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Bralci, 
dobrodošli!  
V današnjem svetu neomejenega tehnološkega 
stresa in zasvojenosti z zasloni, povezanost mladih 
z naravo vse bolj slabi. Ta priročnik predstavlja 
pojem inteligence za naravo (NQ), ki naj bi 
mladinskim delavcem služil  kot vir navdiha za 
ponovno povezovanje mladih (15 – 25 let) z 
naravo.

Komu je priročnik 
namenjen? 

Nagovarjamo vse mladinske delavce, vzgojitelje, 
administratorje, prostovoljce ter ustvarjalce in 
izvajalce programov aktivnosti, ki želijo uporabiti 
»naravo kot učiteljico«, da bi tako povečali 
kakovosti in vpliv programov neformalnega 
izobraževanja. Ti programi vključujejo tako 
okoljsko izobraževanje kot druge pristope na 
prostem (npr. taborniške, skavtske aktivnosti), 
lahko pa se razširijo tudi na bolj splošno mladinsko 
delo v urbanih in notranjih prostorih (skupnostni 
domovi in centri, mladinski klubi, ustvarjalni 
programi itd.). Vsebina priročnika je prav tako 
uporabna pri programih za izboljšanje koristi 
mladih, kjer se narava uporablja kot temeljni del. 

Cilji

S tem priročnikom vam ponujamo tako vsebino 
kot navdih za razvijanje neformalnih izobraževalnih 
programov in aktivnosti, ki stremijo k spodbujanju 
in ozaveščanju povezanosti z naravo v mladinskem 
delu, negovanju in razvoju ‘NQ’ pri mladih ter 
spodbudam, da to povezavo uporabijo tako 
za svoje zdravje kot za zdravje planeta. Ideje iz 
tega priročnika vam lahko služijo kot podlaga za 
nove programe in aktivnosti ali za obogatitev 
že obstoječih. Vsebino tega priročnika lahko 
uporabite ne glede na svoje predhodne izkušnje 
z izobraževalnimi programi, ki temeljijo na naravi. 
Vsebina je oblikovana za uporabo v kakršnemkoli 
programu aktivnosti. To vam omogoča ustvariti 

popolnoma nov program ali pa razširiti že 
obstoječega. 

Neformalno izobraževanje

Kot bralci tega priročnika verjetno poznate 
koncept neformalnega izobraževanja. Za 
osvežitev ponavljamo, da »neformalno 
izobraževanje« predstavlja izkustveni pristop k 
mladinskemu delu, ki poteka izven formalnega 
učnega sistema v raznolikih okoljih in situacijah. 
Zahteva namerno, prostovoljno in aktivno 
sodelovanje, zato je tesno povezano s potrebami, 
željami in interesi udeležencev. Ker gre praviloma 
za celosten pristop, so aktivnosti namenjene 
vključevanju udeležencev na miselni, telesni, 
čustveni in čutni ravni. Programi so lahko obsežni 
ali strnjeni, ter segajo od kratkoročnih (enkratnih 
dogodkov ali dejavnosti) do dolgoročnih (krepitev 
zmogljivosti mladih). Narava nas uči, da je učenje 
gibajoča, spreminjajoča se izkušnja in da smo 
tudi mi narava.  Tudi mi sami smo ustvarjeni tako, 
da se učimo skozi izkušanje okolja in skozi okolje 
samo. Možgani so v telesu in telo je v svetu, zato 
(pri oblikovanju programov, dejavnosti in praks za 
nego  in spodbujanje NQ) mlade vodite v naravo, 
kolikor je le mogoče. 

Kako smo razvili ta 
priročnik?  

Ta priročnik je del projekta, namenjenega razvijanju 
NQ pri mladih, ki ga financira evropski program 
Erasmus+. Projekt sovpada z Mladinsko strategijo 
Evropske unije (2019–2027), ki se osredotoča na 
povezovanje, udejstvovanje in opolnomočanje 
mladih. Projekt obsega tri rezultate: konceptualni 
okvir  01 , priročnik (katerega pravkar prebirate) ter 
spletni program usposabljanja. Vse rezultate lahko 
brezplačno prenesete v angleščini s spletne strani 
www.natureintelligence.eu. 
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Pregled tega priročnika

Ta priročnik je razdeljen na dva dela. Prvi del 
obsega vsebino za delo z inteligenco za naravo v 
vaši organizaciji. Kratki predstavi koncepta NQ 
sledi opis štirih edinstvenih načel za spodbujanje 
NQ v mladinskem delu: celovitost, raznolikost, cikli 
in sile. 

Drugi del vam pomaga »teorijo uporabiti  v 
praksi«. Na začetku delimo nekaj osebnih zgodb, 
ki ponazarjajo, kako se ta načela združijo v 
mladinskem delu ter negujejo in spodbujajo NQ. 
Nato predstavimo pristop z oprijemljivimi koraki k 
vključevanju koncepta NQ v obstoječe programe 
neformalnega izobraževanja. Pri vsakem koraku 
navajamo specifična dejanja, skupaj z opisom 
rezultatov. Ti rezultati vam pomagajo oceniti, če so 
bili koraki in dejanja uspešno izvršeni.

Ozadje priročnika:   
Osja zgodba

Poleti leta 2021 smo vsi partnerji tega evropskega 
projekta odpotovali v majhno vasico na severnem 
delu Italije, imenovano Sale San Giovanni, ki je 
znana po sivkinih poljih. Bivali smo v rustikalnih 
hišah v lepi okolici, z osupljivim razgledom na 
naravo. Vsak dan smo odšli v tamkajšnji arboretum, 
ki je popolnoma ustrezal namenu naših srečanj. 

Nekega večera smo se ob okusni italijanski 
večerji zbrali v bližnjem hostlu, ki je služil tudi kot 
restavracija. Medtem ko smo v toplem poletnem 
večeru skupaj sedeli ob dolgih mizah in uživali v 
hrani in vinu, se je eden od nas nenadoma začel 
počutiti slabo. Izkazalo se je, da ga je pičila osa 
in doživel je močno alergično reakcijo. Po tem je 
vse postalo »neresnično«. Poklicali smo 112 in 
minila je cela večnost, da je prispel rešilec. Našega 
prijatelja so odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je 
preživel večino noči. Na koncu je bilo vse v redu, 
naš prijatelj pa je naslednje jutro celo uspel imeti 
načrtovano predstavitev.

To ‘osjo zgodbo’ delimo z vami iz več razlogov. V 
naravi in z njo smo že več dni delali s pozitivnega 
vidika. Nezgoda z oso pa nas je opomnila na 

negativno plat narave in uvideli smo, da danes 
negativni vidiki narave igrajo veliko vlogo, saj mladi 
pogosto odraščajo z malo pozitivnimi izkušnjami z 
naravo. Številni med njimi razmišljajo o naravi kot 
»strašni in ogabni« ter jo povezujejo z nadležnimi, 
gomazečimi žuželkami, nelagodjem in s tem, da 
se zmočijo ali umažejo. Zgodba o osi potrjuje ta 
negativni vidik narave, hkrati pa nas opominja, 
da ga lahko s pravimi veščinami in znanji tudi 
presežemo. Ko je nekdo v naši skupini prepoznal 
alergično reakcijo, je alergiku takoj dal protistrup v 
obliki antihistamina, ki ga je nosil s seboj za nujne 
primere in brez katerega bi se vse skupaj lahko  
veliko slabše končalo. Poleg tega smo skozi to 
izkušnjo postali močnejša in bolj povezana skupina 
in okrepili svoje  spoštovanje do narave kot sile, ki 
je večja in močnejša od nas.

Kot opomnik o naši skupni izjemni naravni izkušnji 
smo ta priročnik ilustrirali z majhnimi osami.
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1. del: 
Uvod v NQ 
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Slika 1.1. Model cveta NQ

Povezava človek-narava

Inteligenca za naravo je 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. 

Preprosto povedano, je NQ mogoče razumeti 
kot poglobljeno razpravo o človekovem odnosu 

z naravo, ki zajema vso njegovo raznolikost. 
To je tesno povezano s pojmom naturalistične 
inteligence, kot ga opisuje Gardner v svoji teoriji o 
več inteligencah  02 , vendar pa je NQ v primerjavi 
z naturalistično inteligenco manj osredotočena 
na kognitivne veščine in sposobnosti ter bolj na 
čustvene in duhovne kompetence za povezovanje 
z naravo na izkustven način. 
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NQ je mogoče grafično prikazati kot cvet s štirimi 
listi, ki skupaj predstavljajo njene štiri ključne 
razsežnosti (slika 1.1): miselno-spoznavno, 
čustveno in duhovno razsežnost ter razsežnost 
delovanja. Te štiri ravni je mogoče opisati takole: 

Miselno-spoznavna 
razsežnost

Ta raven NQ se nanaša na »klasične« kompetence, 
na katere se osredotoča okoljska vzgoja, kot so 
znanje o okolju ter odnos do njega. NQ poudarja 
intuitivno in izkustveno plat teh kompetenc, ki 
vključujeta:
• Pismenost: znanje in intuitivno razumevanje 

ravni, elementov, vzorcev in procesov narave.
• Radovednost: zanimanje za naravo in 

zavedanje o notranji vrednosti narave.
• Veščine bivanja na prostem: praktično 

znanje in osnovne veščine za preživljanje 
časa na prostem in življenje v naravi. 

Čustvena razsežnost

Čustvena razsežnost NQ se razvija okoli občutka 
povezanosti z naravo. Odseva občutje sorodnosti 
in osebno čustveno izkušnjo tako psihološke 
kot fiziološke povezanosti z naravo, skozi lastno 
izkušanje telesa in življenja ter odprti pristop 
do pozitivnih in negativnih vidikov narave. 
Kompetence te ravni so:
• Povezanost: sposobnost povezati se z naravo, 

skrbeti za druga živa bitja, živeti v harmoniji 
in ravnovesju z naravo ter se prepoznati kot 
njen del.

• Utelešenje: neposreden telesni stik z naravo, 
kar nakazuje tudi odpornost proti bolj 
neugodnim razmeram v naravi, kot sta slabo 
vreme in umazanija.

• Dovzetnost: biti odprtega duha, uživati v 
vseh vidikih narave – tudi v stvareh, ki so 
lahko strašljive ali odvratne.

Duhovna razsežnost

Duhovna raven se nanaša na občutek 
transcendence in vsesplošne povezanosti, ki 
temelji na spoznanju, da je naravni svet, ki nas 

obdaja, živ in inteligenten – tako kot ljudje. 
Kompetence te ravni so:
• Transcendenca: izkušnja pretočnosti (tudi 

čarobni trenutki in izkušnje vrhunca), v 
katerih se človek čuti povzdignjen nad vrvež 
vsakdanjega življenja in povezan z nečim 
večjim.

• Čuječnost: popolna (telesna, miselna in 
čustvena) navzočnost ob izkušanju narave. 

