
PROJEKT: POUK NA PROSTEM 

TRAJANJE PROJEKTA: šolsko leto 2022/2023 

 

Projekt Pouk na prostem je šolski projekt, ki prepleta učitelje in učence, ki redni pouk ali dopolnilne 

dejavnosti izvajajo na prostem. Na prostem pomeni vsak prostor, ki je izven prostorov šole: šolsko 

igrišče, šolski vrt, v mestnem parku, gozdu, na kmetiji in podobna okolja.  

Razredi bodo posamezno uro, del pouka ali celoten pouk preživeli na prostem, kjer bodo izvedli pouk, ki 

je načrtovan v skladu z letno pripravo. Na prostem se izvaja tudi veliko dnevov dejavnosti: športni dnevi, 

naravoslovni dnevi, tehnični dnevi in ekskurzije ter seveda šola v naravi. Organizirali se bo tudi bivanje v 

naravi, ki ni v okviru šole v naravi.  

Predvsem pri izvajanju rednega pouka bodo učitelji uporabili znanje, ki so ga pridobili na izobraževanjih 

v okviru Erasmus +, izobraževanjih v okviru Mreže gozdnih šol in drugih. 

Učitelji načrtujejo pouk na prostem v letni pripravi. Za vsakokraten odhod na prosto mora učitelj izpolniti 

obrazec Načrt dejavnosti in se dogovoriti za spremstvo, če dejavnost ne bo potekala na območju šole.  

Nekateri razredi in učitelji se vključujejo z razrednimi projekti, kjer natančneje opredelijo svoje 

dejavnosti. 

 

CILJI PROJEKTA: 

• Spodbujati načrtno in sistematično uvajanje sprememb 

• Sprejemati dolgoročne cilje, ki se nanašajo na proces učenja 

• Čim pogosteje izvajati pouk na prostem  

• Izkustveno učenje in  povezovanje v razredu naučenih teoretičnih znanj s konkretnim 

• Poučevati, utrjevati, spoznavati nova znanja v naravnih okoljih in poglobljeno razvijati 

naravoslovno znanje 

• Naučiti učence medsebojne komunikacije, sodelovanja, sproščanja in samostojno ter 

konstruktivno reševati medsebojne težave 

• Razvijanje socialnih spretnosti, ki pripomorejo k boljši razredni klimi, spodbujanje fleksibilnosti 

in iniciativnosti 

• Poglabljati načelo inkluzivnosti in razvijanje interkuturnih kompetenc ter ustvarjalnosti 

• Razvijate zdrave življenjske navade, pozitiven odnos in odgovornost do narave 

• Spodbujati medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje z organiziranimi dejavnostmi na 

prostem  

• Učitelji pridobljena znanja na različnih izobraževanjih uporabijo v praksi 

• Se povezovati, usklajevati, izmenjava znanj in dobrih praks med učitelji 

• Širiti svoje znanje tudi na učitelje v okoliških šolah, s članki in predstavitvami na kongresih 

• Se povezovati z zunanjimi inštitucijami: Mreža gozdnih šol, lovci in gozdarji 

• Uresničiti izdelavo učilnice na prostem na območju šole 

 

Koordinatorica na šoli: Tjaša Dražumerič 


