Comenius nadaljnja izobraževanja in usposabljanja—
COM IST
Izvaja izobraževalni
center švedske lokalne skupnosti Kinda, v
sodelovanju s predavatelji Univerze Edinburgh in centra
Blairvadach.

O U T D O O R E N V I RO N M E N TA L E D U C AT I O N
E X P E R I E N T I A L A P P ROAC H E S T O L E A R N I N G
SCOTLAND
»Narava in knjige pripadajo očem, ki jih vidijo.« Ralph Emerald Emerson

Okoljsko izobraževanje: Izkustvene metode v učenju
Akcija COM IST je namenjena izobraževanju in usposabljanju posameznikov, ki
delujejo na področju vzgoje in izobraževanja (učitelji in vzgojitelji). Odvijati se
morajo v državi članici EU oz. sodelujoči državi v programu vseživljensko učenje.
Ravnateljica mag. Anastazija Avsec se je prijavila na razpis podprograma
Comenius v mesecu aprilu 2012. Uspešna prijava ter prejem dotacije sta ji omogočila udeležbo na strokovnem usposabljanju izkustvenega učenja v naravi na
Škotskem v mesecu oktobru 2012.
Cilji
usposabljanja
in
izobraževanja:
Vključevanje
naravnega okolja kot
učilnice na prostem in
kot učni medij.
Razvijanje osebnostnih
in socialnih zmožnosti
z
aktivnostmi
v
naravi.
Teoretične
osnove
pedagogike v naravi,
raziskovanje in študij
literature.
Pedagogika
poučevanja v naravi,
pridobivanje znanj in
izmenjava z učitelji,
evropskimi kolegi.
Izkustveno učenje in
učenje s čutili.
Učenje v naravnem
okolju in vpliv na

zdravje.
Aktivnosti v naravi in
prenos novih znanj v
lastno prakso.
Program usposabljanja:
Prvi
dan:
prihod
in
namestitev
v
okoljskem
izobraževalnem centru ter
predstavitev udeležencev.
Drugi
dan:
pohod
in

aktivnosti v gozdu.
Usposabljanja na Škotskem
se je udeležilo 17
udeležencev iz 8 evropskih
držav (Češka-1, Danska-1,
Grčija-4, Nemčija-2, Poljska1, Romunija-1,Slovenija-1,
Švedska-6).

aktivnosti v naravi na otoku
Inchcaillioch v nacionalnem
parku Loch Lomond.
Tretji
dan:
pohod
in

Prihod na Škotsko, na
letališče Glasgow.

Teoretični del pridobivanja znanj
je potekal ob večerih. Kljub
celodnevnim aktivnostim v naravi,
Četrti dan: adrenalinske
smo
pozorno
prisluhnili
aktivnosti v okolici centra.
predavanjem prof. dr. Petra
Higginsa in dr. Robbija Nicola iz
Univerze Edinburgh.
Peti dan: aktivnosti ob
ribniku in ob morski obali v
času oseke.

Avtobusi so sodobni in imajo veliko
prostora za prtljago potnikov. Od
avtobusne postaje je le streljaj do
železniške postaje. Sledi vožnja z
vlakom v smeri mesta Helensburgh.

Po slabi uri vožnje z vlakom prispem v Helensburgh. Kmalu bom
na cilju - v centru Blairvadach.

Udeležba na evropskem seminarju skupaj z učitelji drugih
evropskih držav je najboljša izkušnja za vsakega učitelja.

Šesti
in
sedmi dan:
aktivnosti v
okolici
centra.
Lepo je izmenjati pedagoške izkušnje z evropskimi kolegi in pridobiti nova znanja ter utrditi priPripravila:
padnost Evropi.
Mag. Anastazija Avsec.

