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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Geografska učilnica v naravi
Diplomsko delo predstavlja značilnosti pouka geografije v geografski učilnici v naravi.
Geografska učilnica v naravi je oblika izvajanja pouka geografije v naravi oziroma v
neposredni bližini šole. Pouk v njej temelji na podlagi vzgojno-izobraževalnih ciljev. V
geografski učilnici v naravi učenci merijo, rišejo, anketirajo, kartirajo, analizirajo, primerjajo
itd. Metode dela so odvisne od učnih vsebin, ki jih obravnavamo, in vzgojno-izobraževalnih
ciljev. Nastanek geografske učilnice v naravi je povezan z idejo posodabljanja pouka
geografije z aktivnimi učnimi metodami. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj geografije je
odkrivanje in pojasnjevanje geografskih pojavov in procesov v naravi in družbi – torej tam,
kjer nastajajo.
V teoretičnem delu so predstavljene splošne didaktične značilnosti pouka in učenja v sodobni
osnovni šoli, pouk geografije v programu osnovne šole in pouk v naravi. V nadaljevanju sledi
predstavitev geografske učilnice v naravi, kjer so predstavljene njene glavne značilnosti in
način izvedbe pouka v njej. Sledi analiza možnosti za izvajanje pouka geografije v naravi, ki
je narejena na podlagi ciljev v učnem načrtu za geografijo za 6., 7., 8. in 9. razred. V
nadaljevanju so predstavljene nekatere metode dela in izvedbene oblike pouka geografije v
geografski učilnici v naravi, kot so: terensko delo, metoda geografskega opazovanja,
projektno učno delo, šola v naravi in geografska ekskurzija. Na koncu poglavja so
obravnavane še kompetence učitelja, ki so potrebne za uspešno izpeljavo pouka geografije v
geografski učilnici v naravi.
V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati anketiranja učencev dveh
osnovnih šol. Zanimalo nas je, ali imajo učenci izkušnje s poukom geografije v geografski
učilnici v naravi in kakšno je njihovo mnenje o didaktičnih značilnostih pouka geografije v
geografski učilnici v naravi. Zanimalo nas je predvsem splošno zadovoljstvo učencev s
poukom geografije v geografski učilnici v naravi, kaj menijo učenci o učinkovitosti učenja
geografije v geografski učilnici v naravi, ali so učenci pri pouku geografije v geografski
učilnici v naravi motivirani in, ali izražajo željo po pogostejšem izvajanju pouka geografije v
geografski učilnici v naravi.
Ugotovili smo, da učenci imajo izkušnje s poukom geografije, ki poteka izven šolske učilnice
oziroma v geografski učilnici v naravi, da so s tovrstnim načinom pouka zelo zadovoljni in
menijo, da je učenje geografije, ki poteka tako, da se o geografskih pojavih, procesih in

ostalih stvareh učijo v naravi, bolj učinkovito od učenja v šolski učilnici. Učenci prav tako
menijo, da so pri pouku, ki poteka v naravi, bolj motivirani za delo in izražajo željo po
pogostejšem vključevanju geografske učilnice v naravi v pouk geografije.
Pripravili smo primer ene učne ure geografije v geografski učilnici v naravi za 9. razred. Učna
ura je vsebovala učne teme s področja orientacije, geologije, geomorfologije in vodovja.
Odziv učencev in njihovo sodelovanje pri učni uri sta bila dobra. Kot rezultat izvedene učne
ure smo pripravili racionalno evalvacijo učne ure. Poprej smo določili kriterije, na katere smo
bili pri izvedbi učne ure posebej pozorni, le-te pa smo v racionalni evalvaciji podrobno opisali
in predstavili.
Pomen geografske učilnice v naravi je v bolj celostnem in kakovostnejšem znanju, ki je
trajnejše, zato je priporočljivo, da učitelji to učno obliko večkrat uporabijo.

Ključne besede: geografska učilnica v naravi, pouk geografije v naravi, pouk geografije,
pouk v naravi, metodika geografije, terensko delo, izkustveno učenje, aktiven pouk.