• Pristnost: 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.

Delovanje

Razsežnost delovanja se nanaša na sposobnost 
uporabe čustvenih, miselno-spoznavnih in 
duhovnih kompetenc za izboljšanje lastnega 
zdravja in zdravja planeta ter za druženje z vrstniki. 
Doseganje te ravni je samodejna posledica 
doseganja ostalih ravni NQ. Kompetence te ravni 
so: 
• Zdravje: prepoznavanje in uporaba narave in 

njenih sproščujočih učinkov za samoregulacijo 
in doseganje duševnega zdravja.

• Udejstvovanje: motivacija in sposobnost 
sodelovati pri ukrepih, s katerimi bo planet 
postal bolj zelen in trajnosten.

• Druženje: izbrati naravo kot kraj za 
preživljanje časa z družino in prijatelji ter 
krepiti vezi z vrstniki na podlagi skupnega 
zanimanja za naravo

NQ kot »lastnost v 
nastajanju«

NQ razumemo kot »lastnost v nastajanju«, kar 
pomeni, da je več kot le zbirka svojih razsežnosti 
in sposobnosti. Verjamemo torej, da posameznik 
razvije sinergijsko lastnost, ko pridobi veščine 
in sposobnosti vseh štirih razsežnosti (miselno-
spoznavne, 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.
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Ker smo tudi sami del narave, smo vsi ljudje v 
osnovi že inteligentni za naravo. Gre torej za 
značilnost, ki je lastna vsakemu od nas in tako ni 
mogoče ne biti inteligenten za naravo. Kakorkoli 
že, obstajajo različne ravni inteligence za naravo in 
z našim projektom želimo negovati in spodbuditi 
NQ in jo dvigniti na višjo raven.

Preizkusite svojo 
inteligenco za naravo

Tabela 1.1 prikazuje lestvico šestintridesetih 
elementov, ki so vam lahko v pomoč pri izdelavi 
osebnega profila štirih razsežnosti NQ. Vprašalnik 
je na voljo na spletu (www.natureintelligence.
eu). Lahko ga uporabite na začetku programa 
za vpogled v kompetence udeležencev ter za 
določanje ciljev in rezultatov programov za 
mlade, ki naj izpolnjujejo potrebe in prizadevanja 
udeležencev. Pri dlje trajajočih programih lahko 
preizkus ponovite tudi po zaključku programa 
in tako ocenite njegovo učinkovitost oziroma 
uspešnost.

Seveda lahko vprašalnik izpolnite tudi zase in s tem 
pridobite dodaten vpogled v svoj odnos z naravo 
kot mladinski delavec. 

Vprašalnik NQ-36

Vsako od podanih trditev ovrednotite s številom 
od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 
strinjam), glede na to, kako resnična je neka trditev 
za vas. Svoj profil NQ ustvarite tako, da seštejete 
vaše številčne vrednosti za vsako kompetenco, 
nato pa seštejete vrednosti kompetenc, da 
dobite svoj rezultat za posamezno razsežnost 
(z najmanjšim rezultatom 9 in najvišjim 45 za 
posamezno razsežnost). Priporočamo, da ne 
seštevate končnega rezultata NQ, ampak samo 
rezultate razsežnosti, saj boste tako dobili najboljši 
vpogled v svoj NQ profil. Prav tako priporočamo, 
da svojih rezultatov ne primerjate z drugimi 
udeleženci, temveč jih uporabite le za vpogled v 
lasten profil inteligence za naravo. 



Narava kot učiteljica v mladinskem delu10

Miselno-spoznavna razsežnost

Pismenost

1 V naravi lahko prepoznam veliko stvari (živali, rastline, kamni, hlodi 
itd.).

2 Prepoznam in razumem naravne procese, vzorce in cikle.

3 Imam strokovno znanje o določenem vidiku narave, kot so ptice, užitne 
rastline in fosili.

Vedoželjnost

4 Rad/-a zbiram informacije o naravi, tako da gledam filme/
dokumentarce, berem knjige ali članke.

5 Privlačno in zanimivo se mi zdi, kako je vse v naravi medsebojno 
povezano.

6 Navdušujejo me lepota narave in doživetja, ki jih ponuja.

Veščine bivanja na 
prostem

7 Svoje znanje o naravi lahko uporabim v vsakdanjem življenju (npr. pri 
gojenju hrane ali iskanju hrane v divjini).

8 V naravi se ne izgubim zlahka.

9 Obvladam veščine preživetja v naravi kot so netenje ognja, iskanje hrane, 
izdelava zavetišča itd.

Čustvena razsežnost

Povezanost

10 O naravnem svetu razmišljam kot o skupnosti, kateri pripadam.

11 Zelo mi je mar za živa bitja: živali, rastline in gobe.

12 Mislim, da smo si živali, rastline in ljudje med seboj sorodni.

Utelešenje

13 Ne moti me, če se zmočim ali umažem, ko sem v naravi.

14 Na prostem rad/-a hodim bos/-a.

15 Uživam, če kopljem po zemlji z golimi rokami.

Dovzetnost

16 Lahko prenesem pogled na mrtve ptice ali druge majhne živali v naravi, 
ne da bi se ob tem počutil/-a nelagodno.

17 Preživeti dan v naravi brez stranišča ali drugih namembnih prostorov in 
storitev se mi zdi čisto v redu.

18 Raje ne ubijam muh ali drugih žuželk.  
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Duhovna razsežnost

Transcendenca

19 Tudi vsakdanja naravna okolja so polna kompleksnosti in lepote.

20 Odprt/-a sem za duhovni pomen stvari v naravi.

21 Čutim, da si vsi prebivalci zemlje (ljudje in drugi organizmi) delimo 
skupno življenjsko silo, energijo oz. dušo.

Čuječnost

22 Ko sem v naravi, čutim stik s tukaj in zdaj.

23 Narava mi pomaga, da sledim svojim mislim in občutkom.

24 Narava krepi moje zavedanje občutkov (kot so vonji, zvok in veter na 
obrazu).

Pristnost

25 Narava me navdihuje, da sem zvest/-a sebi in živim v skladu s svojimi 
vrednotami in prepričanji.

26 Ko sem v naravi, lahko svobodno izrazim svoje osebno mnenje. 

27 Narava me navdihuje, da razmišljam o pomenu življenja.

Razsežnost delovanja

Zdravje

28 Če se želim sprostiti in napolniti z energijo, se odpravim v naravo.

29 Ko sem pod stresom ali potrt/-a, se počutim bolje, če počnem kaj v naravi.

30 Naravno okolje mi pomaga lažje predelati svoja čustva kot urbano okolje.

Udejstvovanje

31 Skrbi me za podnebje in okolje.

32 Iz spoštovanja do narave in okolja posvečam pozornost svojim 
potrošniškim navadam.

33 Varovanje narave in okolja je zame pomembno.

Druženje

34 Ko sem obdan/-a z naravo se lažje družim z drugimi ljudmi.

35 Rad/-a sodelujem v aktivnostih v naravi z drugimi.

36 Za sprostitev s prijatelji poiščem parke ali druga naravna okolja.
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Naslavlanje NQ 
v mladinskem delu: 
načela in smernice   

NQNQ

SOTIVOLEC NZ OA LIR KOST
ILKIC
SILE

MISELNO-SPO
ZN

A
V
N
A

AVTSUČ

Slika 1.2. Oblikovanje načel za mladinske programe NQ.

Inteligenca narave

Od najzgodnejših grških filozofov dalje so ljudje 
gledali na naravni svet kot na inteligentnega, 
živega in z dušo. Vsepovsod v naravi so dokazi o 
zapletenem delovanju, ki se zdi tesno usklajeno s 
človekovim.

Iz predpostavke, da ima narava neko vrste 
inteligence, sledi, da lahko narava služi kot 
učiteljica in nas navdihuje. Pravzaprav nam že 
dolgo služi v tej vlogi. Skozi zgodovino so se 
ljudje obračali k naravi po navdih in modrost. S 
pozornim opazovanjem oblakov in vetrov so naši 
predniki prepluli svet in odkrili nova ozemlja. S 
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sprejemanjem spreminjajočih letnih časov so se 
naučili pomena potrpežljivosti in pustiti času čas. 
Še pred kratkim smo ljudje živeli v majhnih hišah 
z velikimi družinami, otroci pa so veliko svojega 
časa preživeli na prostem, pohajali po poljih in 
gozdovih, doživljali čarobne trenutke in se učili 
spopadanja z izzivi in grožnjami, kot je plezanje 
po drevesih ali srečanje z jato gosi z mladimi. 

Naravina lastna inteligenca se med drugim 
odraža v regenerativnih močeh živih organizmov. 
Če se urežemo v roko, se bo rana zacelila sama od 
sebe. Če utrgate glavo ploskavca, bo na njenem 
mestu zrasla nova. V naravi je inteligenca vidna 
tudi v proporcionalnih oblikah (samopodobnih 
in fraktalnih), ki jih je mogoče najti povsod. Te 
proporcionalne oblike omogočajo integracijo 
delov v celoto, kar se nam zdi  lepo in začudojoče. 
Naravna lepota se odraža v geometrijski in skladni 
obliki cvetov, spiralnih galaksij, nautillusovih lupin 
– v skoraj vsaki organski obliki, ki jo najdemo v 
naravi. 

Ta priročnik uporablja inteligenco narave (ki je 
lastnost narave) kot izhodišče za spodbujanje 
inteligence za naravo (ki je lastnost človeka). S 
prepletanjem obeh želimo zagotoviti trdno in 
edinstveno podlago za mladinsko delo.  

V tem priročniku razlikujemo štiri širše in enako 
pomembne kategorije inteligence narave kot 
lastnosti, ki lahko služijo kot načela za spodbujanje 
NQ v mladinskem delu: celovitost, raznolikost, 
cikli in sile (glej sliko 1.2). Opisi teh kategorij so 
splošne - neizčrpne značilnosti, ki označujejo 
bistvo naukov narave.

Danes je zlasti za mlajše generacije, ki odraščajo v 
urbanih okoljih, narava prenehala opravljati svojo 
vlogo učiteljice. Obstajajo pobude, kot so gozdne 
šole, ki služijo podskupini bolj privilegiranih 
mladih, da se povežejo z naravo in se od nje 
učijo. Uporaba enega ali vseh štirih načel, 
opisanih v nadaljevanju, vam lahko omogoči 
ponovno seznanjanje z naravo kot učiteljico ter 
spodbujanje inteligence za naravo pri mladih iz 
vseh ozadij. 

