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Uvod  
Ohranjanje duševnega zdravja in dobrega počutja 
mladih postaja v zadnjem desetletju vse večji izziv 
[1]. Še posebej od zadnjih ukrepov v večini držav 
Evropske unije beležimo drastičen upad v dušev-
nem zdravju mladih [2]. Zanimivo je, da so se v 
času kovidne krize mladi zatekali v naravo, ki jim je 
pomenila kraj, kjer si lahko opomorejo od stresa in 
se družijo z vrstniki [3-5]. Učinki preživljanja časa v 
naravi in z njo so splošno priznani ter znanstveno 
raziskani in podprti [6, 7] .

Nova Strategija Evropske unije za mlade (2019-
2027), ki so jo razvili skupaj z mladimi, poudarja 
pomen spodbujanja duševnega zdravja in dobrega 
počutja mladih, kot tudi oblikovanje družbe, v ka-
teri so mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposob-
ni prispevati k spremembam v svojem vsakdanjem 
življenju (www.youthgoals.eu)

Ta povzetek prakse predstavlja inteligenco za nara-
vo (na kratko NQ) kot integrativni pojem, ki naslav-
lja oba cilja evropske strategije za mlade. Podaja 
teoretične in praktične smernice za krepitev pove-
zanosti z naravo pri mladih, kot sredstva, s katerim 
lahko izboljšajo svoje duševno zdravje in dobro po-
čutje in hkrati prispevajo k bolj zeleni in trajnostni 
Evropi in planetu. 

Povzetek prakse je namenjen vsem, ki delajo z 
mladimi na področju dobrega počutja in okolju 
prijaznega vedenja ter drugim predstavnikom in-
teresnih skupin v mladinskem sektorju. Mladinski 
sektor že od nekdaj igra ključno vlogo pri spodbu-
janju in ohranjanju duševnega zdravja in dobrega 
počutja mladih, kakor tudi pri spodbujanju okolju 
prijaznega vedenja. Vključevanje koncepta inteli-
gence za naravo in z njo povezanih načel obliko-
vanja mladinskega programa v mladinski sektor 
omogoča sinergičen in holističen pristop k integra-
ciji teh prizadevanj. 

Osnovna zamisel inteligence za naravo je, da bodo 
mladi postali bolj povezani, vključeni in opolno-
močeni, če bodo v tesnejšem stiku z naravo na 
miselno-spoznavnem, čustvenem in duhovnem 
področju. 
• Povezanost: tesna povezanost z naravo ne 

spodbuja le našega osebnega zdravja in dob-
rega počutja, ampak krepi tudi povezanost z 
drugimi ljudmi, saj je narava povsod okrog nas 
in ni odvisna od kulture in družbe. 

• Vključenost: tesnejša povezanost z naravo 
ima za posledico večjo vključenost v naravno 
okolje ter večjo pripravljenost za varovanje 
okolja z okolju prijaznim vedenjem. 

• Opolnomočenost: tesna povezanost mladih 
z naravo krepi njihove naravne sposobnosti 
in veščine, kar jih opolnomoča, da z njihovo 
uporabo postanejo aktivni okoljski državljani 
na nacionalni in mednarodni ravni. 

Ta povzetek prakse je nastal kot del projekta In-
teligenca za naravo znotraj programa Erasmus+. 
Podaja povzetek vsebine Teoretičnega okvirja1  
in Priročnika za mladinske delavce2. V okviru 
projekta smo razvili še vprašalnik za izdelavo 
lastnega NQ profila, spletni tečaj za samostojno 
učenje, učni načrt za usposabljanje mladinskih 
delavcev in objavili nekaj člankov o štirih pod-
ročjih NQ, ki so jih napisali izkušeni mladinski 
delavci. Vse to je brezplačno dostopno na www.
natureintelligence.eu.

1 Van den Berg, A.E. & Albers T. (2022). Nature Intelligence 
in Youth Work: Conceptual model, measurement scale 
and critical success factors. Aalten: Anatta Foundation. 