ABSTRACT
Title of diploma thesis: Geography classroom in nature
This diploma thesis deals with the characteristics of teaching geography in a geography
classroom in nature. A geography classroom in nature is a form of teaching geography in
nature or in the vicinity of the school. The classes are based on educational goals. In a
geography classroom in nature, the students can measure, draw, survey, map, analyse,
compare etc. The work methods depend on the content discussed and the educational goals.
Creating a geography classroom in nature is connected with the idea of modernising the
teaching of geography with active teaching methods. The main educational goal of geography
is to discover and explain geographical phenomena and processes in nature and society –
where they are created.
In the theoretical part, general didactic characteristics of teaching and learning in a modern
primary school, of teaching geography based on the primary school curriculum, and lessons in
nature are described. This is followed by the presentation of a geography classroom in nature,
where its main characteristics and teaching methods are described. Following is the analysis
of options for teaching geography in nature, based on the goals stated in the curriculum for
geography lessons for the 6th, 7th, 8th, and 9th grade of primary school. After that, some
methods and forms of teaching geography in a geography classroom in nature are presented,
such as: fieldwork, observation method in geography, project work, lessons in nature, and
geographical field trip. At the end of this chapter, the competences of the teacher which are
necessary for a successful implementation of teaching geography in a geography classroom in
nature are described.
The empirical part of this diploma thesis is based on a survey among students of two primary
schools. It focuses on whether the students have experience with learning geography in a
geography classroom in nature and what they think about the didactic characteristics of
learning geography in a geography classroom in nature. The main goal was to determine how
satisfied the students were with learning geography in a geography classroom in nature, how
successful they think learning geography in a geography classroom in nature is, whether the
students taking part in learning geography in a geography classroom in nature are motivated
and whether they believe learning geography in a geography classroom in nature should be
carried out more regularly.

The diploma thesis determined that students are familiar with learning geography outside their
classroom, in nature, in a geography classroom in nature, that they are very satisfied with such
lessons, and that they believe learning about geographical phenomena, processes and other
things in nature is more effective than learning about it in a classroom. Students also believe
they are more motivated if the lesson takes place in nature and they wish the geography
classroom in nature would be a part of learning geography more often.
This thesis includes an example of a 9th grade geography lesson in a geography classroom in
nature. The lesson includes subjects from the field of orientation, geology, geomorphology,
and hydrology. The response of the students and how they cooperated in class was good. As a
result of the lesson, a rational evaluation of the lesson was prepared. The criteria on which the
lesson focused were determined in advance and were described and presented in detail in the
rational evaluation.
A geography classroom in nature aims for a more comprehensive and quality knowledge that
lasts longer, which is why it is recommended that teachers use this teaching method more
often.