Celovitost

Načelo celovitosti se nanaša na lastnost narave, da 
je celostna, enotna entiteta, ki je ni mogoče razbiti 
ali razdeliti na dele. Pred 200 leti je nemški pesnik 
in znanstvenik Goethe prepoznal pomembnost 
»pristne celovitosti« v naravi in jo uporabil kot 
temelj in navdih za svoj pristop k znanosti  04 . 
Danes je celovitost ključno načelo celostnega 
izobraževanja, filozofije izobraževanja, ki temelji 
na predpostavki, da vsaka oseba najde identiteto, 
smisel in namen v življenju prek povezav s 
skupnostjo, naravnim svetom in duhovnimi 
vrednotami, kot sta sočutje in mir  05 . Načelo 
celovitosti se prav tako uveljavlja v sodobnih 
naravovarstvenih praksah, kjer se na naravo gleda 
kot na medsebojno povezan organizem, v katerem 
ima vsak element in del posebno vlogo in funkcijo, 
s čimer podpira sistem kot celoto. Seveda smo tudi 
mi del te celote in to načelo pomeni tudi priznanje, 
da smo ljudje narava in pripadamo večji celoti.

Smernice za uporabo načela 
celovitosti

• Povežite se: za mlade in zase raziščite trenutke 
in aktivnosti, ki spodbujajo povezanost s 
seboj (telesna vadba, meditacija, pitje čaja, 
skok v mrzlo vodo ...), z drugimi (pogled v oči, 
dotik, deljenje, trenutek pozornosti ...) in z 
naravo/vesoljem (samoten trenutek v naravi, 
obred, vrtnarjenje, opazovanje zvezd ...). 

• Vključite vse elemente: Podpirajte 
celovitost, ravnotežje in harmonijo, tako da 
aktivirate vse dopolnjujoče se elemente v 
posamezniku, skupini in naravi. Osredotočite 
se (vsaj dolgoročno) na vse štiri razsežnosti 
NQ (miselno-spoznavno, čustveno, duhovno, 
dejanja). Dotaknite se štirih osnovnih 
elementov narave (zemlja, voda, ogenj, zrak); 
uporabite celosten pristop (z integracijo 
telesa, uma, duše/duha), sprehodite se v vse 
smeri neba (vzhod, jug, zahod, sever).

• Bodite dosledni, razumljivi in pristni: da bi 
bili zaupanja vredni in navdihujoči vodniki za 
mlade, morajo biti vaše misli, prepričanja, 
besede in dejanja skladna in dosledna. Bodite 
pozorni na vse dele programa, vključno s 
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praktičnimi zadevami. Na primer: ohranjajte 
čisto okolje, priskrbite zdravo hrano, mislite 
na zmanjšanje odpadkov, uporabite naravne 
materiale za dejavnosti, spoštujte kraj, kjer 
ste, in druga navzoča bitja.

• Priznajte osnovne razvojne potrebe: obstaja 
pet osnovnih razvojnih potreb, ki morajo biti 
zadovoljene na telesni in simbolni ravni, da 
mlad človek zraste v celovitega odraslega, 
isto pa velja tudi za rast skupine v delujočo 
skupnost. To so: prostor (ustvarite fizični 
prostor, ki je primeren za učenje in podpira 
vključujoče vzdušje, v katerem je vsak cenjen 
takšen, kot je, in kjer ima vsak svoje mesto 
in glas v skupini), nega  (priskrbite primerno 
količino in kakovost hrane; pa tudi »okusno« 
in hranljivo spontanost, informacije, 
dejavnosti), podpora (na umski, čustveni, 
duhovni in telesni ravni), varnost (pripravite 
pomoč in pravila za varnost za dejavnosti na 
prostem in delo z rokami ter skupno sprejeta 
načela za spoštljivo delovanje znotraj 
skupine) in omejitve (določite jasne omejitve 
in se jih držite – kaj je sprejemljivo, časovne 
omejitve, pravica reči »dovolj!« ipd.). 

Raznolikost

Namesto razmišljanja o omejenih virih in končnih 
rešitvah, nas narava uči, da obstaja drugačen način 
upravljanja sistemov, ki ne temelji na pomankanju, 
temveč na obilju in radodarnosti. Ko se ekosistemi 
razvijajo, postajajo vse bolj raznoliki. Ta raznolikost 
ustvarja več (ne manj) virov v sistemih. Različna živa 
bitja za razvoj potrebujejo različna hranila, hkrati 
pa je vsako tudi obilen vir surovin, ki jih (lahko) deli. 
Hitro ugotovijo, da lahko vse potrebno pridobijo 
s sožitjem in začnejo postajati vir drug drugemu. 
V skladu s tem načelom »od zibelke do groba« v 
naravi ni »odpadkov«: vse ima svoj namen in je 
del medsebojno povezanega cikličnega sistema. 
Prehod s tekmovalnih na simbiozne odnose 
ustvarja pogoje za obstoj sistemov, ki temeljijo na 
raznolikosti, dopolnjevanju, odpornosti in obilju.

Smernice za uporabo načela 
raznolikosti

• Seznanite se z različnimi izhodišči: 
prepoznajte, se udeleženci učijo in delujejo 
različno, prav tako pa so različni tudi njihovi 
profili NQ. Tudi naravo cenijo na različne 
načine, se počutijo z njo različno povezani in ji 
različno pristopajo.   Udeleženci se v aktivnost 
ali vajo podajajo z različnimi zanimanji, 
izkušnjami, družbenim in kulturnim ozadjem. 
Upoštevajte te raznolikosti ter poskrbite za 
primerne stopnje zahtevnosti in dejavnosti, ki 
se skladajo z izhodišči udeležencev. 

• Prisluhnite modrosti kroga: med programi 
uporabljajte komunikacijo in prakso gradnje 
skupnosti kroga. Domorodna plemena po 
vsem svetu so uporabljala kroge, saj vsak glas 
nosi del modrosti, skupaj pa tvorijo modrost 
skupine, ki presega vsak posamezen glas. 
Krogi so vključujoče nehierarhične oblike, 
pri udeležencih pa spodbudijo občutek, da 
so cenjeni, zato so lažje pristni in delijo svoje 
ideje brez občutka, da jih kdo obsoja.

• Nagovorite vse čute: poskrbite, da med vajami 
in aktivnostmi nagovorite vid, dotik, vonj, 
okus, sluh in intuicijo. Tako boste spodbudili 
različnem učne stile udeležencev in podprli 
doživetje utelešenja. V  trenutkih čuječnosti 
v naravi povabite udeležence, da vključijo vse 
čute in okrepite povezanost.

• Cenite komplementarnost: Uporabite kitajsko 
načelo jina in janga, ki opisuje, kako so lahko 
navidezno nasprotne si sile (npr. moški in 
ženske, mladi in stari) dejansko sovisne, 
medsebojno povezane ter dopolnjujoče.  
Cenite ljudi glede na njihove edinstvene 
darove in ustvarite okolje, ki vsakogar 
podpira, da prispeva. Uporabite to načelo 
pri individualnem ali skupinskem delu, za 
živahne  in počasne aktivnosti, introspektivne 
in ekspresivne naloge, telesne in umske izzive 
ter v čustvenih in pragmatičnih trenutkih. 

Cikli

Cikli narave se ohranjajo in urejajo sami. Ciklični 
sistemi, kot so lunarni, ogljikovi in vodni cikli, letni 
časi in sezonskost hrane, so bistveni za zdravje 
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planeta. Naravni sistemi gredo skozi obdobja 
upadanja in razpada, pa tudi obdobja prenove in 
preporoda. Ljudje imamo tudi cirkadiane ritme in 
poganja nas notranja ura, ki upravlja naše vzorce 
spanja in prehranjevanja (kemične reakcije, ki 
vzdržujejo življenje v vsaki celici in so skupaj znane 
kot telesni metabolizem). Zunaj našega telesa na 
nas neposredno vplivajo tudi širši naravni cikli, 
katere sprožata dan in noč. Zavedanje naravnih 
ciklov nas bolj tesno poveže z našim mestom v 
svetu in s samim seboj. Zima je na primer za naravo 
običajno čas za obnovo, refleksijo in pripravo na 
nov cikel rasti. Mladi, ki odraščajo v današnji družbi, 
lahko postanejo odtujeni od naravnih ciklov. Ne 
jedo več sezonske hrane, niti ne delajo v okolju, ki 
bi bilo izpostavljeno sezonskim spremembam.

Smernice za uporabo načela 
raznolikosti

• Spoštujte različne faze ciklov: ne pozabite, da 
gre vsaka skupina skozi različne faze, ki so zelo 
podobne krogu življenja: rojstvo in otroštvo 
(oblikovanje), najstništvo (normiranje), 
odraslost (delovanje), starost in smrt (refleksija, 
prenos). Ustrezno se odzovite na različne 
izzive, povezane z vsako od teh faz. Na primer, 
tolerirajte nejasnost na začetku, bodite odprti 
za različne občutke in naj se vam ne mudi, da 
bi se veliko naučili med normiranjem; delajte 
na tem, da se med delovanjem ukvarjate z 
resničnimi stvarmi in upočasnite proces za 
refleksijo proti koncu. Čeprav je dobro začeti 
s strukturiranim načrtom, je zelo pomembno 
posvetiti pozornost poteku in program 
prilagoditi učnim potrebam skupine. Izdelajte 
program, ki ni časovno prenatrpan in spoštuje 
naravne ritme telesa (dovolj časa za počitek 
in trenutke izven programa), različnih letnih 
časov, vremena.

• Na krizo glejte kot na naravni del cikla: kriza 
je del življenja, ki lahko nosi preobrazbo 
in rodi upanje in priložnost za novo vizijo 
življenja. Sprejmite individualne in skupinske 
trenutke krize z empatijo, saj služijo namenu 
iskanja čustvenega in telesnega ravnovesja 
ter ravnovesja v odnosih. Morda ste že slišali 
za cikel ali vzorec ‘Junakovo potovanje’ , ki 
najdemo v številnih zgodbah, pravljicah in 

bajkah po vsem svetu.  V teh pripovedih o 
preobrazbi in osebni rasti junak oz. junakinja 
stopi v neznan svet, sreča zmaja, naleti na 
trenutke krize, gre skozi simbolno smrt in se 
vrne prerojen in z novimi zakladi. Ne samo 
z zunanjimi, ampak predvsem z notranjimi 
– modrostjo, spretnostjo, vizijo. Sodobne 
različice takšne zgodbe so predstavljene v 
filmih, kot je Igre lakote. Delite to razumevanje 
in podpirajte posameznike in skupine, da 
zajezijo krizo in izkoristijo njen učni potencial.

• Omogočite regeneracijo: Negujte ravnovesje 
med biti in početi. Zagotovite dovolj prostega 
časa med programom in med aktivnostmi. 
Podobno kot rastline potrebujejo ustrezen 
prostor za dihanje in svetlobo, tudi mladi 
potrebujejo prostore in trenutke, v katerih 
jih manj usmerjate in ste 
zanje le nežno navzoči. 
N a p r a v i t e 
prostor za 

regeneraci jo 
tako, da omogočite 
čas za prebavo, refleksijo 
in integracijo. Pazite tudi, da ne izkoriščate 
prekomerno naravnih virov, podobno kot se 
želite obnašati trajnostno do udeležencev in 
do vas samih. 