2  Van den Berg, A.E., Paci, A., Kosková, H., Murn, K., 
Salmeri F. & Albers T. (2022). Nature as a teacher in 
youth work. Manual for promoting Nature Intelligence 
in non-formal education programmes to connect young 
people with nature. Aalten: Anatta Foundation. 
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Ozadje in utemeljitev
Kaj je inteligenca za naravo 
(NQ)?

Pojem “inteligenca za naravo” želi spodbuditi 
mlade, da se spet povežejo z naravo. Definiramo 
jo kot:

“večplasten nabor človeških 
lastnosti, ki omogočajo 
povezovanje z naravo na 
miselno-spoznavni, čustveni in 
duhovni ravni ter katerih aktivna 
uporaba podpira dobro počutje 
posameznika in koristi tako naravi 
kot planetu.«

O tem, od kod izvira inteligenca, je bilo že ve-
liko razprav. Smo z določeno inteligenco rojeni 
ali jo razvijemo za časa življenja? Dandanes se 
večina znanstvenikov strinja, da splošno inteli-
genco (IQ) določajo tako dedni faktorji kot naša 
interakcija z družbenimi in fizičnim okoljem. 
Vendar pa višina splošne inteligence ne zadošča, 
da bi lahko napovedali, ali bo nekdo v življenju 
uspešen, ali ne. Še posebej v kompleksnem 21. 
stoletju potrebujemo različne vidike človeške 
inteligence, da bi živeli uspešno in ob tem po-
membno prispevali k družbi. Tako raziskovalce, 
kot ljudi, ki delajo z mladimi [8-11] poleg splo-
šne vse bolj zanimata tudi socialna in čustvena 
inteligenca. S tem projektom predlagamo inte-
ligenco za naravo kot še eno vrsto človeške in-
teligence, ki se nanaša na sposobnost ljudi, da 
se na najrazličnejše načine povezujejo z naravo. 
Pojem zaobsega celovit pogled na inteligenco za 
naravo, ki:
• je kombinacija podedovanih faktorjev in 

pridobljenih veščin, zato jo lahko krepimo z 
izobraževalnimi programi

• združuje miselno-spoznavne, čustvene in 
duhovne kompetence, ki vodijo k dejanjem, 
zato jo vidimo kot široko paleto lastnosti, ki 
izhajajo iz izkušnje človeške narave 

• jo pojmujemo kot »lastnost v nastajanju«, 
kar pomeni, da je več kot le nabor sposob-
nosti (podobno kot so lastnosti vode precej 
drugačne od razsežnosti kisika in vodika). 

Zakaj je inteligenca za 
naravo (NQ) pomembna?

Mladi so zaradi različnih vidikov razvoja, ki vklju-
čuje urbanizacijo in povečano rabo zaslonov (po-
gosto v zaprtih prostorih) vse bolj odrezani od 
svojega naravnega okolja. Hkrati so težave z dušev-
nim zdravjem postale eno največjih zdravstvenih 
bremen po vsem svetu, pri čemer mladi seveda 
niso nobena izjema [12]. Raziskave so pokazale, 
da lahko izpostavljenost naravnemu okolju in ele-
mentom narave ugodno vpliva na duševno zdravje 
[6], izboljša miselno-zaznavne sposobnosti, samo-
regulacijo in učni uspeh [13-15] ter izboljša samo-
zavest, samo-učinkovitost in trdoživost pri otrocih 
in mladostnikih [13]. Poleg tega se je izkazalo, da 
sta stik z naravnim okoljem in povezanost z naravo 
v otroštvu pomembna dejavnika ne le za zdravje 
in dobro počutje posameznika, ampak nakazujeta 
tudi na pro-okoljsko in celo bolj prosocialno [19] 
vedenje v odrasli dobi [16-18]. Ko najdemo načine, 
da mlade znova povežemo z naravo, lahko s tem 
izboljšamo dobro počutje posameznikov in druž-
beno zdravje ter potencialno poskrbimo za bolj 
trajnostno prihodnost [16, 18, 20].  

Kako se inteligenca za 
naravo (NQ) povezuje 
z drugimi pomembnimi 
teorijami?

