
Učilnica na prostem 
V r t , k o m p o s t n i k , z b i r a n j e 
deževnice, prostor za sedenje, 
sadovnjak, ognj išče, mlaka, 
domače in divje živali ter prostor 
za igro osmislijo vsebino pouka in 
motivirajo učence za učenje. 

Učence najbolj pritegnemo, če 

v s e b i n o p o u k a p o v e ž e m o s 
praktičnimi izkušnjami, ki jih dobijo pri načrtovanju, postavitvi in vzdrževanju elementov 

učilnice na prostem. Najvišja oblika učenja je izkustveno učenje, ko sami, z minimalno 

podporo, skozi dejavnost spoznavamo zakonitosti okolja. Če se učenje odvija v igrivem 

vzdušju in hkrati razvija socialne in telesne veščine učencev ter učitelja, se šola spremeni v 

vzpodbudno okolje, kamor se radi vračamo. 

Namen delavnice je opolnomočenje 
učitelja za suvereno izvajanje pouka 

na prostem.  
VSEBINA DELAVNICE 

•  Metode za učenje v malih skupinah in vključevanje 
učencev v načrtovanje učnega procesa,  

•  uporaba šolskega kurikuluma v učilnici na prostem, 
•  praktični primeri izkustvenega učenja, 
•  primeri dobre prakse iz Slovenijie in tujine, 
•  osnove načrtovanja in načini financiranja učilnice na 

prostem, 
•  organiziracija uspešne delovne akcije. 
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24. IN 25. 
NOVEMBER 

2017 
Med 9:00 in  
17:00 uro.

OŠ ALOJZIJA 
ŠUŠTARJA 

Ljubljana - Šentvid

DRUŠTVO ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE

DVODNEVNA DELAVNICA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE

Pouk na prostem 



Vsebina delavnice temelji na razvoju vsebin v 

mednarodnem projektu Erasmus+ Otroci v 

permakulturi, katerega partner je Društvo za 

permakulturo Slovenije. Cilj projekta, v 
katerem sodeluje 7 partnerskih organizacij iz 5 

držav, je razviti materiale, ki bodo na temelju 

permakulturnih etik pedagogom omogočili 

bo l j ce los tno i zobraževan je ot rok o 

trajnostnem razvoju. 

Prijava in plačilo 

Za zgodnje prijave in plačila do 20. oktobra 2017, je cena za udeleženca 120€. Za plačila od 

21. oktobra 2017 dalje, je cena 140€. Drugi udeleženec iz iste šole prejme 20€ popusta. V 

ceno je všteto gradivo in kosilo za oba dni delavnice. 

Prijava preko obrazca na tiny.cc/ucilnica. Prijava je potrjena s plačilom celotne prijavnine. 

Za več informacij obiščite spletno stran www.otrocivpermakulturi.si, pišite na 
drustvo@permakultura.si ali pokličite 031 231 681 (Lara).
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TOMISLAV GJERKEŠ IN LARA KASTELIC 

Tomislav Gjerkeš, diplomirani permakulturni načrtovalec, svoje 
izkušnje iz načrtovanja ekosistemov in razumevanja dinamike v 
skupinah povezuje v pedagogiki pouka na prostem. Kot zunanji 
sodelavec na OŠ Ljutomer z učenci, učitelji in starši ustvarja učilnico na 
prostem. Skupaj z učiteljicami na temeljih permakulturne etike razvija 
metode vključevanja učencev v učni proces. 

Lara Kastelic, biologinja in permakulturnica, organizira ustvarjalne in 
gozdne aktivnosti za otroke. V okviru Erasmus+ vodi mednarodna 
srečanja za mlade z vsebinami o trajnostnem razvoju. 

Tomislav in Lara sodelujeta v Erasmus+ projektu Otroci v permakulturi. 
S svojimi izkušnjami sta z vsebinami za pedagoge nadgradila 72-urni 
tečaj permakulturnega načrtovanja. 

Oba sta trenerja Zmajevega sanjanja, metode ki spodbuja vključevanje 
vsakega posameznika za doseganje skupnega cilja. 

DRUŠTVO ZA PERMAKULTURO SLOVENIJE POUK NA PROSTEM

mailto:drustvo@permakultura.si
http://pdczaucitelje.weebly.com/
http://www.otrocivpermakulturi.si/
http://www.childreninpermaculture.com/
http://www.otrocivpermakulturi.si/
http://www.dragondreaming.org/si/kaj-je-zmajevo-sanjanje/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXh8lcUWdxXteHOzmaBD1NJLRbktaPuNW-eWQyFegqS8-8JA/viewform