• Uporabite vzorce: Ponavljajoči se oz. 
»fraktalni« vzorci narave v nas prebudijo 
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vključno s povečanjem psihološke energije, 
večjo samozavestjo in občutkom občudovanja in 
čudenja  07 .

Smernice za uporabo načela 
raznolikosti

• Povežite se s silami narave: Bodite odprti 
in radovedni, opazujte in poslušajte sile v 
naravi (v skupini, v vas) in uporabite njihove 
moči, da podprete svoje dejavnosti. Ko se 
zataknete, pojdite k reki in se prepustite 
njenemu toku. Povzpnite se na hrib, da dobite 
pregled nad pokrajino in situacijo. Vpeljite 
majhne obrede za uskladitev z naravnimi in 
kozmičnimi dogodki, kot sta poletni in zimski 
sončev obrat, ter pomladno in jesensko 
enakonočje. Opazujte  vpliv vremena, lune 
ali oblike pokrajine na razpoloženje v skupini 
ter napetost v skupini ali  lasten strah (Kaj je 
za tem? Kako se lahko umirim? Kaj zahteva 
pozornost in kako se na to odzvati?).

• Bodite ustvarjalni: Narava sama je 
dobesedno ustvarjalni proces, v stalnem 
toku, ki se nenehno ponavljaja in razpleta 
na načine, ki rešujejo zapletene probleme 
in podpirajo življenje. Zato vas lahko narava 
pri ustvarjalnosti navdihuje. Pri načrtovanju 
programov se potrudite, da uporabljate 
materiale in objekte, ki so na voljo v okolju, 
v katerem ste. Dovolite sebi in udeležencem 
raziskati povezavo do sebe, skupine in 
okolja. Biti odprt za doživljanje novih stvari 
je neposredno povezano s posameznikovo 
stopnjo ustvarjalnega razmišljanja in tem, 
kar da od sebe. V naravi je vse v ravnovesju 
in toku. Podobno lahko ponudite izkušnje, 
ki udeležence pripeljejo v tok, tako da 
jih vključite v izzive, ki so obvladljivi in 
primerni za njihove sposobnosti. Ko so v 
toku, udeleženci doživljajo globok občutek 
užitka, ki je odvisen od njihovega notranjega 
sistema in vodi do večje kompleksnosti in 
ozaveščenosti. Gradite na tem užitku in 
pustite prostor za igrivost, tako kot se v 
naravi veter igra z listi. Igrivost je namenjena 
ustvarjanju novih pogledov, idej, ciljev 
ter raziskovanju novih rešitev. Biti igriv je 
pomemben del doživljanja ustvarjalnosti. 

občutek lepote, harmonije in reda. Naši 
možgani so dejansko zgrajeni tako, da jih 
fraktalni vzorci v naravi, kot so snežinke, rože, 
lupine, listi in morski valovi, pomirjajo. Vnesite 
ta element v vaše dejavnosti z uporabo 
simbolov in metafor. Uporabite ponovitve, 
se poglobite in razširite sliko (od veje drevesa 
do celotnega drevesa). Začnite dan s kratkim 
obredom. Uporabite iste elemente, da začnete 
in zaključite program. Naj ljudje hodijo po 
spirali v njeno središče in nazaj, medtem pa 
si postavijo namero za program. Preidite s  
podrobnosti (Kaj vidite v travi?)  na širšo sliko 
(Kaj bi videli, če bi gledali Zemljo iz vesolja?). 
Dovolite manjše cikle znotraj večjih, na primer 
kratek razmislek po vsaki dejavnosti in daljši 
enkrat na dan ali po celotnem programu, tako 
kot počivamo vsak dan ponoči, vsak mesec 
med novo luno, vsako leto pozimi in ko se 
staramo. V vsaki domeni NQ je kos – ali fraktal 
– celotne NQ, vseh njenih štirih razsežnosti. 
Tako nikoli ne morete izvajati dejavnosti, ki bi 
nagovarjala le eno od njih. Ena od njih lahko 
prevladuje, vendar vedno vpliva na celoto.

Sile

Veličastnost narave se izraža v njeni lepoti in 
veličini, pa tudi v njenih življenjskih silah in močeh, 
saj globoko vplivajo na človekovo bivanjsko 
izkušnjo. Te sile so lahko mogočne (npr. izbruh 
vulkana ali nevihtni veter) in tudi bolj subtilne 
(npr. sončni vzhod ali blag občutek hladne sapice). 
Medtem ko so izkušnje s subtilnimi silami narave 
na splošno prijetne, lahko srečanja z mogočnimi 
silami narave aktivirajo naše simpatično živčevje in 
izzovejo strahove in druga težka čustva  06 . Po drugi 
strani pa so to lahko tudi življenje-spreminjajoče 
izkušnje, ki krepijo povezanost z naravo ter gradijo 
odpornost in spremenijo posameznikov pogled na 
življenje. Življenjske sile v naravi lahko opazimo 
tudi, ko se rastlina prebije skozi zemljo ali pa pride 
ven skozi kamne ali asfalt, ko se buba spremeni 
v metulja ali ob levitvi kače. Prisostvovanje tem 
dogodkom v naravi je resnično vir navdiha za 
krepitev odpornosti, notranje moči in sprejemanje 
sprememb. Ocene pustolovskih programov na 
prostem za ogrožene  mlade, ki se nanašajo na sile 
narave, so pokazale številne pozitivne rezultate, 
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• Podpirajte preobrazbo: Proces spreminjanja 
in preobrazbe je nekaj, čemur smo v naravi 
nenehno priča. Gre za opustitev tega, kar 
nam ne služi več, da naredimo prostor za 
novo (vedenje, občutek, navada, misel, 
znanje itd.). Vsaka preobrazba zahteva napor 
in lahko vključuje nasprotujoča si čustva, 
kot je upanje, da smo zmožni spremeniti 
neželene vzorce ali strah pred lastnimi 
mejami in neznanim. Te trenutke prehoda 
lahko podprete z vzpostavitvijo telesno in 
čustveno varnega učnega okolja, ki temelji 
na zaupanju, pristnosti in sočutju. Z refleksijo 
in reflektivnimi pristopi lahko udeležencem 
omogočite raziskovanje in eksperimentiranje 
z novimi razširjenimi referenčnimi okviri in 
vedenjem. Z vašimi vprašanji, povezanimi z 
dogajanjem v tem trenutku, držite prostor 
za posameznike, da povežejo svoje telo in 
um in se bolj zavejo kdo so, kaj čutijo, kaj 
mislijo in v kakšnem odnosu so z drugimi 
in z okolico. Naj vaša vprašanja izvirajo iz 
resničnega zanimanja za izraženo in bodite 
radovedni brez obsojanja. Bodite navzoči in 
reflektirajte tudi sami, spodbujajte dialog in 
povratne informacije. Ne pozabite upočasniti 
in ne pričakujte pravilnega odgovora, ampak 
preprosto odgovor, ki se pojavi v trenutku. 
Bodite potrpežljivi in dovolite trenutke 
tišine in nevednosti, saj se vpogledi zgodijo 
nenadoma iz asociativnega miselnega toka. 

• Napravite prostor za čarobnost: Narava je 
polna presenečenj in stvari, ki si jih ne bi 
nikoli mogli niti predstavljati. Po načrtovanju 
in pripravi vsega, ob upoštevanju vseh 
vidikov, integraciji in uporabi vseh načel, 
povezovanju spustite vse iz rok in napravite 
prostor čarobnosti. Obstaja sinhronost, 
drobcen čudežni vidik narave, na katero se ne 
moremo pripraviti. Vedno se pojavi v pravem 
trenutku in povzdigne dogajanje na višjo, 
»nebeško« raven. Dovolite si opustiti nadzor 
in naj vas preseneti ter se vas dotakne tisto, 
kar je nastalo onkraj vašega truda.

Uporaba načel in smernic

Načela in smernice v tem poglavju dajejo 
usmeritev in navdih za oblikovanje programov 
za mlade, hkrati pa omogočajo prilagodljivost 
pri oblikovanju vsebine, tehnik in drugih vidikov 
izvedbe programov. Vsebina vam pomaga pri 
oblikovanju in jo je mogoče uporabiti pri novih 
intervencijah ter vključiti v že obstoječe mladinske 
programe. Pred uporabo teh načel in smernic si 
vzemite trenutek, da poiščete svoj pristen način 
za vodenje skupinskega procesa z razmislekom o 
sledečem: 

• Kaj vas lahko narava nauči o vodenju 
in pripravi programov? 

• Kako lahko obogatite svoj stil 
vodenja, ko berete ta načela in 
smernice?

• Katera druga načela/smernice vidite 
v naravi in vas navdihujejo pri delu?
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Kako smo razvili načela NQ?

Štiri načela in njihove smernice so bile razvite med delovnim tednom v Italiji, kjer je vsaka od 
partnerskih organizacij delila nekatere mladinske dejavnosti, za katere so menile, da so pomembne 
in učinkovite za razvoj NQ. 

Nekateri primeri dejavnosti so bili:

• Hoja po spiralni poti, postavljeni s kamni, ki predstavljajo ključne izkušnje na poti skozi življenje. 
Dejavnost smo uporabili, da bi se bolje spoznali in z drugimi delili naša pričakovanja in namere 
v zvezi s  projektom. 

• Sodelovanje pri pridobivanju vrvi iz drevesa je bilo uporabljeno za spodbujanje razumevanja in 
enotnosti v skupini ter za večje zavedanje lastne vloge v skupini.  

• Skupinska hoja (in mirovanje) v tišini je bila namenjena raziskovanju okolja in skupinskih sil in 
interesov. 

• Izbirali smo kraj za sedenje v naravi, premišljevali o tem, kar je pred nami, in zaznavali, kaj se v 
nas prebudi ob globokem stiku z naravo. V drugi fazi smo ustvarili nekaj (pesem, risbo, umetniško 
delo z naravnimi elementi), kar predstavlja tisto, kar se nas je dotaknilo med kontemplacijo. V 
tretji fazi smo si v parih izmenjali kraj za sedenje, nato pa delili občutke, ki so se pojavili na kraju, 
ki ga je izbrala druga oseba, in opisali, kako se razlikuje od prvotnega kraja, kjer smo sedeli. Cilj 
aktivnosti je bil povezati se z naravo in ozavestiti lastne poglede na naravo.

• Vsak je izbral zadnjo fotografijo sebe v naravi na svojem mobilnem telefonu, nato pa smo o njih 
govorili v majhnih skupinah. Ta dejavnost nam je dala priložnost, da se bolj zavedamo našega 
razumevanja narave, kako pogosto se potopimo v njo in kaj v nas še vedno odzvanja s tistim 
trenutkom, ko je bila fotografija posneta.   