Pojem inteligence za naravo je tesno povezan z že 
obstoječimi teorijami o inteligentnosti in naravi ter 
njuni vzajemnosti. Še posebej so pomembni trije 
vidiki (glej preglednico št. 1), in sicer izobraževalni, 
ekološki in naravoslovni vidik.
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Gardner [21] v okviru izobraževalnega vidika v 
svoji teoriji o več inteligencah vpelje izraza natu-
ralistična in eksistencialna inteligenca. Naturali-
stična inteligenca se nanaša na raven občutljivosti 
za naravo in svet, največkrat le s kognitivnega vi-
dika, medtem ko eksistencialna inteligenca opisu-
je našo sposobnost uporabiti intuicijo, mišljenje 
in meta-kognicijo, da bi si zastavili eksistencialna 
vprašanja in naje odgovorili. Nedavno je Daniel 
Coleman [22] poskušal združiti pojem čustvene in-
teligence z Gardnerjevo naturalistično inteligenco 
v tako imenovano ekološko inteligenco ter pojem 
razširiti na vse naravne sisteme. Njegova zamisel 
predpostavlja, da ljudje sočustvujemo z naravnim 
svetom in občutimo stisko ob misli na »bolečino«, 
ki jo doživlja planet. Nazadnje naj omenimo še, da 

so zgodnji grški filozofi govorili o pojmu naravne 
inteligence, ki vidi naravna okolja kot sama po sebi 
inteligentna. 

NQ se od teh medsebojno povezanih pojmov razli-
kuje po tem, da nudi širši, večrazsežnostni pogled, 
ki vključuje miselno-spoznavni, čustveni in duhov-
ni vidik človekove povezanosti z naravo, temu pa 
dodaja še človekovo sposobnost, da to povezanost 
pretvori v dejanja, ki vzdržujejo njegovo dobro po-
čutje in da krepijo okolju prijazno vedenje. 

Preglednica 1 prikazuje pregled teh štirih poveza-
nih pojmov ter njihove podobnosti in razlike z NQ.

Preglednica 1. Podobnosti in razlike med NQ in že obstoječimi pojmi.

Podobnosti Razlike

Izobraževalni 
vidik

Naturalistična
inteligenca

NQ vključuje vse elemente 
naturalistične inteligence. 

NQ bolj poudarja čustven/afektiven in 
duhoven odnos z naravo. 

NQ vključuje tudi kognicijo višjega reda 
(npr. učenje, samonadzor), medtem ko 
se naturalistična inteligenca osredotoča 
zgolj na kognicijo nižjega reda (npr. 
opazovanje). 

NQ vključuje razsežnost delovanja, ki 
se nanaša na uporabo koristi, ki jih ima 
povezanost z naravo za zdravje in dobro 
počutje, naturalistična inteligenca pa 
ne. 

Eksistencialna 
inteligenca

Obe sta povezani z duhovnostjo. Eksistencialna inteligenca je širši pojem 
kot NQ in se ne osredotoča samo na 
naravo. 

Ekološki vidik Ekološka 
inteligenca 

NQ si deli čustveno povezanost z naravo 
z ekološko inteligenco.

Tudi NQ se zaveda, da je povezanost z 
naravo pomembna za delovanje, ki je v 
zvezi z okolju prijaznim ravnanjem. 

Ekološka inteligenca ne prepoznava 
koristnega vpliva narave na zdravje in 
dobro počutje posameznika, NQ pa. 

Naravoslovni 
vidik

Inteligenca v 
naravi

Obe priznavata, da je narava lahko 
inteligentna.

Inteligenca v naravi je lastnost narave, 
medtem ko je NQ lastnost ljudi. 
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Štiri razsežnosti NQ

NQ obsega štiri razsežnosti, ki jih lahko razumemo 
kot njena določila: miselno spoznavanje , čustva, 
duhovnost in delovanje. 

Spoznavanje se nanaša na bolj »klasične« sposob-
nosti v zvezi s poznavanjem narave (kot je pozna-
vanje imen rastlin in živali), pa tudi na bolj izkustve-
ne spoznavne elemente, kar vključuje razvijanje 
radovednosti o tem, kaj se dogaja v naravi, in pri-
dobivanje praktičnih veščin, ki jih potrebujemo, če 
želimo dlje časa preživeti in udobno bivati v naravi. 

