaz mi je bil bolj všeč. 

10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne, poznamo iglavce in listavce.
11. Kako so si različna? Ena imajo iglice, ena pa liste.
12. Kako pa imenujemo tista, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tista, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, hrast, kostanj, bukev, jelka, gaber.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka, jelka – storž, hrast- želod, kostanj- kostanj, bukev 

- žir.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  prepozna	
• žir:  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videl ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Rdeče barve je.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ja, smrdi.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja, saj smo si spekli banane.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren?	Lahko se spečemo, lahko se naredi tudi požar.

Učenec ni imel pri odgovarjanju na vprašanja nobenih težav, je tudi zelo zgovoren. Že pred šolo 
v naravi je imel veliko znanja o naravi, saj s starši, ki imajo kmetijo in so lovci. Veliko časa 
preživi v naravi in tako veliko ve o njej. Narava in gozd sta mu je zelo pri srcu in ga zelo zanima, 
zato se o njima tudi zelo rad pogovarja. Kljub temu, da je že pred šolo v naravi na skoraj vsa 
vprašanja odgovoril pravilno, se je v šoli v naravi naučil, kaj pomeni, da je nekaj užitno.

Katarina
Spol: ženski
Starost: 20 let
Vrsta in teža motenj: zmerne motnje v duševnem razvoju

Učenka pri opravljanju načrtovanih dejavnosti ni potrebovala nobenih posebnih prilagoditev. 
Katarina je zelo zaprta in težko odgovarja na vprašanja, zato odgovori morda ne prikazujejo 
njenega realnega znanja.
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Na vsa vprašanja je odgovarjala verbalno, razen na vprašanji številka 8 in 16, na kateri je 
odgovarjala s pomočjo naravnega materiala. Pri odgovarjanju na vprašanje številka 8 je izbirala 
med dvema ponujenima možnostima, pri odgovarjanju na vprašanje številka 16 pa med šestimi 
ponujenimi možnostmi.

Rezultati intervjuja pred šolo v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ne.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ja.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Ne.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman: ne  prepozna
• regrat: ne  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja, regrat v solati.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? Ena imajo iglice, ena pa liste.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Ne vem.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Ne vem.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Ne našteje nobenega.
15. Ali poznaš njihove plodove? Ne pozna.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod: ne  prepozna	
• žir:	ne  prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Rumene.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ne.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ne.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Ni odgovora.
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Rezultati intervjuja po šoli v naravi
1. Ali veš, kaj pomeni, da je neka rastlina užitna? Ja. Kaj pa? Da jo lahko pojemo.
2. Ali lahko jemo rastline? Ja.
3. Ali lahko jemo vse rastline? Ne.
4. Naštej nekaj rastlin, ki jih lahko jemo. Solata, krompir, regrat.
5. Ali poznaš kakšno divjo rastlino, ki jo lahko jemo? Regrat.
6. Ali lahko vse rastline jemo surove? Ne.
7. Katerih ne smemo in kako jih moramo pripraviti? Krompir moramo skuhati.
8. Prepoznavanje divjih užitnih rastlin:

• rman:	 prepozna
• regrat:  prepozna

9. Si že kdaj jedla regrat ali rman? Ja.
10. Ali so vsa drevesa enaka? Ne.
11. Kako so si različna? Nimajo vsa listov. Kaj pa imajo drugega? Iglice.
12. Kako pa imenujemo tiste, ki imajo iglice? Iglavci.
13. Kako pa tiste, ki imajo liste? Listavci.
14. Naštej, koliko dreves poznaš. Smreka, bukev, jelka.
15. Ali poznaš njihove plodove? Smreka – storž.
16. Prepoznavanje storžev, plodov in gob:

• storž:  prepozna
• kostanj:	 prepozna
• želod:  ne prepozna 
• žir:  ne prepozna
• lešnik:	 prepozna
• goba:  prepozna

17. Ali si že kdaj videla ogenj? Ja.
18. Kakšne barve je? Rumen.
19. Je vroč ali mrzel? Vroč.
20. Ali ima ogenj kakšen vonj? Ne.
21. Ali lahko na ognju kuhamo? Ja.
22. Ali je ogenj lahko nevaren? Ja.
23. Na kakšen način je ogenj lahko nevaren? Lahko je požar.