• Stoječ v krogu, smo se odločali, ali se strinjamo s trditvami o naravi in našem vedenju do nje 
ali ne. Izmenično smo pojasnjevali svoje odločitve ostalim članom skupine in bili povabljeni k 
razpravi in razmisleku o trditvah. Ta dejavnost je bila namenjena temu, da bi se bolj zavedali 
naših različnih pogledov na naravo in na lastni odtis nanjo.

• Raziskovanje okolja in fotografiranje živali, ki je pritegnila našo pozornost. Nato smo naredili 
malo raziskavo o tem, kaj je njena supermoč in to delili s skupino. Namen dejavnosti je bilo 
prosto raziskovanje in spodbujanje naše radovednost za živali na tem območju. Izkusili smo 
tudi, kako nam lahko tehnologija pomaga pri pridobivanju novih informacij o naravi.
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• V manjših skupinah smo ugibali katere živalske zvoke posnema član ekipe ali pa ugotavljali, če so 
trditve o naravi resnične ali napačne (npr.: »Žuželka ima vedno šest nog!«). Ta dejavnost je bila 
namenjena povečanju našega znanja o naravi na igriv način in negovanju našega skupinskega 
sodelovanja.

• Odšli smo na sprehod po gozdu, se ustavili in si poiskali kotiček za sedenje, ki nas je tako ali 
drugače privlačil. Nato smo lahko okusili ali celo pojedli naravni element, ki je bil tam (kos plute, 
list ali trava), da bi stopili v globlji stik z okoljem. Cilj je bil z odprtim umom, srcem in voljo 
prisluhniti temu, kar je v točno tistem trenutku narava potrebovala ter se na to potrebo odzvati 
z majhnim dejanjem in obredom.

• Sedeč v krogu, smo si v tišini iz roke v roko podajali kamen. Vsi smo večkrat prišli na vrsto, da se 
dotaknemo in povežemo s tem kamnom ter ga otipamo. Ko je kamen prešel vse roke, smo si v 
misli v tišini priklicali nek čarobni trenutek v našem življenju in to delili s skupino. Cilj dejavnosti 
je bil, da se nam pomaga duhovno povezati z naravo in s tem studi s seboj.

• Kot zaključni obred skupinskega procesa po naši enotedenski skupni izkušnji smo izbrali pripravo 
(in gašenje) ognja z vsemi štirimi elementi (zemlja, voda, veter, ogenj). Najprej je vsak od nas 
poiskal in prinesel naravni element, ki je predstavljala osebno učno izkušnjo, da jo daruje ognju 
in nahrani plamene. Nato smo vse skupaj zlili na ogenj, da prizemljimo svoje spomine. Vsak si je 
vzel čas, da se sprehodi do skupnega kraja, kjer smo stali v krogu in se držali za roke. Po trenutku 
mirovanja in tišine zaznavanja skupine in narave je vsak od nas v poljubnem trenutku zapustil 
skupino in se vrnil domov.

Po vsaki vaji smo se vprašali: »Katera načela, na katerih temeljijo te vaje, so nas pripeljala do tega, 
da se čutimo povezani z naravo?« Seveda je seznam načel in smernic povezan tako z našim lastnim 
znanjem in izkušnjami partnerjev kot tudi s specifičnimi aktivnostmi, ki smo jih izvedli. Obstaja veliko 
več načel in smernic za uporabo narave kot učiteljice za spodbujanje in negovanje NQ in ta seznam 
je neizčrpen. predstavlja predvsem izhodišče za mladinske delavce, da razvijejo svoja načela in 
smernice, ki temeljijo na njihovih lastnih izkušnjah in spoznanjih. 

Poleg tega so bili osnutki tega priročnika poslani izvajalcem in znanstvenikom na teh področjih (npr. 
izobraževalcem v živalskih vrtovih in skupnostih, administratorjem, okoljskim znanstvenikom in 
mladinskim voditeljem), njihove komentarje pa smo vključili v sledečih revizijah dokumenta.  
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2. del:
Navdihujoče 
pripovedi 
s področja 
mladinskega dela
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Štiri zgodbe
Razumevanje načel in smernic iz prejšnjega 
poglavja je ena stvar, njihova dejanska uporaba pa 
je nekaj povsem drugega. Jasno nam je, da morda 
morda nimate izkušenj z razvijanjem mladinskih 
programov, ki temeljijo na naravi.  Iz lastnih izkušenj 
vemo, kako koristno je brati o tem, kako so izkušeni 
mladinski delavci ta načela uporabili v praksi, to pa 
je tudi namen tega poglavja: izkušeni projektni 
partnerji mladinskim delavcem nudijo navdih za 
vključevanje NQ v svoje mladinske programe. 

V zgodbah smo si ogledali naše obstoječe prakse 
in aktivnosti skozi prizmo pojma NQ in jih predelali 
z namenom negovanja različnih razsežnosti NQ in 
razvoja kompetenc, ki so z njimi povezane. Zgodbe 
navdihujejo z navajanjem konkretnih primerov 
možnosti uporabe načel in smernic iz prejšnjega 
poglavja za podporo pri delu z mladimi. 

Zgodbe oz. dobre prakse smo strukturirali v skladu 
s štirimi razsežnostmi NQ (miselno-spoznavna, 
čustvena, duhovna in dejanja). Kljub temu se 
nekatere pripovedi osredotočajo na več kot eno 
razsežnost in pripadajoče kompetence. V vsaki 
zgodbi je tudi poudarjeno, kako so bila načela in 
smernice uporabljene. 

Vsaka od štirih pripovedi je strukturirana na enak 

način:

1. Naslov dejavnosti.

2. Glavna razsežnost NQ in načela, ki 
jih nagovarja dejavnost.

3. Kontekst in ciljna skupina.

4. Opis dejavnosti, ki ponazarja, kaj 
je mogoče storiti za negovanje 
ravni NQ ter kako se lahko načela 
in smernice uporabijo za vodenje 
procesa.

5. Cilj dejavnosti.

Na voljo je veliko zgodb, v tem priročniku pa 
predstavljamo le štiri. Številne druge navdihujoče 
zgodbe mladinskih delavcev, ki so pri svojem 
mladinskem delu uporabili načela in smernice NQ, 
lahko najdete na spletni strani projekta:
www.natureintelligence.eu. 
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PRVA ZGODBA: 
Ogenj in njegova moč 
preobrazbe
Glavni ravni NQ: Čustvena in duhovna.

Kontekst in ciljna skupina: dejavnost je bila izvedena na dvotedenskem 
poletnem izobraževalnem taboru, s skupino mladih med 16. in 18. letom. 
Udeleženci so bivali v alpski koči, obdani z gozdom gore Amiata v Toskani, ki je 
eden najobsežnejših bukovih gozdov v Italiji. 

Opis dejavnosti: Dejavnost je trajala približno uro in pol in je zajemala skupno 
pripravo ognja, med katerim so bili udeleženci pozvani, da se poistovetijo z 
okolico, prenesejo močno čustvo na palico, nahranijo ogenj s tem čustvom in 
pihnejo v ogenj s svojim življenjskim duhom.

Cilj dejavnosti: Cilj opisane aktivnosti je omogočiti udeležencem, da se čustveno 
povežejo z naravo skozi element ognja in uporabijo to čustveno povezavo, da 
izkusijo trenutek transcendence, odprtosti in deljenja z drugimi.

Opis aktivnosti 

Aktivnost se začne na jasi v gozdu; udeleženci so v krogu, v središču pa je 
majhen ogenj. Prosim jih, da se usedejo in pojasnim, da ti majhni plameni 
predstavljajo življenjsko energijo gozda okoli nas, katerega del smo sedaj. 
Udeležence povabim, da v tišini nekaj minut opazujejo ogenj. Ogenj predstavlja 
gonilno silo ciklične regeneracije narave in je simbol življenjske energije 

.Udeležence prosim, da svojim mislim pustijo plavati in da ponotranjijo ritem 
ognja in naravne zvoke, ki jih obkrožajo. Povabim jih, da se skozi ta ritem 
ponovno povežejo s svojimi čustvi in se osredotočijo na eno pomembno, močno 
čustvo, ki označuje to obdobje njihovega življenja. Ko to čustvo identificirajo, jih 
prosim, da ga prenesejo v kos lesa, ki ga bodo vrgli v ogenj. Pri tem prepoznajo 
sebe kot enega delčkov narave, ki s svojimi čustvi pomaga življenjski naravni 
energiji rasti. Ko so udeleženci nahranili ogenj s svojo palico, pihajo v ogenj in 
mu dajejo kisik. Ta gesta jih vodi, da se ponovno povežejo z naravo s pomočjo 
darila: prispevajo del sebe, svoj življenjski dih, da okrepijo celoto. Čustva niso 
več trdna, ampak postanejo ogenj, iskre in zrak, kar udeležencem pomaga 
prebaviti in sprejeti ta čustva. Udeleženci spoštujejo in cenijo tako druge kot 
ogenj. So mirni in očarani. Ko stojijo ob ognju, se lahko odločijo svoja čustva 
deliti na glas, kar iz skupine izvablja empatijo in močne čustvene reakcije. Ko 
so vsi udeleženci delili, kar so želeli, preprosto vržejo veje-čustva v ogenj ali na 
glas izrečejo svoje čustvo. Obred se konča z opazovanjem preobrazbe ognja. 

Sile

Povezovanje z močjo 
narave

Celovitost

Povežite se z naravo
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Iskre, razpršene proti nebu, postanejo simbol energije, ki se preobrazi v nekaj 
novega. V tej zadnji fazi si udeleženci vzamejo trenutek, da prebavijo in spustijo 
svoja čustva, pri čemer prepoznavajo svoj prispevek k celoti.

Sile

Podprite 
preobrazbo
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DRUGA ZGODBA: 
Hiške za pse
Glavna raven NQ: Dejanja.

Kontekst in ciljna skupina: Ta dejavnost se je zgodila zaradi potrebe lokalnih 
mladih, starih od 16 do 18 let. Dejavnost je potekala v majhnem mestu in je bila 
izvedena tokom šestih mesecev. 

Opis dejavnosti: Dejavnost, ki se je izvajala v okviru programa mladinske pobude 
Erasmus+, je zajemala gradnjo petih hišk za pse, ki so bile prirejene tako, da so 
ljudje lahko darovali konzervirano hrano za živali in denar neposredno vanje. Te 
hiške za pse so bile nato nameščene v glavnih nakupovalnih središčih. 

Cilj dejavnosti: Cilj dejavnosti je bil nasloviti lokalno potrebo po ozaveščanju 
in družbeni odgovornosti v zvezi s potepuškimi mačkami in psi, v zvezi s čim 
takrat ni bilo nobene zakonodaje. Lokalni mladinski center, skupina mladih in 
lokalna dobrodelna organizacija so se zbrali in prišli do zaključka, da nihče ni 
prevzel odgovornosti za potepuške pse in mačke v lokalni skupnosti in da so, 
kljub naporom, obstoječa zavetišča za živali premalo.