Čustvena razsežnost opazuje, kako se počutimo 
povezani z naravo in kako se soočamo s pozitivni-
mi, pa tudi manj pozitivnimi izkušnjami, kot so na 
primer slabo vreme in nadležne žuželke. Ta zad-
nji vidik od nas zahteva določeno odprtost duha. 
Hkrati nam fizični stik z naravo (ki je sestavni del 
sposobnosti utelešenja) pomaga graditi odpornost 
proti potencialnim negativnim vidikom naravnega 
okolja, poleg tega pa omogoča tudi bolj neposred-
no povezanost z naravo. 

Preglednica 2. Pregled štirih različnih razsežnosti NQ in z njimi povezanih sposobnosti

Miselno-
spoznavna 
razsežnost

Čustvena 
razsežnost

Duhovna 
razsežnost

Razsežnost 
delovanja

Pismenost Povezanost Transcendenca Zdravje 

Znanje in intuitivno 
razumevanje razsežnosti, 
elementov, vzorcev in 
procesov narave.

Sposobnost povezati se z 
naravo, skrbeti za njena 
bitja, živeti v skladnosti in 
ravnovesju in se doživljati 
kot del narave. 

Izkušnja ‘pretočnosti’ (znana 
tudi kot ‘čarobni trenutki’ 
ali ‘vrhunska doživetja’), ko 
se počutimo povzdignjeni 
in povezani z nečim, kar je 
večje od nas. 

Prepoznavanje in uporaba 
narave in njenih sproščujočih 
učinkov za samoregulacijo 
in doseganje duševnega 
zdravja. 

Vedoželjnost Utelešenje Čuječnost Udejstvovanje 

Zanimanje za naravo in 
zavedanje o njeni temeljni 
vrednosti.

Neposredna povezanost z 
naravo skozi fizični stik, ki 
vključuje tudi odpornost 
na manj ugodne naravne 
razmere, kot so slabo vreme 
in blato.  

Zavestno doživljanje narave 
z vsemi čutili. 

Motivacija in sposobnost za 
delovanje, ki dela naš planet 
bolj zelen in trajnosten. 

Veščine bivanja na 
prostem Dovzetnost Pristnost Druženje

Praktično znanje in osnovne 
veščine za bivanje in 
preživetje v naravi.

Biti odprtega duha in uživati 
v vseh vidikih narave, celo 
v tistih, ki se morda zdijo 
zastrašujoči ali odbojni. 

Sposobnost biti zvest 
samemu sebi, biti pristen 
človek, ki se ravna po 
notranjih načelih, kar je 
hkrati predpogoj za duhovno 
doživljanje narave in rezultat 
le-tega. 

Izbrati naravo kot kraj za 
preživljanje časa z družino 
in prijatelji ter krepiti vezi z 
vrstniki na podlagi skupnega 
zanimanja za naravo. 
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Duhovna razsežnost dodaja občutek medsebojne 
povezanosti in transcendence, ki izvira iz spozna-
nja, da je narava živa in inteligentna. Iz te razsežno-
sti izhajajo tudi sposobnost biti v toku, zmožnost 
izkušati čarobne trenutke v naravi (transcenden-
ca), čuječnost in pristnost.  

Četrta in zadnja je razsežnost delovanja, ki nam 
omogoča, da sposobnosti iz ostalih treh razse-
žnosti (spoznavne, čustvene in duhovne) dejavno 
uporabimo za izboljševanje duševnega zdravja in 
samoregulacije, pa tudi da se globlje povežemo z 
ljudmi, ki nas obkrožajo, ter delujemo na načine, ki 
so bolj prijazni do okolja. 

NQ razumemo kot »lastnost v nastajanju«, kar po-
meni, da je več kot le zbirka svojih razsežnosti in 
sposobnosti. Verjamemo torej, da posameznik raz-
vije sinergijsko lastnost, ko pridobi veščine in spo-
sobnosti vseh štirih razsežnosti (miselno-spoznav-
ne, čustvene, duhovne in dejavne). Bolj poetično 
lahko NQ primerjamo z mavrico, ki začne sijati 
pod določenimi pogoji, če smo ob pravem času na 
pravem kraju. Preglednica številka 2 prikazuje opis 
štirih razsežnosti inteligence za naravo in treh spo-
sobnosti, ki so vključene v posamezno razsežnost. 
Slika številka 1 ponazarja koncept v obliki cveta.