Keywords: geography classroom in nature, teaching geography in nature, teaching
geography, teaching in nature, geography teaching methods, fieldwork, empirical learning,
active teaching.
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1. UVOD
Geografija je veda, ki proučuje in razlaga pojave in procese na Zemljinem površju. Za večjo
nazornost in razumljivost učne snovi je zato smotrno, da pouk pri tem predmetu ne poteka
samo v šolski učilnici. Poučevanje določenih geografskih procesov in pojavov je smiselno
izpeljati v naravi in tako učencem omogočiti neposreden stik s pokrajino ter z geografskimi
pojavi in procesi. Boljše razumevanje številnih geografskih pojavov in procesov je namreč
mogoče doseči s tem, da učencem omogočimo neposredno prostorsko izkušnjo. Znanje, ki ga
učenci usvojijo skozi raznolike učne aktivnosti, je praviloma kakovostnejše in trajnejše.
Naloga predmeta geografije je med drugim tudi razlaganje in pojasnjevanje pojavov ter
procesov tam, kjer nanje naletimo, in tako, kakor v naravi delujejo – torej povezano
(Brinovec, 2004). Takšno izvajanje pouka geografije je mogoče v geografski učilnici v naravi,
ki se vse bolj uveljavlja v sodobni šoli.
Kot menijo nekateri avtorji, je za sodobno šolo značilna težnja po vse večji učni aktivnosti
učencev in manjši neposredni direktivnosti učiteljev (Tomić, 2003; Ivanuš Grmek, 2004).
Sodobna šola skuša naučiti učence, da se znajo samostojno soočiti s problemi in znajo
samostojno najti načine za njihovo reševanje – namen slednjega je namreč priprava učencev
na kasnejše življenje, v katerem se bodo s problemi srečevali v konkretnih življenjskih
situacijah (Ivanuš Grmek, 2004).
Eden od ciljev obravnave učnih vsebin pri pouku v geografski učilnici v naravi je tudi ta, da s
tem skušamo pouk izvajati bolj dinamično, s čimer se izognemo preveliki monotonosti učnih
dejavnosti in preveliki pasivnosti učencev pri pouku. Namen diplomskega dela je torej
predstavitev geografske učilnice v naravi z vidika možnosti njenega vključevanja v pouk
geografije v osnovni šoli.
Teoretični del naloge je razdeljen na tri dele.
V drugem poglavju so prikazane splošne didaktične značilnosti pouka in učenja v sodobni
osnovni šoli. Opisani in predstavljeni so pojmi: pouk, poučevanje in učenje. V sklopu
poglavja učenje je predstavljeno izkustveno učenje, kamor sodi tudi pouk geografije v
geografski učilnici v naravi. V poglavju didaktične značilnosti sodobne šole so predstavljene
nekatere značilnosti in ideje kurikularne prenove ter problemski pouk in projektno učno delo.
Slednje se namreč vsebinsko navezuje na našo obravnavano tematiko – geografsko učilnico v
naravi.
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V tretjem poglavju je predstavljen pouk geografije v programu osnovne šole. V tem poglavju
se posvetimo obravnavi učnih ciljev in vsebin pri predmetu geografija v osnovni šoli,
didaktičnim načelom pri pouku geografije in metodi geografskega opazovanja, pomen
katerega razčlenimo in opišemo.
V četrtem poglavju se posvetimo obravnavi pouka geografije v geografski učilnici v naravi.
Na začetku poglavja opišemo in predstavimo vlogo ter pomen pouka v naravi. V nadaljevanju
se posvetimo geografski učilnici v naravi, značilnosti katere podrobneje opišemo in
predstavimo način izvedbe pouka v njej. V nadaljevanju sledi analiza možnosti za izvajanje
pouka geografije v naravi, ki je narejena na podlagi pregleda učnega načrta za geografijo za
6., 7., 8. in 9. razred. Sledi predstavitev nekaterih izvedbenih oblik pouka geografije v
geografski učilnici v naravi: terensko delo, metoda geografskega opazovanja, projektno učno
delo, šola v naravi in geografska ekskurzija. Na koncu poglavja se posvetimo še obravnavi
učitelja oziroma kompetencam učitelja, ki so potrebne za uspešno izpeljavo pouka geografije
v geografski učilnici v naravi.
V empiričnem delu predstavljamo in interpretiramo empirične podatke, ki smo jih pridobili z
anketnim vprašalnikom na vzorcu učencev, vključenih v program osnovnošolskega
izobraževanja. Zanimalo nas je, kakšno je njihovo zanimanje za učne vsebine pri predmetu
geografija, kakšno je njihovo mnenje o zadovoljstvu s poukom geografije, kakšne so njihove
izkušnje, ki jih imajo s poukom v geografski učilnici v naravi, in njihovo mnenje o nekaterih
značilnostih pouka geografije v geografski učilnici v naravi.
V sklepnem delu naloge povzemamo glavne ugotovitve diplomskega dela, jih teoretično
utemeljimo in na podlagi tega zapišemo nekaj predlogov za izboljšanje stanja na področju
izvajanja pouka geografije v osnovni šoli.
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2. POUK IN UČENJE V SODOBNI OSNOVNI ŠOLI
2.1.

POJEM POUK

Strmčnik (2001, str. 99) pouk označuje kot sintezni pojem, katerega sestavljajo tri
enakovredne temeljne dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje, le-te so vezane na
delovanje učitelja in učenca. Pouk ima svojo podlago v zunajšolskem naravnem učenju in
samoizobraževanju. Na to učenje se navezujeta šolsko poučevanje in učenje, pri čemer so
prehodi med njima komaj opazni.
Glavna dejavnost pouka ne sme biti zgolj učiteljevo verbalno posredovanje deklarativnega
znanja, saj bi bil učenec tako prikrajšan za številne izkušnje s spoznavnega,
psihomotoričnega, socialnega in čustveno-motivacijskega področja osebnosti. Te izkušnje
učenec namreč razvija prav ob pomoči oziroma s pomočjo pouka (Tomić, 2003).
Skozi zgodovino so se oblikovali različni koncepti pouka (Blažič idr., 2003, str. 25):
-

pouk kot prevzemanje,

-

pouk kot odkrivanje,

-

pouk kot doživljanje ter

-

pouk kot delovanje in ravnanje.

Omenjeni koncepti se dandanes medsebojno prepletajo, na oblikovanje opredelitve pouka pa
pomembno vplivajo tudi teoretična izhodišča njihovih avtorjev (prav tam, str. 26):
-

poudarek na osebnostnemu razvoju učencev,

-

poudarek na oblikovanju socialno razvite osebnosti,

-

poudarek na znanju in analitično-gnoseoloških učnih procesih (zaznavanje, mišljenje,
razumevanje, komuniciranje, vrednotenje) ter
poudarek na celovitem oblikovanju svetovnega in življenjskega nazora.

2.2.