Pri tej učenki se kaže očiten napredek pri pridobivanju novih pojmov in prepoznavanju rastlin 
in plodov. Kot sem že zgoraj omenila, je učenka zelo zaprta in se ne mara pogovarjati, tako da 
je pri odgovarjanju na vprašanja potrebovala zelo veliko spodbude in potrpežljivosti. Potrebnih 
je bilo tudi veliko podvprašanj.
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K veliki količini pravilno odgovorjenih vprašanj po šoli v naravi je seveda močno pripomoglo 
to, da so bila postavljena kratek čas po šoli v naravi. Veliko starejših učencev je v šolo v naravi 
prišlo z zelo veliko predznanja. Dokaz za to je veliko število pravilnih odgovorov že pred šolo 
v naravi. V šoli v naravi so učenci znanje osvežili in ponovili.

Znanje o naravi, ki so ga učenci pokazali takoj po šoli v naravi, je morda drugačno od znanja, 
ki so ga obdržali. Morda bi bilo zanimivo isti intervju izvesti nekaj tednov ali mesecev po 
šoli v naravi in tako ugotoviti, kakšna je količina znanja, ki je učencem ostala v dolgoročnem 
spominu. Raziskava bi bila zanimiva v primeru, da se v tem času učenci v šoli ne bi učili ničesar 
o gozdu v jeseni.

3.5.3  Hipoteza številka 1

Vsi	učenci	bodo,	ne	glede	na	vrsto	in	težo	motenj,	lahko	izvajali	vse	načrtovane	aktivnosti	v	
naravi,	saj	bodo	vse	aktivnosti	individualizirane	glede	na	posebne	potrebe	otrok	in	mladostnikov,	
ki	se	bodo	udeležili	naravoslovnega	tabora.

Hipotezo številka 1 lahko potrdim, saj so vsi učenci lahko izvajali vse načrtovane aktivnosti v 
šoli v naravi, kar je razvidno iz prejšnjega poglavja. Vse prilagoditve, ki sem jih predvidela, so 
bile ustrezne in ob njihovem upoštevanju smo lahko primerno izvedli dejavnosti.

3.5.4  Hipoteza številka 2

Znanje,	zaznavanje	in	odnos	do	narave	večine	otrok	in	mladostnikov	bodo	po	izvedenem	taboru	
boljši	kot	pred	njim,	saj	bodo	vse	aktivnosti	temeljile	na	izkustvenem	učenju	in	učenju	preko	
praktičnega	dela.

Hipoteze številka 2 ne morem potrditi, saj so bili odgovori nekaterih otrok in mladostnikov z 
zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju po šoli v naravi pogosteje pravilni 
kot pred njo. Hipoteze ne morem popolnoma potrditi, saj vsi učenci glede na rezultate intervjuja 
niso napredovali v znanju. Pri nekaterih učencih to kaže na težko stopnjo motenj v duševnem 
razvoju, pri drugih pa bi morda bili rezultati z drugačno metodo preverjanja znanja drugačni. 
Zaradi velike heterogenosti skupine sem morala intervju (vprašanja, način izpraševanja, 
pripomočki) za vsakega učenca individualizirati. Individualizacija na takem nivoju pa žal ne 
omogoča posploševanja rezultatov intervjuja. Hipoteze ne morem popolnoma potrditi tudi 
zato, ker so bila vprašanja, ki sem jih učencem zastavljala v intervjuju, naravnana predvsem na 
preverjanje znanja, premalo oziroma skoraj nič pa ni bilo vprašanj, ki bi preverjala zaznavanje 
in odnos do nje. V splošnem je bil intervju, ki sem ga uporabljala za preverjanje te hipoteze 
neustrezno sestavljen: vprašanja so bila napačno razporejena; preveč je bilo vprašanj, ki so 
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zahtevala alternativne odgovore. Kljub temu, da metodološko tega ne morem dokazati, je bilo 
po šoli v naravi opaziti spremembo predvsem v zaznavanju narave in odnosu do narave. Po šoli 
v naravi so učenci na učnem sprehodu opazili bistveno več kot prej, spraševali so več vprašanj 
in nasploh pokazali večje zanimanje za naravo.
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4.		 ZAKLJUČEK

Šola v naravi nudi otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v 
duševnem razvoju veliko dragocenih izkušenj, ki jih lahko pridobijo samo sredi narave, ter 
znanja, ki je vredno veliko več kot tisto, pridobljeno iz knjig, fotografij ali filma. Izkušnje pa se 
ne nanašajo samo na eno področje dejavnosti, temveč na prav vsa področja, ki so opredeljena 
v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju. Šola v naravi tako pedagogu ponuja izjemno možnost, da otroka ali 
mladostnika oblikuje in obravnava kot celoto in mu pomaga osvajati znanje in spretnosti v 
realnih življenjskih situacijah, ki jih v učilnici ne more ustvariti.