Slika 1. Koncept v obliki cveta
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Narava kot učiteljica – 
spodbujanje NQ pri mladih 
Inteligenco za naravo lahko negujemo tako, da 
mlade spodbujamo k aktivnemu udejstvovanju 
v naravi. Kot smo že omenili, ljudje pogosto vi-
dijo naravni svet kot inteligenten, velikokrat pa 
jim narava služi tudi kot navdih za premišljevanje 
ali kot prispodoba za življenjske situacije, zato 
jo lahko vidimo kot učiteljico, posrednico in vir 
navdiha. V mladinskem delu lahko NQ spodbu-
jamo s pomočjo široke palete naravnih načel, od 
katerih bomo posebej predstavili štiri, in sicer ce-
lovitost, raznolikost, cikle in sile. Te razsežnosti 
narave lahko uporabimo za poučevanje, navdih 
in razmislek. 

Celovitost se nanaša na naravo kot koherenten 
sistem. Kot taka je narava celostna, enotna enti-
teta, ki je ni mogoče razbiti ali razdeliti na dele, 
pri čemer vsak posamezen element (velik in maj-
hen) prispeva k ravnovesju. Celovitost je ključno 
načelo celostnega izobraževanja, filozofije izo-
braževanja, ki temelji na predpostavki, da vsaka 
oseba najde identiteto, smisel in namen v življe-
nju prek povezav s skupnostjo, naravnim svetom 
in duhovnimi vrednotami, kot sta sočutje in mir.

Narava za dobro delovanje potrebuje raznoli-
kost, zaradi česar je tudi odporna na spreminja-
joče se razmere. Ljudje smo pogosto navajeni 
razmišljati o omejenih virih in končnih rešitvah 
in sistemih, medtem ko je narava zelo bogata. 
Raznolikost narave bi lahko spodbudila življenj-
ski slog, ki namesto na tekmovanju temelji na 
sodelovanju. Del inteligence narave se kaže tudi 
v stalnem toku stvari, saj se vse nenehno spre-
minja.

Obstaja stalna rast in vsi procesi gredo skozi ene-
ga ali več ciklov; cikel dneva in noči, različni letni 
časi, cikli rasti in propada ter življenja in smrti. 
Te cikle je mogoče vključiti v mladinske progra-
me in jih uporabiti za razmislek o krogotoku 
življenja ali drugih pomembnih življenjskih situ-
acijah. Za mlade v sodobnem svetu je prav tako 

pomembno, da se ponovno povežejo s temi cikli, 
na primer z uživanjem sezonske hrane in ohra-
njanjem zdravega ritma spanja in budnosti.

Nazadnje v naravi delujejo različne življenjske 
sile. Te so lahko silovite in uničujoče, kot so na 
primer naravne nesreče, ali subtilne in pogosto 
bolj prijetne, kot na primer hladen vetrič v to-
plem poletnem dnevu. Mladinski programi bi 
lahko opazovali, kako naravne sile vplivajo na 
razpoloženje, vzpostavijo stalno rast ali poveču-
jejo ustvarjalnost.

Za vas smo pripravili nekaj smernic, kako ta na-
čela izvajati v okviru programov mladinskega 
dela. Predstavljena so v preglednici številka 3. 
Cikli narave lahko na primer ponazarjajo življenj-
ske cikle, skozi katere gre človek. To lahko mlade 
nauči, da je slabo počutje (oziroma »kriza«) del 
življenjskega kroga in neizogiben del rasti, ki vodi 
do pozitivnih rezultatov. Drugo vodilo, ki se gla-
si »bodite usklajeni in pristni« in je povezano z 
načelom celovitosti narave, se nanaša na vlogo 
mladinskega delavca ter njegovo nalogo biti vre-
den zaupanja ter navdihovati mlade, da so zvesti 
svojim besedam. Tako jim lahko med mladinski-
mi programi recimo ponudimo zdravo prehra-
no in smo pozorni na zmanjševanje odpadkov. 
Podrobnejši opis vseh usmeritev in izvedbe aktiv-
nosti, ki predstavljajo naravo kot učiteljico, lahko 
najdete v priročniku za mladinske delavce3.