Opis aktivnosti 

Prvi korak: delovanje 
Eden od udeležencev se je šolal za tesarja ter je naročil in zrezal lesene 
materiale za izdelavo hišk za pse, ki jih je nato sestavila skupina. Hiške za pse so 
bile zasnovane tako, da so ljudje lahko v njih spustili konzervirano hrano, hkrati 
pa so mimoidočim preprečile, da bi jo ukradli. Dodali smo tudi majhno režo za 
denarne prispevke. Ko so bile hiške zgrajene, smo jih pobarvali, da bi jih naredili 
privlačnejše in na njih namestili majhna kolesa za premikanje. Ko so bile hiške za 
pse pripravljene za distribucijo in so bili sklenjeni vsi dogovori z nakupovalnimi 
središči, so udeleženci izdelali strategijo za povečanje prepoznavnosti teh 
hišk za pse. Odločili smo se, da izdelamo promocijsko infografiko s prošnjo za 
darovanje lokalnim potepuškim mačkam in jo posredujemo kupcem na vhodu. 
Udeleženci so si ogledali več mest pred in znotraj nakupovalnega centra, da 
bi promovirali naš projekt. Dva udeleženca sta stala ob blagajni, kjer je bila 
postavljena pasja hiša. V prvem vikendu smo za lansiranje projekta razdelili 
tudi nekaj promocijskega gradiva ljudem, ki so darovali hrano ali denar. To smo 
naredili v petih različnih nakupovalnih središčih in odzivi ljudi so bili neverjetni. 
V samo štirih dneh smo zbrali več kot 1,500 kg živalske hrane, nekaj denarja in 
ogromen kup starih odej.

Drugi korak: distribucija 

Sile

Bodite ustvarjalni
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Ko je bila promocija zaključena, smo razvrstili vse donacije in se pozanimali o 
nacionalnih zavetiščih za živali. Hrano in odeje smo dostavili petim zavetiščem 
za živali v naši državi. Hrano smo odnesli v zavetišča in tudi ponudili prostovoljno 
pomoč za dan, ko smo bili tam. Nekaj psov smo peljali na sprehod in pocrkljali 
mačke, ki so bile osamljene v svojih kletkah. Posneli smo nekaj fotografij in 
intervjuvali ljudi, ki so delali v zavetiščih. Pozneje smo pripravili članek, ki je bil 
objavljen v regionalnem časopisu, da se ozavesti napore in trud zavetišč. Naš 
članek je pozival ljudi, naj živali posvojijo, namesto da bi jih kupili, in lastnike, da 
svoje živali sterilizirajo. Napisali smo tudi pismo državnim in lokalnim politikom 
glede nekaterih sprememb zakonov, ki jih je potrebno nasloviti. Čez kakšno leto 
je vlada spremenila zakon in lokalnim skupnostim delegirala tako sofinanciranje 
zavetišč za živali kot sistematično pomoč pri preprečevanju pasjega in mačjega 
potepuštva. Darovan denar je bil uporabljen za kampanjo sterilizacije lokalnih 
mačk. Nekatere od njih so kasneje našle nov dom, nekatere pa smo izpustili 
nazaj v njihov naravni habitat in so jih hranili domačini. Nazadnje smo pasje 
hiške darovali lokalnim dobrodelnim društvom in zavetiščem, da še naprej 
zbirajo hrano. V zadnjem času je eden od naših sodelavcev videl eno od hišk 
pred velikim supermarketom. Ljudje še vedno uporabljajo naše pasje hiše za 
darovanje hrane. IZ SRCA se zahvaljujemo vsem tem ljudem.
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TRETJA ZGODBA: 
Labirint zimskega 
sončevega obrata
Glavni ravni NQ: Duhovna in miselno-spoznavna.

Kontekst in ciljna skupina: To dejavnost smo izvedli v dveh različnih kontekstih: 
• Kot večerna aktivnost med enotedenskim zimskim umikom v naravo s 

skupino štirinajstih ljudi, starih od 20 do 35 let. 
• Kot štiriurni javni dogodek v vrtovih Art Nouveau ville v središču Prage, kjer 

je sodelovalo okoli 100 ljudi različnih starosti, vključno z otroki.

Opis dejavnosti: Po uvodu in pripravljalni fazi dejavnosti je vsak šel na svojo 
osebno pot v središče labirinta (in simbolično v svoje središče), da prižge svečo, 
ki simbolizira notranjo svetlobo in ogenj. Nato se je vsak vrnili na izhodišče za 
integracijo in sidranje izkušnje. 

Cilj dejavnosti: Cilj je bil uskladiti našo notranjo naravo z zunanjo, obeležiti 
in proslaviti trenutek zimskega sončevega obrata, povezati se s skrivnostjo 
preporoda sonca in obuditi svetlobo v nas samih.

Opis aktivnosti 

Sedimo skupaj in udeležence vprašamo, katere lastnosti povezujejo z zimskim 
solsticijem in s sedanjim trenutkom. Iz različnih koncev lahko slišimo: mirovanje, 
tema, tišina, božične luči, dolge noči, introspekcija, mraz, depresija, deljenje s 
prijatelji in družino, sladkarije, speča narava. Zberemo odgovore in predstavimo 
pomen zimskega sončevega obrata v letnem ciklu, pri čemer poudarimo pomen 
in pomembnost obredov kot dejanja, s katerimi označujemo spremembe 
v naravi. S skupino delimo, kako pomembno je te spremembe priznati in jih 
utelešati, kot način sprejemanja sprememb v nas samih. Ta trenutek razumemo 
kot priložnost, da se skupaj z naravo upočasnimo, se spomnimo in razmislimo 
o preteklem letu ter si naberemo moči za nov cikel. Praznujemo začetek 
sončevega leta, preporod Sonca in izkažemo čast tudi temi. Po tem uvodu 
udeležence povabimo k njihovi individualni pripravi. Povabimo jih, da nekaj 
časa ostanejo v temi, nato pa se očistijo na način, ki si ga izberejo. Na voljo 
imajo vodo, ogenj, boben, zvonec, kadilna zelišča, eterična olja, pero. Nato jih 
povabimo, da se osredotočijo na dih in ko so pripravljeni, stopijo v labirint ter 
se z zaupanjem napotijo proti svetlobi. Pred njimi je labirint kretskega sloga 
z veliko svečo v središču. Udeležence spodbujamo, da drug drugemu pustijo 
dovolj prostora in spoštujejo različne hitrosti. Nekateri ljudje hitro vstopijo v 
labirint, drugi si vzamejo več časa za počitek v temi in pripravo na potovanje. Ta 
vrsta labirinta ima samo eno pot do središča; po kateri se tudi vrneš do izhoda. 

Raznolikost

Prisluhnite 
celotnemu krogu

Cikli

Spoštujte različne 
faze
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Pot nenehno spreminja smer. Včasih se zdi, da si že skoraj na cilju in potem si 
nenadoma spet daleč in hodiš v skoraj nasprotno smer. Ampak če ne obupaš, 
prideš do središča.  

Ponujamo specifične teme za tri različne faze:
• Na poti do središča se s hvaležnostjo spomnite, kaj je bilo ta čas vaša 

navigacija, vodnik, vaša svetloba. Spustite tisto, kar vam ne služi več. 
• Ko pridete do središča, ste dosegli tudi svoje notranje središče in točko 

spremembe. Prižgite svojo svečo z novo svetlobo in pustite tej luči v svoje 
srce. S to simbolno gesto se odprite temu,  kar v življenju potrebujete.

• Na poti iz labirinta se vprašajte: „Kako želim svetiti v svetu?“  

Ko udeleženci zapustijo labirint, jih povabimo, da si nekaj zaželijo in to željo 
pošljejo v svet, da nahranijo ogenj z zelišči, nabranimi na kraju samem, in da 
delijo kos torte sončevega obrata. Zaželimo si obetavno leto, polno zdravja, 
sreče in obilja. Vsakdo je povabljen, da vzame karto in poskusi s pomočjo 
drugih prebrati svojo prihodnost. Običajno je ta obred individualen, zato pred 
vstopom v labirint in po izstopu iz njega ljudje pogosto želijo ostati zatopljeni v 
svoje misli in občutke. Včasih po prihodu iz labirinta sedijo ob ognju in skupaj 
pojejo ali delijo svoje zgodbe iz labirinta.

Sile

Povežite se z močjo 
narave

Cikli

Omogočite 
prerajanje

Celovitost

Povežite se 

Sile

Podprite 
preobrazbo
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ČETRTA ZGODBA: 
Podobe narave
Glavna raven NQ: Miselno-spoznavna, duhovnost in dejanja.

Kontekst in ciljna skupina: Ta dejavnost smo pripravili za skupino mladih, ki so 
se ukvarjali z oblikovanjem aktivnosti v naravi in njihovo promocijo. To je bila 
skupina kakšnih deset ljudi, starih od 20 do 28 let. Dejavnost smo izvedli v koči 
v naravi. 

Opis dejavnosti: Udeleženci gredo v naravo trikrat. Vsakič imajo drugačno 
nalogo. Zadnja vaja poteka v parih in vključuje čas za izmenjavo vtisov. Na 
koncu vodja aktivnosti izpelje skupinski pogovor, pri čemer po potrebi poda 
tudi nekaj teoretičnih informacij. 

Cilj dejavnosti: Cilj aktivnosti je dobiti vpogled v svoje lastno pojmovanje narave, 
se z naravo povezati in se seznaniti z različnimi pogledi nanjo. Zavedanje, kako 
različni so naši opisi in dojemanje narave, lahko mladinskim delavcem pomaga 
pri izvajanju aktivnosti z različnimi ciljnimi skupinami. 

Opis aktivnosti

To aktivnost začnemo tako, da udeležencem dovolimo prosto raziskovanje 
in doživljanje naravnega okolja, ne da bi jim izdali, kakšne naloge jih čakajo. 
Povemo jim le, da se bomo o naravi pogovarjali v slikah. 

Skupino pošljemo v naravo z nalogo, da si vsak poišče mesto, ki mu odgovarja, 
in tam petnajst minut samo sedi in opazuje svoje misli. Povabimo jih, da se 
izognejo uporabi telefonov in se držijo nekoliko narazen, da ne motijo drug od 
drugega. 

Ko se udeleženci vrnejo na kraj, kjer so začeli, najdejo različne materiale za 
ustvarjanje, kot so pisala in papir. Nato jih prosimo, da se vrnejo na izbrani 
kraj v naravi in zajamejo tisto, kar se jim zdi tam lepo. Popolnoma svobodni so, 
da ustvarijo, kar želijo (narišejo risbo, naslikajo sliko, napišejo pesem, povedo 
zgodbo ali ustvarijo nekaj drugega z razpoložljivimi materiali). Za ustvarjanje 
imajo na voljo 10 minut, nakar se morajo vrniti. 

