
Seminar ECOSCHOOLS in OUTDOOR EDUCATION v Barceloni 

 

Od 1. do 5. novembra 2021 je v Barceloni potekal seminar z naslovom »Ecoschool« in »Outdoor 

education«. Šest udeleženk iz Poljske, Avstrije, Nemčije in Slovenije, se je ozaveščalo o pomenu 

ekologije in kako podajati novo znanje učencem in otrokom tudi izven prostorov šole oziroma vrtca. 

Prvi del seminarja je bil namenjen predstavitvi programa in primerov dobrih praks, ki jih izvajamo v 

naši sredini. Nato smo se seznanile z razumevanjem globalnih klimatskih sprememb in kako lahko to 

tematiko približamo otrokom. Ogledale smo si Znanstveni muzej Cosmo Coixa, kjer je poleg rednega 

razstavnega prostora potekala tudi trenutna biografska razstava o Nikoli Tesla. Med samim ogledom 

smo dobile marsikatero idejo, kako otrokom približati naravoslovno področje. 

 

 Predstavitev naše šole in vrtca. 

          

Razstava Nikole Tesla.    Znanstveni muzej. 

V drugem delu seminarja smo se osredotočile na preoblikovanje zunanjega prostora v spodbudno učno 

okolje in, kako to vpliva na učenje in motivacijo otrok. Kot zanimivost smo si ogledale Superilla, kjer 

gre za program Superblock (https://www.youtube.com/watch?v=jq2yd4QgL5I ). Namen programa je, 

da ulice preoblikujejo in s tem občanom povrnejo prostor, ki ga trenutno zasedajo osebna vozila. Cilj 

je ustvariti zdrav, bolj zelen, privlačnejši in varnejši javni prostor, kjer imajo prednost pešci. 
                  <              

https://www.youtube.com/watch?v=jq2yd4QgL5I


        

Prvi primer Superblock soseske. 

 

V tretjem delu seminarja smo udeleženke izdelale načrt, kjer smo razmišljale  o tem, kakšen je naš 

vidik, znanje in izkušnje o okoljskem izobraževanju.  

 Predstavitev načrta.                                                                                                                                                                                                                       

Na seminarju smo se seznanile tudi z uporabo različnih aplikacij in spletnih strani, ki nam lahko 

pomagajo pri podajanju nove snovi in raziskovanju otrok. Ene od teh so: Quiver Vision, Canva, The 17 

goals – Sustainable development, youtube – posnetki 360 vision, Climate.nasa.gov/kids. 

Tekom bivanja v Barceloni, sva si ogledali kar nekaj znamenitosti. Barcelona je glavno mesto 

avtonomne skupnosti Katalonija, ki se nahaja na severovzhodni obali Španije. Ima bogato kulturno 

dediščino in je danes pomembno kulturno središče in pomembna turistična destinacija.  

Nastanjeni sva bili pod hribom Montjuïc, kjer je bilo leta 1992 več prizorišč poletnih olimpijskih iger. 

Pod hribom se nahaja Muzej umetnosti The Palau Nacional, Magic Fontain of Montjuïc (ki zaradi 

Covid ulrepov niso delovale) in Venetion Tower na trgu Plaça d'Espanya.  



     
Muzej umetnosti The Palau Nacional                                   Magic Fontain of Montjuïc in Venetion Tower 
 

                

Pogled na Barcelono s hriba Montjuïc                             Olimpijski komunikacijski stolp 

Posebej znana so arhitekturna dela Antonia Gaudi in Lluís Domènech i Montaner, katera so bila 

uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Zanimivo je, da dve njuni zgradbi stojita druga ob 

drugi. 

 

Illa de la Discòrdia in Casa Batlló 



 

Vendar  bolj znan je arhitekt Antoni Gaudi. še posebej njegova dela Sagrada Familia, Park Güell in Casa 

Milà. Največji vtis na naju je pustila veličastna katedrala Sagrada Familia, ki so jo začeli graditi l. 1882 

in še vedno ni dokončana. A ko stojiš pod njo, se zaveš, kako mogočna je. V notranjosti se dnevna 

svetloba poigrava tekom celega dne. 

 
                                  

          
         Udeleženke seminarja s predavateljico Dumlu.         Igra svetlobe. 
 

           

Park Güell                                                                    Casa Milà 

Za lažje sporazumevanje v Španiji pa dodajava nekaj osnovnih besed: 

hvala - gracias Dobro jutro. – Buenos dias. živjo - hola 
prosim – por favor Dober dan. – Buen dia. da - si 
oprostite - perdoname Dober večer. – Buenas noches. ne - no 

 

Maja Pintar in Barbara Šteblaj 

https://en.wikipedia.org/wiki/Park_G%C3%BCell
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_G%C3%BCell