Ta načela in smernice lahko upoštevate pri obli-
kovanju ali izboljšavah mladinskih programov, 
katerih cilj je razvoj inteligence za naravo. Ven-
dar je treba opozoriti, da so načela in smernice 
le predlogi za uporabo NQ v mladinskem delu in 
nikakor niso izčrpni. Glede na cilje in kontekste 

3 Brezplačni priročnik za mladinske delavce je na voljo na: 
www.natureintelligenc.eu/publications/
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programov in dejavnosti jih lahko prilagodite, 
razširite in drugače uporabite. Ker inteligenco 
za naravo razumemo kot lastnost v nastajanju, 
mora mladinski program, ki želi veljati za pro-

gram, ki vključuje inteligenco za naravo, obsegati 
vse štiri elemente NQ, torej spoznavanje, čustva, 
duhovnost in dejanja. 

Preglednica 3. Pregled štirih naravnih načel, ki lahko spodbujajo NQ, vključno       
s primeri in smernicami

Celovitost Raznolikost Cikli Sile

Opis

Celostna, enotna 
entiteta, ki je ni 
mogoče razbiti ali 
razdeliti na dele.

Narava temelji 
na obilju in 
radodarnosti 
(medtem ko ljudje 
pogosto delujemo 
iz pomanjkanja).

Cikli narave 
vzdržujejo in 
uravnavajo sami 
sebe. 

Narava vključuje 
vitalne sile in moči, 
ki so lahko grozeče 
(ter spreminjajo 
življenje), pa tudi 
subtilne (in pogosto 
prijetnejše). 

Primeri

Narava kot 
medsebojno 
povezan organizem, 
v katerem ima vsak 
del, tudi človek, 
določeno vlogo 
(npr. prehranska 
veriga).

Raznolikost 
ekosistemov, 
kjer rastline in 
življenjske vrste 
ustvarjajo bogate 
vire za skupno 
rabo. 

Minevanje letnih 
časov, cikli dni in 
noči ipd. 

Silovite: izbruhi 
vulkanov, nevihtni 
veter…
Subtilne: sončni 
vzhod, hladna 
sapica…

Smernice

Povežite se. Seznanite se z 
različnimi izhodišči.

Spoštujte različne 
faze cikla. 

Povežite se s silami 
narave. 

Vključite vse 
elemente.

Prisluhnite 
modrosti kroga.

Na krizo glejte kot 
na naravni del cikla.

Bodite ustvarjalni. 

Bodite koherentni 
in pristni.

Uporabite vse čute. Dopustite 
regeneracijo. 

Podpirajte 
preobrazbo.

Prepoznajte 
osnovne razvojne 
potrebe.

Veselite se komple-
mentarnosti.

Uporabite vzorce. Napravite prostor 
za čarobnost. 
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Merjenje NQ

Kot praktično orodje za mladinsko delo smo prip-
ravili vprašalnik za merjenje stopnje inteligence 
za naravo, NQ-36. Vprašalnik sestavlja skupno še-
stintrideset trditev, po tri za vsako od dvanajstih 
kompetenc. Lahko ga uporabimo za izdelavo indi-
vidualnega NQ profila, ki pomaga mladim in mla-
dinskim delavcem ugotoviti, katera področja in 
kompetence so pri njih najbolj razvite in kje je še 
prostor za rast. Uporablja se lahko tudi za razvoj 
osebnih učnih ciljev ali za analizo učnih potreb. Iz-
jave so oblikovane posebej za mlade, stare od 16 
do 30 let, in se lahko uporabljajo tudi za merjenje 
učinka mladinskega programa (vprašalniki pred in 
po programu). Izjave so na primer: »Ne izgubim 
se zlahka v naravi«, za kompetenco »veščine biva-
nja na prostem« v miselno-spoznavni razsežnosti. 
V priročniku za mladinske delavce je na voljo več 
predlogov za evalvacijo ter refleksijo o progra-
mu in individualnem učnem procesu. Na voljo je 
brezplačen spletni tečaj za samoučenje4 za razvoj 
lastnih kompetenc inteligence za naravo.