V programu šole v naravi, ki sem jo organizirala za učence oddelkov za izvajanje posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja, sem se osredotočila predvsem na pridobivanje in utrjevanje 
znanja o naravi, pridobivanje novih, drugačnih zaznav narave in krepitev odnosa do nje kot 
dela našega življenjskega prostora. Kljub temu, da sem se v programu osredotočila predvsem 
na razvijanje področja splošne poučenosti, so bila v program vključena tudi vsa ostala področja, 
opredeljena v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju, predvsem področje razvijanja samostojnosti, saj so bili učenci 
ločeni od staršev in tako primorani sami poskrbeti za svoje stvari, higieno in pakiranje. Za velik 
dosežek štejem, da so bili vsi učenci, ki so se udeležili šole v naravi, vključeni v vse dejavnosti 
in so jih lahko bolj ali manj samostojno izvajali.

Šola v naravi mora pri delu z otroki in mladostniki z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v 
duševnem razvoju predstavljati predvsem dopolnitev dela v šoli. Tam lahko otroci in mladostniki 
z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju še dodatno utrdijo znanje, ki so 
ga pridobili v šoli. 

Znanje, zaznavanje in odnos do narave, ki so ga učenci pridobili v šoli v naravi, sem poskusila 
preveriti s pomočjo intervjuja. Žal mi to ni uspelo na način, kot sem si želela. Vprašanja, ki 
sem jih sestavila, so bila naravnana predvsem na preverjanje znanja in ne toliko na preverjanje 
zaznavanja in odnosa do narave, pa tudi sicer je bil intervju neustrezno sestavljen in ni 
predstavljal ustreznega načina preverjanja mojih hipotez. To sem žal ugotovila prepozno (po 
izvedenem prvem intervjuju) in jih zato nisem mogla popravljati. Intervju sem nato z istimi 
vprašanji ponovila in dobila rezultate, povezane predvsem z znanjem, ki so ga učenci v šoli v 
naravi pridobili oziroma osvežili. Če bi vprašanja za intervju pisala še enkrat, bi se jim mnogo 
bolj posvetila in predvsem vključila več vprašanj, ki preverjajo zaznavanje in odnos do narave. 
Prav tako bi bilo zanimivo videti, koliko znanja so učenci ohranili dolgoročno. Žal mi je tudi, 
da zaradi časovne stiske mentorica in somentorica nista pregledali vprašanj, zastavljenih v 
intervjuju pred njegovo izvedbo.
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Sama šolo v naravi na Mašunu ocenjujem kot uspešno, saj sem se iz organizacije le te zelo 
veliko naučila, pa tudi učenci so ob dejavnostih na taboru, po mojem mnenju, veliko pridobili. 
Šola v naravi zanje predstavlja možnost, da se sprostijo, uživajo v naravi in se tudi veliko 
novega naučijo na način, ki jim najbolj ustreza, preko izkustvenega učenja. Prav tako smo z 
dejavnostmi, ki smo jih prilagajali vsakemu posameznemu učencu, spodbujali njihov razvoj na 
čustvenem in socialnem področju, saj so se otroci in mladostniki ob naši pomoči spoprijemali 
tako s svojimi strahovi (npr. pred temo, ognjem, novo situacijo) kot z medsebojnimi odnosi in 
komunikacijo.

Želim si, da bi v prihodnosti lahko še organizirala šolo v naravi, saj bi lahko uporabila pridobljeno 
znanje in odpravila ugotovljene pomanjkljivosti prve šole v naravi, ki sem jo organizirala ter 
tako dobila realen vpogled v to, kako šola v naravi pripomore k pridobivanju znanja, zaznav 
in odnosa do narave ter k celovitem razvoju otrok in mladostnikov z zmernimi, s težjimi in 
težkimi motnjami v duševnem razvoju .
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