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VABILO 

OBČUTENJE IN DOŽIVLJANJE 
CELOSTNO UČENJE SKOZI DEDIŠČINO 

 

Vljudno vabljeni v DOŽIVETJA UČILNICE NA PROSTEM! 

V grajski park in okolico gradu vas bodo pospremili otroci. Skupaj z njimi  in 

njihovimi vzgojiteljicami boste doživeli 12 različnih tem dediščine, ki so jih 

vzgojiteljice razvile na tečaju senzibilizacije pod mentorstvom Karin Lavin  in se 

sprehodili po labirintu. 

KDAJ: 26. 9. 2014 ob 15. uri (do 16.00) v okviru odprtja Dnevov evropske kulturne 

dediščine v Slovenski Bistrici. 

 

Veselimo se druženja z vami!  

      Ivana Leskovar 

Ravnateljica 
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CELOSTNO UČENJE 

 
 

Na vse učne teme lahko pogledamo skozi prizmo dediščine in v bližnjem okolju poiščemo izzive za 

raziskovanje in aktivno učenje. 

 

Najučinkoviteje se učimo kadar smo ustvarjalni, aktivni, odprtega in gibkega mišljenja. Ko se povsem 

osredotočimo na dejavnost in smo predani doseganju zastavljenega cilja, postane učenje podobno 

aktivnosti umetnika, ki sledi navdihu. 

 

Mišljenje kot duševni proces nas vodi do ustreznih ravnanj. V izobraževalnih pristopih prevladuje 

razvijanje racionalnega mišljenja, ki je linearno, analitično, vzročno - posledično, selektivno, 

raziskovalno in diagnostično. Pretirana enostranskost pri uporabi pretežno le racionalnega mišljenja 

vodi v dogmatičnost, egocentričnost in pretirano strukturiranost. 

V izobraževanju zapostavljeno intuitivno mišljenje predstavlja protipol racionalnemu mišljenju. 

Intuitivno mišljenje je vse vključujoče, svobodno, ciklično, fleksibilno in modro.  

Za najbolj učinkovito delovanje moramo aktivno uporabljati oba pristopa in skrbeti za njuno 

uravnoteženo delovanje. 

 

S preprostimi vajami postane občutenje učinkovito orodje raziskovanja, doživljanja in učenja. 

Na prireditvi vzgojiteljice Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica vodijo skupine otrok (učiteljev / 

vzgojiteljev / staršev / obiskovalcev) skozi različne vaje. S tem predstavljajo metode poučevanja skozi 

dediščino, celotno in ustvarjalno učenje ter prizorišče – grajski park spremenijo v učilnico na prostem. 

 

Predstavitev tem bo s svojimi bogatimi izkušnjami popestril Božidar Zorjan, pronicljivi opazovalec 

narave, ki se na svoji kmetiji že vrsto let ukvarja s trajnostnim kmetovanjem.  

 

                  Karin Lavin 
 
 
 

TEME: 

 

SKRIVNST NA TRAVNIKU - Jerman Skrbinek Ksenija, Frank Barbara, Kohne Eva, Kolarič Sandra, 

KAMEN NA KAMEN - Rankl Mojca, Pešak Mojca, ČUSTVENO DOŽIVETJE POTOKA BISTRICA - 

Potočnik Monika, TLA POD STOPALI - Korošec Marjeta, TIH KAMENČEK, GLASEN KAMEN - 

Žvegla Tea, KAM ME VODIŠ KAMNITA POT - Hribernik Viktorija, Tič Ksenija ČUDEŽNI VRT - 

Šulenta Jasmina, Kampuš Barbara, LES, NAŠE BOGASTVO - Tramšek Lea, OD ZRNA DO MOKE - 

Jelič Ljuba, Vorša Maja, Šprogar Tanja, Godec Gregor, VODA, VODICA - Tič Alenka, SEME, 

KALČEK IN PLOD - Verhovnik Marjana. 

                                                    

TRAJNOSTNO KMETOVANJE predstavlja vinar Božidar Zorjan. 

 

Umetniška instalacija LABIRINT – meditativna pot – Lavin Karin. 

 

 