Ob vrnitvi dobijo navodilo, da izberejo partnerja in z njim zamenjajo kraj v 
naravi ter ustvarijo nekaj, kar je povezano s krajem svojega partnerja. Potem 

Celovitost

Povežite se 

Sile

Bodite ustvarjalni
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drug drugemu pokažejo svoje stvaritve in delijo tisto, kar se jim zdi, da na tem 
kraju izstopa. Refleksijo in pogovor spodbudimo z vprašanji, kot so: »Kateri kraj 
vam je bilo najbolj všeč? Ali ste ga občutili drugače, ko ste imeli tam nalogo? 
Ali menite, da bi vam bil drug kraj bolj všeč, če ne bi bilo pritiska, da nekaj 
ustvarite?«

Čeprav imajo udeleženci večinoma raje kraj, ki so ga izbrali sami, pogosto 
poročajo, da jim je njihov partnerjeva stvaritev pomagala oba kraja videti 
drugače.
 
Na koncu podamo kratek uvod v umetnostno zgodovino in prikažemo različne 
načine, kako so ljudje slikali in doživljali naravo skozi čas.  Tonam lahko veliko 
pove o njihovem odnosu do narave (in lahko ponazarja splošni odnos ljudi do 
narave v določenem obdobju). Udeležence povabimo, da se znova osredotočijo 
na svojo pripoved o aktivnostih v naravi. Kaj pripovedujete ljudem s slikami in 
besedami, ki jih izbirate? Kaj lahko spremenite, da bi jih naredili bolj privlačne 
za nekoga drugega?  
  

Sile

Podpirajte 
preobrazbo
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3. del:
Proces oblikovanja 
mladinskega 
programa NQ
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Pristop po korakih  
Upamo, da smo vas uspeli prepričati o potencialni 
vrednosti NQ za vaše delo in organizacijo ter da 
ste se tudi vi navdušili nad tem pristopom. Po 
našem mnenju je resnična povezanost z naravo 
osnova zdravega in pomenljivega življenja ter 
skrbi in spoštovanja do drugih ljudi in okolja. 

Prav tako se zavedamo, da se po branju vsega 
tega morda sprašujete, katere konkretne korake 
lahko naredite, da začnete v svoje delo vključevati 
pojem NQ.  

Splošni pristop

Če želite NQ vključiti v svoje mladinsko delo, 
vam priporočamo, da si prizadevate negovati 
in spodbujati vse štiri razsežnosti NQ (miselno-
spoznavno, čustveno, duhovno in dejanja), in 
da pri oblikovanju in izvajanju svojega programa 
upoštevate štiri načela oblikovanja. Po naših 
izkušnjah je mladinsko delo (tako kot vse drugo v 
življenju) delo v teku in že z malo potrpežljivosti 
in radovednosti lahko močno vplivate tako 
na življenje mladih kot tudi na svojega. Kar 
je najpomembneje, menimo, da so najboljši 
programi tisti, ki aktivno vključujejo mlade v vse 
faze oblikovanja programa. 

Vodnik po korakih

Da bi vas dodatno podprli pri implementaciji 
NQ v praksi, predstavljamo postopen vodnik 
za implementacijo NQ v mladinskem delu 
(glej tabelo 3.1). Pri vsakem koraku navajamo 
specifične predloge dejanj, skupaj z opisom 
možnih rezultatov. Ti rezultati vam bodo pomagali 
oceniti, ali so bili koraki in dejanja uspešno 
opravljeni. 

Delo v teku

Z uporabo tega priročnika in vodnika po korakih 
upamo, da razumete, da je ta projekt NQ ‘delo v 
teku’, in da zelo cenimo vso že opravljeno delo, 
ki se tiče inteligence za naravo. Prosimo, da naša 
priporočila prosto uporabite na način, ki se sklada 
z vašo organizacijo, ter uporabite svojo domišljijo 
in izkušnje za oblikovanje novih programov 
mladinskega dela NQ in za ‘posodobitev’ ali 
nadaljnje izboljšave vašega že obstoječega 
programa v ‘pravi’ program NQ. 
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Tabela 3.1. 

Koraki za implementacijo NQ v procesu oblikovanja.

Koraki Dejanja Rezultati

1. 

Ovrednotite 
potrebe in 
opredelite svoje 
vire.

Preberite temeljne informacije 
o NQ in jih razdelite med člane 
kolektiva.

Pogovorite se in ocenite, katere 
potrebe imajo mladi, ko gre za 
oblikovanje programa NQ. Katere 
kompetence NQ bi radi še bolj 
razvili?

Pogovorite se o dodani vrednosti 
NQ za dejavnosti in poslanstvo 
vaše organizacije.

Opredelite sredstva, ovire in 
priložnosti za implementacijo NQ. 

Člani kolektiva poznajo pojem NQ ter z 
njim povezane kompetence in načela.

Mladinski delavci imajo dober pregled nad 
tem, kaj je mladim pomembno, ko gre za 
negovanje njihove NQ. Program NQ znajo 
prilagoditi dejanskim potrebam mladih. 

Vrednost implementacije NQ v vaši 
organizaciji je bila opredeljena in potrjena.

Ugotovljena je bila izvedljivost 
implementacije NQ.

2. 

Implementacija 
načel za delo z 
NQ.

Organizirajte navdihujoč sestanek s 
člani kolektiva, da se pogovorite o 
načelih za delo z NQ.

Ovrednotite sedanji program in 
dejavnosti ter opredelite vrzeli in 
priložnosti, da bo program bolje 
naslavljal NQ. Priporočamo, da v 
tej fazi aktivno vključite mlade.

Člani kolektiva so seznanjeni z načeli 
oblikovanja dejavnosti, ki spodbujajo NQ, 
in pripravljeni, da jih začnejo uporabljati.

Oblikovana je bila skupna vizija o tem, 
kako v vaši organizaciji in praksah 
mladinskega dela implementirati NQ 
(npr. katere kompetence/načela so že 
obravnavana, katerim je treba nameniti 
več pozornosti). Dobro razumete 
pričakovanja mladih.



33

3. 

Razvijte obseg 
in strukturo 
programa.

Spodbudite člane kolektiva, 
da se udeležijo (spletnega) 
usposabljanja za NQ ali drugih 
podobnih izobraževalnih pristopov 
in razvijejo lastne zamisli za 
implementacijo NQ v svojih 
dejavnostih.

Raziščite potrebo in potencial 
za partnerstva z dopolnjujočim 
strokovnim znanjem.

Razvijte ogrodje za program, ki bo 
temeljil na NQ.

Člani kolektiva ‘utelešajo’ pristop NQ 
ter se čutijo sposobni, da ga vpletejo 
v svoje najboljše prakse. Prav tako 
so samozavestni in navdušeni nad 
raziskovanjem novih načinov za izvajanje 
programov NQ.

Vzpostavljena so bila sinergična oz. 
medsebojno dopolnjujoča partnerstva z 
drugimi organizacijami. 

Na voljo je nabor orodij za izvajanje 
programa, ki temelji na NQ, s podrobnimi 
opisi dejavnosti (npr. cilj, trajanje, število 
udeležencev, gradivo, vprašanja za 
poročanje po dejavnosti).

4. 

Izberite 
podporna 
okolja in 
izvedite 
program!

Poiščite primerna naravna okolja 
v bližini kraja, kjer se nahajate, 
ali poiščite načine za obogatitev 
notranjih prostorov z naravo 
(nasvet: NQ se lahko goji v vsakem 
okolju: zelenem – modrem – 
sivem).

Naredite pilotni test in izvedite svoj 
program NQ.

Našli in ustvarili ste podporna okolja, v 
katerih lahko narava deluje kot učiteljica za 
negovanje in spodbujanje NQ.

Program je bil izveden.

5. 

Ovrednotite 
svoje delo.

Uporabite vprašalnik NQ pred 
in po programu za spremljanje 
sprememb v NQ.

izkušnje in rezultate uporabite za 
izboljšanje svojega programa NQ.

Z udeleženci izvedite kroge 
kvalitativnih evalvacij oz. refleksij 
tako med kot po aktivnosti. 

Preverili in potrdili ste prispevek programa 
za spodbujanje NQ glede na potrebe in 
ambicije udeležencev.

Obravnavali in implementirali ste predloge 
za izboljšanje programa.

Imate uvid v to, kako so mladi doživeli 
program in konkretne zamisli o tem, kako 
program izboljšati za nadaljnje izvedbe. 
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Vrednotenje vašega mladinskega programa NQ  

Vrednotenje oz. evalvacija je eden glavnih elementov na področju neformalnega učenja. Pri mladih 
vpliv učne izkušnje temelji predvsem na kakovosti postopka vrednotenja. Primerno vodenje z 
dobrimi vprašanji bo izkušnjo razjasnilo in mladim pomagalo vključiti naučeno v njihovo vsakdanje 
življenje. Podobno tudi vam kot mladinskim delavcem vrednotenje kakovosti vaših lastnih mladinskih 
programov NQ pomaga razumeti, kakšen je bil učinek programa in kako ga lahko v bodoče še 
izboljšate. Glede na to, da je vrednotenje zelo pomemben in zahteven proces, bi radi delili nekaj 
misli na to temo.

Zakaj je vrednotenje tako pomembno

Po izvedbi programa se morda sprašujete, kako učinkovit je bil in v kakšnem obsegu ter ali lahko to 
izmerite. Z individualnimi in skupinskimi refleksijami, ki jih izvedete med in ob koncu programa, lahko 
nedvomno odkrijete, v kolikšni meri program izpolnjuje svoj cilj in se odziva na učne in osebne potrebe 
mladih z vidika NQ.

Verjamemo, da pogosto pride do spoznanj in učenja po koncu programa, kar je posebnost procesnega 
in v učence usmerjenega pristopa, kar je značilno za procese izkustvenega učenja. To pomeni, da bi bilo 
treba vrednotenje izvajati večkrat med procesom in še enkrat po zaključku programa (npr. mesec, tri ali 
celo šest mesecev po zaključku programa). Če je to preveč, predlagamo, da izvedete vsaj eno dodatno 
vrednotenje v obdobju enega do treh mesecev po zaključku programa. 

Vrednotenje na več ravneh

Merjenje učinka ali učinkovitosti se lahko izvede na več ravneh, na primer na ravni posameznika 
ali programa. Za merjenje vpliva na ravni udeležencev lahko priporočamo uporabo NQ-36 en 
teden pred začetkom programa in še enkrat po zaključku programa (na primer 1 mesec pozneje). 
Mladi bodo tako lahko sami videli, katere kompetence in razsežnosti NQ so razvili. Kot mladinski 
delavec lahko te podatke uporabite, da preverite, ali je bil vaš program na splošno učinkovit za 
udeležence. Vendar pa bi morali biti vsaj malo vešči v statistiki, da bi to lahko storili na ravni skupine. 
Dopolnjujoče kvalitativno vrednotenje učnega procesa (s kakršno koli skupinsko ali samo-refleksijo) 
je seveda pomemben vidik neformalnega učenja in vam bo omogočilo, da razumete, kako se je 
odvijal proces rasti. 