POUČEVANJE

Kot zapiše Strmčnik (2001), pomeni poučevanje »seznanjati mlade z izbranimi posplošenimi
spoznanji, vrednotami in izkušnjami, ki so prilagojene zdajšnjim in bodočim življenjskim ter
delovnim potrebam mladih ter pretransformirane na dojemljivo raven učencev, vključevati jih
v neposredni učni kontakt z učno stvarnostjo in spodbujati in smotrno voditi v njihovem čim
bolj samostojnem učenju in celostnem razvoju, toda vselej s predpostavko, da se poučevanje
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hkrati, neposredno in komplementarno navezuje na čim bolj aktivno in samostojno učenje«
(prav tam, str. 102–103).
Pri poučevanju ni vselej potrebna poučevalna direktivnost, saj ta lahko zavira učenčev učni
napredek ter oblikovanje njegove samozavestne in kritične učne samopodobe. Priporočljivo je
čim bolj dinamično, demokratično, multimedijsko, multimetodično poučevanje, ki odpira
širok prostor samostojnemu učenju ne le učnih vsebin, ampak tudi metod učenja (Strmčnik,
2001, str. 103). Za poučevanje je tako značilno, da učitelj neposredno (frontalno, z razlago in
drugimi učnimi metodami) opira in podpira učencem poti lastne učne aktivnost (prav tam, str.
105).
UČENJE

2.3.

B. Marentič Požarnik poudarja, da učenje »kot ga proučuje psihologija, ni le 'pridobivanje
znanj, spretnosti in navad', ampak je pojem s širšim obsegom. Učenje nam pomeni vsako
progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z
okoljem in ne samo pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti
organizma« (Marentič Požarnik, 1980, str. 7).
B. Marentič Požarnik (2000, str. 9) kot bistvo učenja opredeljuje sledeče:
-

učenje kot kopičenje, kvantitativno povečevanje znanja,

-

učenje kot zapomnitev posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije,

-

učenje kot ohranjanje, trajnejša zapomnitev dejstev, metod in postopkov z namenom
poznejše uporabe,

-

učenje kot luščenje smisla iz naučenega,

-

učenje kot proces ustvarjanja lastne razlage, da bi bolje razumeli resničnost, življenje
in sebe ter

-

učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti.
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DEJAVNIKI UČENJA
Med učenci na vseh stopnjah šolanja prihaja do razlik v učni uspešnosti na vseh stopnjah
šolanja in prav tako pri učenju zunaj šole. B. Marentič Požarnik (2000) pojasnjuje, da so
razlike posledica otrokovih sposobnosti, prizadevnosti in pridnosti. Pomemben je tudi kriterij
uspešnosti, ki se ne kaže le v učnem uspehu, ampak tudi v kakovosti, trajnosti in uporabnosti
znanja. Med kriterije uspešnosti sodijo tudi učenčevo razvijanje interesov, ohranjanje veselja
do učenja in pridobivanje samozavesti.
Dejavniki uspešnega učenja se kažejo v učencu in okolju. B. Marentič Požarnik (prav tam, str.
130) navaja notranje in zunanje dejavnike učenja:
Notranji dejavniki – v učencu:
-

fiziološki dejavniki se kažejo v genski zasnovi/dednosti; npr. stanje čutil, živčevja,
zdravstveno stanje, senzomotorična koordinacija,

-

psihološki dejavniki se kažejo npr. v umskih in drugih sposobnostih, stilih učenja in
spoznavanja, predznanja, motiviranosti za učenje, učnih navadah in osebnostnih
lastnostih, kot je npr. samozavest.

Zunanji dejavniki – v okolju:
-

fizikalni dejavniki (materialni pogoji, pripomočki: opremljenost in oblikovanost
prostora za učenje),

-

socialni dejavniki izvirajo iz družbenega okolja, najprej iz družine, nato iz šole in
širšega okolja (vrstniki, mediji) (prav tam).

