Šolska učna pot
Šolska učna pot se nahaja na ekološkem delu posestva Šolskega centra Šentjur. Obsega vodni
ekosistem z ribnikom, travniški ekosistem s sadovnjakom, čebelnjakom, hotelom za žuželke,
permakulturno gredo, z zeliščnim vrtom ter gozdni ekosistem.
Nastala je v sodelovanju Šolskega centra Šentjur z Občino Šentjur v okviru projekta Vzpostavitev
ekološke učne poti, katerega koordinatorja in avtorja sta Staška Buser, profesorica Šolskega centra
Šentjur in študent naravovarstva Bogdan Rahten (l. 2013, 2014, 2015, 2016). Opis učne poti temelji na
besedilih avtorjev dr. Darje Istenič, Staške Buser, diplomanta Višje strokovne šole programa
naravovarstvo Urbana Jagra in študentov 2. letnika programa naravovarstvo: Doroteje Selčan, Monike
Gjerkeš, Mateje Okretič, Barbare Arzenšek, Nine Štarkel, Jureta Petelinška, Tomaža Žagarja, Lovra
Marata, Boštjana Gradiča in Anje Planko.
Šolski vodniki predstavljajo učno pot kot interpretacijo narave s pomočjo zloženk in panojev na
posameznih točkah. Obiskovalci biotske dejavnike učne poti spoznavajo poljudno, s poudarkom na
skrbi za okolje. Vodnikom pri opisovanju pomaga čebelarski mojster Andrej Jernej, ki pri opisu
postopka pridobivanja medu tudi demonstrira delo v šolskem čebelnjaku.
Vodniki so usposobljeni tudi za interpretacijo narave v angleščini in nemščini, tako da obiskovalci ob
spoznavanju učne poti pridobivajo tudi strokovne izraze v tujem jeziku, saj je znanje tujega
strokovnega jezika danes bistvena kompetenca na evropskem trgu delovne sile.
Interpretacija šolske učne poti se je začela izvajati leta 2015, kot aktivnost projekta Teden
vseživljenjskega učenja in Poletnega tabora za osnovnošolce. Mnenja udeležencev so bila pohvalna in
spodbudna. Šolsko učno pot nameravamo tudi v prihodnje vključiti v ponudbo za osnovnošolce
(Poletni tabor, naravoslovne delavnice) in dijake (naravoslovni dnevi), poleg tega načrtujemo trženje
učne poti tudi v sodelovanju s Turistično-informacijskim centrom Šentjur, in tako ponuditi naš
turistični produkt širši regiji in razvijati zeleni turizem v Sloveniji.

Slika 1: Šolska učna pot Šolskega centra Šentjur (Vir: arhiv Šolskega centra Šentjur)

Slika 2 : Čebelarski mojster Jernej Andrej predstavlja čebelarstvo (Vir: arhiv Šolski center
Šentjur)

Slika 2: Študent Patrik Flis kot vodnik v naravi in predavateljica Polona Kramer, ki predstavlja
točko učne poti v angleškem jeziku (Vir: arhiv Šolski center Šentjur)

Slika 3: Zeleni turizem na Šolskem centru Šentjur (Vir: arhiv Šolski center Šentjur)