Predlagamo, da raje kot s kvantitativnimi ovrednotite učinkovitost vašega programa s kvalitativnimi 
merili. Na podlagi naših izkušenj želimo z vami deliti primer, kako bi lahko izgledala predloga za 
dolgoročno samovrednotenje. S pomočjo elementov lestvice NQ-36 (kot sklopa kazalnikov) smo 
zasnovali več vprašanj, ki jih lahko uporabite pri vodenju procesov refleksije (glej Dodatek A). 
Če se vam zdijo vprašanja preveč podrobna, se lahko odločite tudi za bolj odprto obliko, v kateri 
udeležence prosite, da se poglobijo v svoje izkušnje znotraj posameznih razsežnosti NQ (namesto 
v vsako kompetenco posebej) ali pa si izberete in uporabite tista vprašanja, ki se vam zdijo najbolj 
primerna za program, ki ste ga oblikovali. Seveda ste vabljeni, da seznamu dodate druga vprašanja, 
ki se vam zdijo ustrezna. 
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Razsežnosti NQ so med seboj povezane 

Spoznali boste, da večina izkušenj mladih v programih NQ hkrati prispeva k razvoju več kot ene 
kompetence ali ravni NQ.  Tako je na primer mestno vrtnarjenje lahko pokazatelj razvoja na 
čustvenem področju (npr. kompetenca povezanosti z naravo) in na kognitivnem področju (npr. 
kompetenca pismenosti). Dejstvo je, da gojenje rastline ne pomeni le, da jo ljubite. To pomeni tudi, 
da želite razumeti njene značilnosti in procese. V kakšnem letnem času je treba posaditi seme? V 
kakšni prsti najbolje uspeva? Koliko vode potrebuje? Kako dolgo raste in kdaj lahko žanjemo njene 
sadove? Katere hranilne snovi potrebuje? Katere žuželke so zanjo škodljive?  

To orisuje, da so razsežnosti NQ in njihove kompetence medsebojno povezane in prepletene, zato 
je ločevanje področij in njihovih kompetenc ter oblikovanje predloge s kazalniki lahko precej grob 
način zbiranja podatkov za vrednotenje učinkovitosti programa, sploh če je naš cilj ustvarjanje novih 
zdravih navad zase in za okolje. Vabimo vas, da predlagane kazalnike uporabite le za začetek procesa 
preizpraševanja samih sebe in razvijanje samozavedanja in ne kot nekaj nujnega, saj nedoseženi 
kazalniki prikažejo program kot neučinkovit.

Ko želite razumeti, kako učinkovit je bil vaš program NQ, boste morda želeli zastaviti nekoliko 
bolj odprta vprašanja in različne kompetence videti le kot primere štirih širših razsežnosti NQ. V 
skupinskem procesu lahko uporabite bolj splošna vprašanja za razmislek, kot so: 

• Kaj ste pred kratkim naredili (ali počeli), kar spada v to področje in kompetenco? 
• Kako ste se ob in po tem počutili? 
• Ali obstajajo kakšni nadaljnji koraki, ki bi jih želeli narediti na tem področju? Kateri so in kdo 

mislite bo ob tem z vami?

Vrednotenje na ravni programa

Prav tako predlagamo, da ovrednotite kakovost in učinkovitost vašega mladinskega programa na 
splošno. Tako kot mladi rastejo in se razvijajo, se nenehno razvijajo (ali bi se vsaj morale razvijati) 
tudi mladinske organizacije in mladinski programi. Refleksija in vrednotenje vašega programa NQ 
je zato bistvenega pomena, da boste lahko razumeli, kaj je delovalo dobro in kaj bi lahko storili 
drugače. S pristopom po korakih iz tabele 3.1 lahko načrtujete in ovrednotite svoj program, kar 
dopolnite s kvalitativnimi vrednotenji, ki jih opravijo udeleženci in drugi vpleteni (npr. voditelji 
aktivnosti, mladinski delavci). Nekaj primerov vprašanj, ki jih lahko postavite: 

• Kako ste zaznali potek delavnic?
• Ali je vsebina delavnic ustrezala ciljem programa?
• Ali so vam voditelji pomagali razvijati vaše kompetence NQ med programom?
• Ali je bil prostor (in njegova postavitev) primeren za namen programa?
• Ali je dinamika skupine prispevala k vaši izkušnji NQ?
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DODATEK A:  
Predloga s primeri vprašanj za refleksijo 
za individualno vrednotenje programa NQ 

SPOZNAVANJE
VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO ODPRT ODGOVOR Z OPAZOVANJEM LASTNIH 

IZKUŠENJ IN Z NJIMI POVEZANIH ČUSTEV  
PISMENOST
V kolikšni meri ste se sposobni osredotočiti na 
različne značilnosti rastlin in živali? Ali znate 
prepoznati naključne užitne rastline?

 

V kolikšni meri znate opaziti podnebne 
spremembe?
V kolikšni meri ste se sposobni orientirati v 
naravnih okoljih?
VEDOŽELJNOST
V kolikšni meri vas zanima raziskovanje okolja in 
kaj čutite ob tem?  

V kolikšni meri se vam zdijo elementi v naravi 
medsebojno povezani? Navedite nekaj primerov, 
ki ste jih izkusili in opazili.
Koliko radi se poglobite v neraziskana naravna 
okolja?
VEŠČINE BIVANJA NA PROSTEM
Kako pogosto preživite noč v naravi in uporabite 
naravne elemente okoli sebe, da si zgradite 
zavetje ali orodje, ki ga morda potrebujete?

 

V kolikšni meri ste sposobni uporabiti zvezde in 
ozvezdja za orientacijo?
Kako se organizirate in pripravite, ko greste v 
gozd? Ali vzamete baklo, vrv, nož itd.?

ČUSTVA
VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO ODPRT ODGOVOR Z OPAZOVANJEM LASTNIH 

IZKUŠENJ IN Z NJIMI POVEZANIH ČUSTEV  
POVEZANOST
Kaj čutite, ko se zatopite v naravo?
Kako dojemate naravno okolje okoli sebe in ga 
spoštujete?
V kolikšni meri skrbite za naravo in tudi za svoje 
telo?
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UTELEŠENJE
V kolikšni meri radi preživljate čas v naravi tudi ob 
neugodnih vremenskih razmerah?
V kolikšni meri se prepustite  naravnemu okolju, ne 
da bi se bali, da se boste umazali?
DOVZETNOST
V kolikšni meri vas privlačijo različni deli narave, 
vključno z žuželkami, divjimi živalmi ali celo 
mrtvimi živalmi itd.?

 

V kolikšni meri najdete lepoto v vseh izrazih 
narave, tudi v najmogočnejših in najstrašnejših 
(kot so viharji ipd.)?
V kolikšni meri prepoznate in spoštujete naravne 
cikle življenja? Navedite nekaj primerov.
V kolikšni meri ste sproščeni, ko preživljate čas na 
prostem brez infrastrukture, storitev ali stranišč?

DUHOVNOST
VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO ODPRT ODGOVOR Z OPAZOVANJEM LASTNIH 

IZKUŠENJ IN Z NJIMI POVEZANIH ČUSTEV  
TRANSCENDENCA
V kolikšni meri čutite, da ste v toku s celotnim 
ekosistemom?  

V kolikšni meri čutite, da je narava izraz 
duhovnosti?
Ko ste v naravi, v kolikšni meri zaznavate duhovno 
povezavo?
ČUJEČNOST
V kolikšni meri se čutite bolj navzoče?
V kolikšni meri se zavedate svojih občutkov vpričo 
naravnih pojavov?
V kolikšni meri se zavedate mikro gibov naravnih 
elementov (slišite po listih hodeče mravlje, 
pokanje suhe zemlje ...)?
PRISTNOST
V kakšni meri čutite, da ste lahko v naravi takšni, 
kot ste?  

V kolikšni meri vas narava navdihuje živeti vaš 
najvišji potencial?
Ko ste v naravi, v kolikšni meri bolj jasno 
zaznavate, kakšne so vaše vrednote in za kaj vam 
je resnično mar?
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DELOVANJE
VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO ODPRT ODGOVOR Z OPAZOVANJEM LASTNIH 

IZKUŠENJ IN Z NJIMI POVEZANIH ČUSTEV  
ZDRAVJE
Kako pogosto uporabljate naravna zdravila 
(homeopatijo, fitoterapijo ali eterična olja), kadar 
imate kakšno manjšo zdravstveno težavo (glavobol, 
bolečine v trebuhu, bolečine v mišicah)?
Kako pogosto se zavedate svojih telesnih potreb 
in ukrepate, da bi jih zadovoljili  – počivate, ko ste 
utrujeni; jeste, ko ste lačni; ali pijete, ko ste žejni itd.?
Ali greste na sprehod v naravo, ko ste jezni ali žalostni 
ali si morate odpočiti od vsakdanjega življenja?
Kako pogosto greste v naravo, da bi meditirali ali 
preprosto premišljevali o njenih značilnostih?
V kolikšni meri vzpostavljate dvosmerni odnos z 
živalmi, kot način upravljanja s svojimi čustvi in 
negovanja vaše intuitivne inteligence?
UDEJSTVOVANJE
Kako pogosto reciklirate?  
V kolikšni meri se zavedate, kje in kako so 
proizvedene dobrine, ki jih uporabljate? Kako 
pogosto se odločate na podlagi ekosistemskega 
načina razmišljanja?
Kako pogosto z dejanji izkažete skrb za okolje?
Kako pogosto pobirate smeti, ki jih najdete med 
svojimi sprehodi v naravi?
V kolikšni meri ste pozorni na to, kako uporabljate 
različne vire (vodo, plin, elektriko itd.)?
Kako pogosto razmišljate o tem, kako lahko ponovno 
uporabite stvari in proizvedete manj smeti?
DRUŽENJE
Kako pogosto se odločite, da se s svojimi prijatelji 
srečate v naravnih okoljih (gozdovi, hribi, naravne 
plaže itd.)?
Kako pogosto se odločite, da med počitnicami 
taborite v naravnih okoljih?
Ali se udeležujete izobraževanj o naravi 
(opazovanje ptic, prepoznavanje rastlin, naravna 
zdravila itd.) skupaj s prijatelji?
Ali skupaj s prijatelji sodelujete v okoljski pobudi 
(petki za prihodnost, zavetišče za živali, čiščenje 
plaže itd.)?
Kako pogosto se skupaj s prijatelji ukvarjate s 
športom v naravi (kolesarjenje, pohodništvo, 
plezanje, čolnarjenje itd.)?
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