Med notranjimi in zunanjimi dejavniki uspešnega učenja ni mogoče potegniti ostre meje, saj
ne delujejo ločeno eden od drugega, ampak se med seboj prepletajo. Zunanji dejavnik, kot sta
recimo raven šolskih zahtev ali stil učiteljevega vodenja, postane notranji dejavnik takrat, ko
se ga učenec zave, in ko vpliva na raven njegove prizadevnosti, na njegovo samovrednotenje
in občutek uspešnosti. Na navidezno enake zunanje pobude (na primer težka naloga, slaba
ocena, avtoritarni učitelj) se učenci različno odzivajo, ker v situacijo vstopajo z različnimi
vzorci motivacije, sposobnosti in učnih strategij. Tako lahko enega učenca neuspeh
popolnoma potre, saj le-tega pripiše lastni nesposobnosti, medtem ko drugemu pomeni
spodbudo, da se še bolj potrudi, pripiše pa ga učiteljevi trenutni slabi volji (Marentič
Požarnik, 2000, str. 130).
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Učinkovito okolje (ki na učenca vpliva) ni enako objektivnemu okolju (ki učenca obdaja).
Poleg tega tudi učenec s svojim odzivanjem neposredno vpliva na svoje okolje (na primer na
učiteljevo vedenje) in ga oblikuje. Temu pravimo sovplivanje ali interakcija dejavnikov.
Vsekakor bo interakcija pridnega in poslušnega učenca s togim in omejujočim učiteljem
drugačna (prav tam).
RAVNI UČENJA
Namene in kakovost učenja označujejo ravni učenja. Med najbolj znanimi razvrstitvami, ki
označujejo ravni učenja, je Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev, kjer so skupine
ciljev razvrščene hierarhično, od najnižjih proti najvišjim stopnjam (Marentič Požarnik, 2000,
str. 265):
1. Priklic: sposobnost učencev, da obnovijo, prikličejo podatke, dejstva, opredelitve,
pravila, izraze, simbole, postopke in razlage, ki so jih predhodno prejeli.
2. Razumevanje: opisovanje, povzemanje, pojasnjevanje s svojimi besedami, povzemanje
bistva s svojimi besedami, dajanje primerov, razbiranje iz grafov, zemljevidov,
rezultatov, prevajanje iz enega v drugi simbolni zapis. Sposobnost za razumevanje
pokažejo tisti učenci, ki dojamejo pomen posredovanega sporočila.
3. Uporaba: pojasnjevanje in reševanje problemske situacije s poznanim principom,
napovedovanje učinkov, posledic na osnovi danih podatkov, prepoznavanje in
utemeljevanje izjem. Pri uporabi naj bi bil učenec sposoben uporabiti znanje ob
predhodnem razumevanju danega sporočila.
4. Analiza: določanje posameznih elementov v sporočilu, analiza odnosov med hipotezami
in dokazi; predpostavkami in argumenti, ugotavljanje zvez in vzročnih posledic, analiza
organizacijskih principov. Pri analizi so učenci sposobni uspešno razstaviti neko gradivo
na njegove sestavne dele, prepoznati razmerja med njimi in način, po katerem je celota
urejena.
5. Sinteza: sposobnost razvijanja in oblikovanja idej in sporočil, oblikovanje hipotez in
načinov za preverjanje hipotez, načrtovanje eksperimentov, izpeljav, posplošitev,
klasifikacij, modelov, teoretskih zaključkov, priporočanja in načrtovanja idejnih rešitev,
utemeljevanje odločitev, upoštevanje različnih mnenj in udeležba v razpravah.
Sposobnost za sintezo pokažejo učenci, ki na izviren način sestavijo in povežejo dele
nekega gradiva, pri tem pa oblikujejo nove vzorce in strukture.
6. Vrednotenje: presoja ustreznosti, primernosti, izčrpnosti podatkov, zanesljivosti
opazovanj, postopkov, presoja dela glede na argumente in dokaze, primerjava dela z
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drugim delom po kriterijih, prepoznava predsodkov in čustvenih dejavnikov. Pri
vrednotenju učenci izdelujejo kvalitativne in kvantitativne sodbe o gradivih, pojavih in
rešitvah problemov (prav tam).
V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje predstavili izkustveno učenje, ki je pomemben
sestavni del pouka v naravi, kamor sodi tudi geografska učilnica v naravi, ki je predmet
obravnave v naši nalogi.
2.3.1. Izkustveno učenje
»Izkušnja ni tančica, ki bi človeku zakrivala naravo, ampak je sredstvo neprestanega
prodiranja v srce narave«.
John Dewey
Če privzamemo opredelitev, da je učenje vsako progresivno spreminjanje posameznika na
osnovi izkušenj, to pomeni, da je v širšem smislu vsako učenje izkustveno. Izkustveno učenje
je dobilo razmah v zadnjih desetletjih,kot odziv na tradicionalne metode učenja in
poučevanja. Njegovemu nastanku so botrovali želja po tesnejši povezavi teorije in prakse,
izkustveno spoznavanje resničnosti in konkretna akcija. Za izvajanje izkustvenega učenja
starost udeleženca ni pomembna, saj se metode izkustvenega učenja uporabljajo že v vrtcu,
osnovni šoli, na univerzi in v izobraževanju odraslih (Maretnič Požarnik, 2000, str. 123).
Izkustveno učenje na terenu ima pri predmetu, kot je geografija, velik pomen. Terensko delo
in s tem izkustveno učenje za geografijo predstavljata glavni vir proučevanja. Izkustveno
učenje učence postavi v aktiven položaj in jim omogoči, da vzpostavijo do učne snovi
neposreden odnos, samostojno opredeljujejo probleme in jih skušajo reševati. Raziskovanje,
opazovanje in spoznavanje stvari na terenu so lažji, saj so lahko bolj nazorni od napisanega
oziroma učencem omogočajo jasno predstavo obravnavanega pojava oziroma procesa.
Izkustveno učenje navaja učence na aktivnost, samostojnost, reševanje problemov, vprašanj in
nalog ter na razpravo (Ferjan, 1992b).
Pouk geografije v učilnici v naravi ima vse značilnosti izkustvenega učenja, pri katerem igra
glavno vlogo osebna izkušnja posameznika. Iz te se lahko posameznik nekaj nauči, vendar
mora pri tem znati povezovati izkušnjo z že obstoječim znanjem (Marentič Požarnik, 2000,
str. 123).
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Po Jarvisu (2003, str. 96) je izkušnja potemtakem:
-