Mladinske organizacije kot 
okolje za promocijo NQ

Uporaba narave kot učiteljice se dobro ujema z 
neformalnimi izobraževalnimi programi5. Ta pri-
stop je mogoče vključiti na primer v okoljske iz-
obraževalne programe in programe na prostem, 
kot tudi v splošnejše mladinsko delo v mestih in 
v zaprtih prostorih. Veliko odličnih programov 
že obstaja v okolju mladinskega dela, smernice, 
predstavljene v tem projektu, pa je mogoče vklju-
čiti v kateri koli nov ali že obstoječi program za 
promocijo inteligence za naravo, katerega cilj je 
izboljšati dobro počutje mladih in ekosistemov 
našega planeta. Vprašalnik NQ lahko uporabite za 
oceno učinkovitosti programa tako, da ga izpolni-
te pred in po programu ter izračunate razliko med 
rezultatom pred in po njem.

4 Brezplačno na voljo na www.natureintelligence.eu/
online-training-course/

5 Neformalno izobraževanje je izkustveni učni pristop k 
mladinskemu delu, ki poteka zunaj formalnega učnega 
sistema.

Kako vključiti inteligenco 
za naravo v mladinsko delo 
ali kaj smo se naučili iz 
okoljske vzgoje

Pojem inteligenca za naravo je nov, vendar se je 
mogoče veliko naučiti iz ocen prejšnjih izkušenj z 
okoljsko vzgojo o tem, kaj lahko pripomore k us-
pešnosti programov NQ. Okoljska vzgoja je krovni 
izraz, ki vključuje dve širši perspektivi; eno, ki se 
osredotoča na izobraževanje o naravi (tj. boljše 
razumevanje narave) in drugo, naravnano na traj-
nostni razvoj (tj. spodbujanje okoljsko usmerje-
nega vedenja). Znanje o učinkovitosti programa 
v okviru razsežnosti delovanja (pridobivanje du-
ševnih in telesnih koristi povezovanja z naravo) 
je poleg tega mogoče najti v literaturi o obnovit-
venih učinkih narave (tj. sposobnosti narave, da 
nam povrne zdravje in pozornost [23, 24]) in v 
raziskavah o terapijah v divjini za nego otrok in 
mladostnikov [25, 26]. Preglednica številka 4 po-
nuja povzetek nekaterih izkušenj, pridobljenih v 
okoljskih izobraževalnih programih, ki obravnava-
jo eno ali več od štirih razsežnosti inteligence za 
naravo.
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Preglednica 4. Povzetek izkušenj, pridobljenih pri okoljski vzgoji        
za vsako od štirih dimenzij NQ

Izkušnje pridobljene na podlagi okoljske vzgoje:

Spoznavanje  

• Obstajajo razlike v prevladujočem učnem slogu; medtem ko imajo eni 
radi, da jih vodimo in usmerjamo, drugi radi raziskujejo sami. [27]

• Program ne sme biti preveč strukturiran (učni listi ipd. velikokrat niso 
dobro sprejeti). [28]

Čustva

• V adolescenci povezanost z naravo pogosto oslabi (zaradi hormonskih 
sprememb, ki vodijo do večjega zanimanja za družbene interakcije) [29]. 
Povezanost z naravo je v tej starostni skupini mogoče povečati z okoljsko 
vzgojo [30].

• Vrsta okolja vpliva na večjo povezanost z naravo. Na primer, podeželje, 
obalna območja in bolj neokrnjeni naravni rezervati imajo lahko dodaten 
učinek [31].

• Še posebej za urbano mladino je pomemben kontinuiran neposredni stik 
z naravo [32].

Duhovnost

• ‘Izkušnje vrhunca’ so pomembne za duhovnost. Dosežemo jih skozi  
izkušanje toka, pomembne življenjske dogodke, vzvišena doživetja in 
čarobne trenutke [33-37].

