POT PO LOGARSKI DOLINI
RINKOVA UČNA POT
Namen in cilji
Rinkova učna pot je nadgradnja obstoječe naravoslovno-etnografske tematske poti v Krajinskem
parku Logarska dolina s pedagoško-didaktičnimi vsebinami. S potjo želimo pritegniti čim več
obiskovalcev, ki se želijo spoznati z naravnimi in kulturnimi značilnostmi ter vrednotami tega
zavarovanega območja. Pot je bila prvotno zasnovana za šolske skupine in kasneje
prilagojena za ostale obiskovalce, ki se na pot odpravijo sami.
Sovpada z zgodbo o pajku Rinku, ki spoznava Solčavo na multisenzorni način. Namen Rinkove
učne poti je, učencem osnovnih šol in ostalim udeležencem učne poti, približati značilnosti
Solčavskega. Cilj Rinkove učne poti je, da se učenci seznanijo z značilnostmi Solčavskega in
skozi različen nabor didaktičnih iger te tudi »začutijo«.
Opis postopka izvedbe
Radovedneži, ki se podajo na Rinkovo učno pot se sprehodijo skozi 6 točk. Točke, ki so bile
zasnovane že na prvotni učni poti, smo si s sodelujočimi na projektu ogledali na terenskem
dnevu v Logarski dolini, 17. 5. 2014, kjer smo natančneje spoznali značilnosti prostora ter
flore in favne, na tem območju. Natančno smo si ogledali značilnosti posameznih točk učne
poti potem pa smo se o teh tudi pogovorili ter jih oplemenitili z možnimi predlogi didaktičnih
aktivnosti, ki bi jih lahko ponudili obiskovalcem te učne poti. Nadaljnje ideje smo razvijali na
delovnih sestankih, ki so potekali na Pedagoški fakulteti ter na terenskem tednu v Logarski
dolini, ki je potekal od 30. 6. 2014 do 3. 7. 2014. Tam smo postavili tudi natančne cilje
terenskega dela ter pregledali do sedaj opravljene naloge, za katere smo se dogovorili na
sestankih in jih do terenskega tedna tudi pripravili. Na terenskem tednu v Logarski dolini smo
pripravili številne materiale in didaktične igre, s katerimi se bodo učenci lahko pozabavali na
Rinkovi učni poti, pripravili pa smo tudi vsebinsko zasnovo učne poti, aktivnosti ter umestili
didaktične igre in dejavnosti v prostor. Dokončno oblikovanje dorečenih predlogov smo
izvedli doma ali pa na delovnih sestankih. Tako smo na primer dokončno izoblikovale
vsebinsko pripravo za Rinkovo učno pot pa tudi navodila za vodiča, učitelje in učence ter
ostale udeležence Rinkove učne poti.

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete » Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni
poti do praktičnega znanja«.

Rezultati
- Učna pot dobi ime Rinkova učna pot.
- Izbor dejanskih točk, ki jim bodo udeleženci lahko sledili na Rinkovi učni poti.
- Izbor aktivnosti in sestava teh (vključno z didaktičnimi materiali in navodili), ki sovpadajo
s točkami na Rinkovi učni poti.
- Oplemenitev tabel posameznih točk na Rinkovi učni poti s QR kodami, ki bodo
udeležence Rinkove učne poti spremljale po značilnostih in gradivih, pripravljenih za
posamezno točko.