nekaj neposrednega,

-

občutek,

-

znanje,

-

življenjepis in

-

čustveni trenutek.

Jarvis (2003, str. 99–100) opredeljuje izkustveno učenje kot »proces, s katerim se
posamezniki kot celotne osebe bodisi oblikujejo ali poskušajo oblikovati smisel na podlagi
situacije, ki se je zavedajo in se potem zavzemajo za to, da bi si to zapomnili in preoblikovali
ali integrirali rezultate v svoje življenjsko izkustvo (biografijo). Vsako učenje se začne z
izkušnjo, življenjsko izkustvo je tako celostnost naših izkušenj«.
Pri izkustvenem učenju gre za dejavnost, ki skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje),
opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto. Pri
tej obliki učenja ni posredovanja simbolov, kot so: abstraktno znanje, pojmi in zakonitosti,
ampak gre za stalno vpletanje izkušenj udeležencev v učenje (izkušnje so lahko izzvane sproti
ali pa se uporabijo predhodne izkušnje). Pri tem ne gre za razlago in naštevanje pravil za
reševanje sporov, temveč gre za spodbujanje ljudi, da simulirajo vedenje ob določenem
nesoglasju in na podlagi tega analizirajo svoje ravnanje in doživljanje ter ga povežejo s
teoretičnim znanjem (Marentič Požarnik, 2000, str. 124).
Izkustveno učenje lahko poteka v različno dolgem časovnem obdobju, povezano je lahko s
šolskim in tudi neformalnim okoljem, izkušnje so lahko resnične, lahko pa so tudi simulirane.
V procesu učenja je lahko posameznik sam ali pa v interakciji z drugimi ljudmi (Mijoč, 1992,
str. 182).
Izkustveno učenje pomeni učenje z delovanjem. Kolb, ki je utemeljitelj izkustvenega učenja,
poudarja, da je učenje cikličen proces, ki poteka skozi štiri stopnje (Marentič Požarnik, 2000,
str. 124):
1. stopnja – konkretna izkušnja,
2. stopnja – razmišljujoče opazovanje,
3. stopnja – abstraktna konceptualizacija in
4. stopnja – aktivno eksperimentiranje.
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Izkustveno učenje sestoji iz štirih stopenj, ki so povezane v cikličen proces. Prva stopnja
predstavlja konkretno izkušnjo, sledita ji opazovanje in refleksija izkušnje. Dogodki, ki niso
reflektirani, ne spadajo med potencialne vire za učenje. Refleksiji sledi stopnja oblikovanja
pojmov in abstraktnih posplošitev. Za četrto stopnjo je značilno preizkušanje novih spoznanj
in posplošitev v novih situacijah, kar zopet pripelje do nove, konkretne izkušnje (Mijoč, 1992,
str. 182).
Na kateri stopnji bo posameznik pričel z učenjem, je odvisno od njegovega lastnega učnega
stila. Naše šolsko učenje se najpogosteje začne s stopnjo abstraktne konceptualizacije (Mijoč,
1992, str. 183). Torej, katera koli izmed stopenj v procesu lahko nastopi kot prva, pomembno
je le, da pride do realizacije vsake izmed stopenj.
METODE IZKUSTVENEGA UČENJA
Tradicionalne učne metode, kot so predavanje, demonstracija in delo s tekstom, zajamejo le
en del kroga izkustvenega učenja. Najvišji cilj teh metod je pridobivanje sistematičnega
abstraktnega znanja, medtem ko celovito doživljanje in osebne izkušnje učencev ostajajo le
kot sredstvo za dosego omenjenega cilja. Prav nasprotno pa metode izkustvenega učenja kot
bistveno sestavino učenja upoštevajo in utrjujejo posameznikove čutne in čustvene izkušnje
(Marentič Požarnik, 2000, str. 125).
Metode izkustvenega učenja delimo na osrednje in podporne učne metode (prav tam).
Osrednje metode so simulacija, igra vlog, socialne igre, strukturirane naloge, skupinska
interakcija, telesno gibanje in sproščanje. Med podporne metode štejemo opazovanje procesa,
čas za razmislek, vizualizacijo, terenske izkušnje, ekskurzije, metodo primerov, metodo
projektov in uporabo avdiovizualnih sredstev (prav tam).
Pri izvajanju predmeta geografije v geografski učilnici v naravi se uporabljajo metode
izkustvenega učenja, kot so simulacije, opazovanje, terenske izkušnje, ekskurzije, šola v
naravi (denimo v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti) ter naravoslovni in
kulturni dnevi.
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IZVAJANJE IZKUSTVENEGA UČENJA
Vodja oziroma učitelj mora za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja imeti veliko
znanja, spretnosti in prožnosti za prilagajanje situaciji in udeležencem. Za vodjo izkustvenega
učenja je nujno, da zna ustvariti skupinsko klimo, se zna vživeti v udeležence in jih zna
usmerjati glede na njihove interese (Marentič Požarnik, 2000, str. 126).
Naloge vodje v posameznih fazah (prav tam) so:
-