Dejanja

• Naravno okolje lahko zmanjša občutek stresa in tesnobe ter izboljša 
razpoloženje, vitalnost, sposobnost samoregulacije in pozornost.

• Stik z naravo koristi zdravju. Hkratna izpostavljenost dnevni svetlobi (ter 
posledično zmanjšanje izpostavljenosti električni svetlobi in elektronskim 
napravam) te koristi še poveča [38, 39]. Poleg tega imajo mladi, ki 
običajno veliko uporabljajo zaslone, pogosto največ koristi od programov 
stika z naravo [40].

• Vsa naravna okolja nimajo enakega vpliva na zdravje in dobro počutje. 
Razlika je v posebnih značilnostih nekega okolja [41]. Območja z gosto 
vegetacijo imajo lahko negativne učinke [42], medtem ko imajo obalna 
območja izrazitejše koristi kot območja celinskih voda [43]. Poleg tega so 
učinki močnejši v prijetnem in nenevarnem okolju.

• Pri kombiniranju izpostavljenosti naravi z vajami čuječnosti moramo biti 
previdni, ker lahko naredijo izkušnjo manj spontano in bolj kognitivno 
zahtevno ter posledično manj krepčilno in zdravo. [44]

• Odprte skupine (z nenehnim dotokom novih članov) pogosto dosegajo 
boljše rezultate glede koristnih izidov (npr. vedenjska opazovanja, 
osebna učinkovitost, lokus kontrole, klinični ukrepi) kot zaprte skupine, ki 
so boljše za spodbujanje samospoštovanja.



Inteligenca za naravo (NQ) v mladinskem delu: teoretični in praktični okvir  12

Splošni dejavniki uspeha okoljske vzgoje so:
• Daljši kot so programi, daljši je njihov učinek 

[45].
• Dobra priprava in spremljanje izboljšata kako-

vost [46].
• Pomembne so skupne izkušnje in učiteljev 

zgled [47].
• Dekleta se odzivajo drugače kot fantje, saj se 

morajo pogosto čutiti družbeno sprejeta, pre-
den se odprejo programu [27].

• Neposredni fizični in čutni stik z naravo krepi 
njene učinke [32, 48].

• Za vse kompetence je pomembno, da ima-
jo mladi nestrukturiran prosti čas v naravi. 
Preveč organiziranih dejavnosti lahko ovira 
priložnosti za razvoj spretnosti obvladovanja 
in doživljanje čarobnih trenutkov. Poleg tega 
lahko udeležencem postavi preveč kognitivnih 
zahtev [48].

Ta povzetek prakse predstavlja pojem inteligen-
ce za naravo. Opisuje, kako ga lahko uporabimo 
v mladinskem sektorju, da bi spodbudili povezo-
vanje današnjih mladih z naravo in tako razvijali 
njihov NQ. Povišana inteligenca za naravo je ključ-
nega pomena za (duševno) zdravje mladostnikov, 
za njihovo sodelovanje v družbi in posledično za 
oblikovanje bolj trajnostne družbe. 

• Treba je vzpostaviti pravo ravnotežje med 
skupinskimi in individualnimi dejavnostmi. Za 
mladostnike so pomembne socialne interak-
cije v naravi. Imeti morajo tudi nekaj prilož-
nosti, da čas preživijo v samoti, kar spodbudi 
razmislek in introspekcijo [48, 49].

• Pretiran strah pred naravo lahko ovira učinko-
vitost programa [50, 51], zato je treba morebi-
tne strahove prepoznati, priznati in obravna-
vati kot del programa, na primer z uvajanjem 
vodenega izpostavljanja elementom in situa-
cijam, ki vzbujajo strah.

• Potreben je tudi skrben premislek o okolju 
programa. Idealno je, da so izbrana okolja 
raznolika. Programi za mlade so pogosto orga-
nizirani v divjini, kar je zelo primerno za razvoj 
nekaterih kompetenc (npr. razvijanje veščin 
na prostem), za druge (npr. sprostitev in so-
cializacija) pa je morda bolje, da se odvijajo v 
bolj znanem naravnem okolju.
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