načrtovanje učne izkušnje: upoštevati je treba potrebe in pripravljenost udeležencev,

-

uvodna faza: natančna in jasna navodila, ustvarjanje primernega vzdušja,

-

faza aktivnosti: pozorno spremljanje procesa, poseganje v proces le na podlagi
ugotovitve, da je to nujno potrebno,

-

faza analize: vodja z vprašanji vodi fazo, udeležence sprašuje, kaj se je med
aktivnostjo dogajalo in kako so udeleženci to doživljali,

-

faza povratka in transferja: kaj so udeleženci s to izkušnjo pridobili, kako bi naučeno
uporabili v drugih situacijah, povezava s cilji in teorijo ter

-

faza ovrednotenja: kaj je bilo dobro, kaj slabo in kaj bi se še dalo izboljšati (prav
tam).

OKOLIŠČINE IZKUSTVENEGA UČENJA
Ena izmed okoliščin izkustvenega učenja je značilnost udeležencev. Za uspešen potek
izkustvenega učenja so tako pomembne naslednje značilnosti udeležencev (Marentič
Požarnik, 1992, str. 105):
-

sposobnosti: posamezniki, ki so bolj sposobni, so bolje organizirani in posledično se
tako tudi bolje znajdejo v skupinah brez neposrednega vodje;

-

osebnostne značilnosti: introvertiranost ali ekstravertiranost, empatija, samozavest;

-

izkušnje z izkustvenim učenjem ali s klasičnimi metodami (predavanja) in
pričakovanja v zvezi s tem;

-

starost (osnovnošolci, srednješolci, odrasli): pri mlajših udeležencih morajo biti
navodila natančna, jasna in postopna, situacija pa na začetku strukturirana;

-

spol: ženske skupine so navadno bolj vodljive in prilagodljive kot mešane skupine,

-

sestava skupine: homogene skupine so navadno učinkovitejše, medtem ko so odgovori
na izkušnjo v heterogenih skupinah bolj raznoliki;
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-

prostovoljna udeležba je ena izmed glavnih dilem. Načeloma naj bi bila udeležba na
delavnici izkustvenega učenja prostovoljna. Dileme se pojavijo pri posameznih
aktivnostih, kjer je treba pridobiti kandidate za bolj izpostavljene vloge in se nihče od
udeležencev ne javi prostovoljno. Kljub temu je vseeno bolj priporočljiva uporaba
načina, ki udeležence spodbuja k udeležbi (na primer z uporabo privlačnih aktivnosti),
kot določanje udeležencev. S slednjim ozračje v skupini ne bo sproščeno, kar bo
posledično vplivalo tudi na delo udeležencev (prav tam).

Velikost skupine je pomembna za izvedbo in uspešnost aktivnosti izkustvenega učenja.
Razlikujemo: (prav tam, str. 105–106):
-

skupine 2–4 udeležencev: primerne za svetovanje, tutorstvo, pridobivanje spretnosti in
izmenjavo informacij;

-

skupine 5–16 udeležencev: »majhne« skupine, v katerih je mogoča uporaba številnih
metod izkustvenega učenja za doseganje ciljev osebne rasti in terapije. Ker so skupine
majhne, se lahko ustvari varno in spodbudno skupinsko okolje, kjer imajo vsi
udeleženci priložnost priti do izraza;

-

skupine 17–30 (50) udeležencev: zelo velike skupine, v katerih je mogoča uporaba
metod, kot so simulacija ali strukturirana vaja. Zaradi velikosti skupine je
zagotovljena večja anonimnost udeležencev, do izraza navadno pridejo bolj aktivni
udeleženci. Sproščenost v skupini je majhna. Za uspešno delo in uresničitev ciljev je
priporočljivo, da se skupina občasno razdeli na manjše skupine;

-

skupine nad 30 (50) udeležencev: zahtevajo močnega in »karizmatičnega« vodjo,
ustrezne tehnološke pripomočke, motivirane udeležence in dobro organizacijo (prav
tam).

Na potek in učinkovitost izkustvenega učenja pomembno vplivajo tudi fizikalne okoliščine,
kot so: lokacija, prostor, pripomočki in oprema. Fizikalni pripomočki so pomembni nebesedni
signali, katerih zaradi njihove učinkovitosti ne bi smeli zanemariti. Poleg fizikalnih okoliščin
na učinke izkustvenega učenja pomembno vpliva tudi časovna razvrstitev: kolikokrat, ob
kateri uri in za koliko časa se sreča skupina. Pri tem velja pravilo, da predavanje naj ne bi
potekalo dlje kot eno uro, medtem ko mora biti izkustveno srečanje daljše (2–3 ure za
posamezno aktivnost). Pri tem je treba upoštevati, da že samo spoznavanje in ustvarjanje
skupinskega vzdušja vzameta precej časa – v tem primeru je smiselno uvodno srečanje
narediti ločeno od aktivnosti (Marentič Požarnik, 1992, str. 106).
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VODENJE IZKUSTVENEGA UČENJA
Uspešnost izkustvenega učenja je odvisna od kakovosti vodenja. Vodja mora tako imeti
potrebna znanja in spretnosti, med katere štejemo (prav tam, str. 110–111):
poznavanje in obvladanje različnih metod izkustvenega učenja in njihove teoretične

-

osnove,
-

obvladanje tehnike konfrontacije in podajanja povratne informacije,

-

uravnavanje socialne in tehnične strukture,

-

uravnavanje skupinske dinamike in

-

uravnavanje tempa dela.

Način dela se dopolnjuje z osebnostnimi značilnostmi vodje, kot so: prijateljski odnos,
optimizem, zaupanje, odprtost, doslednost, spoštovanje in energičnost.
Znanja, spretnosti in osebnostne značilnosti sestavljajo stil vodenja, ki se kaže v doslednem
vodenju, usmerjanju in puščanju svobode skupini. Pomembno je, da zna vodja prilagajati
lastno neposrednost danim okoliščinam (Marentič Požarnik, 1992, str. 111).
Postati vodja izkustvenega učenja ni mogoče zgolj s prebiranjem knjig ali s poslušanjem
pripovedovanj drugih. Tega se naučimo s sodelovanjem v izkustvenem učenju, najprej kot
udeleženec, kjer lahko ob dobrem vodji veliko odnesemo. Temu sledi faza, kjer se sami
preizkusimo v vodenju in se pod nadzorom izkušenega vodje najprej preizkusimo v izvajanju
lažjih aktivnosti.
2.4.

DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI SODOBNE ŠOLE

Ena od funkcij sodobne šole je posredovanje znanja učencem, s čimer jih osebnostno oblikuje
in pripravi na odraslo življenje. Sodobna didaktika si tako prizadeva k čim večji učni
aktivnosti učencev, saj ima to pozitiven učinek na posameznikov intelektualni razvoj in razvoj
številnih drugih področij osebnosti: samostojnost, izvirnost, samoaktualizacija. Učenec bo
tako samostojno zaznal problemske situacije, ki jih bo znal tudi reševati, z lastnim
ustvarjanjem pa bo razvijal svoje ustvarjalno mišljenje in samostojnost pri mišljenju in
vedenju nasploh (Tomić, 2003).
Po mnenju Plut Pregelj (2005, str. 21) »znanje sestavljajo vedenje, podatki, spretnosti in
znanje z razumevanjem. To pomeni, da si moramo vedenje zapomniti, se v spretnostih izuriti
in znanje razumeti, da bi jih lahko uporabili in tudi ustvarjali novo znanje«. Kadar znanje ni
12

dobro razumljeno ali pa je njegov transfer šibek, znanje postaja hitro pozabljivo in s tem se
zmanjša njegov uporabni potencial. Zaradi tega je cilj sodobne šole izboljšanje kakovosti
znanja. S tem imamo v mislih znanje, čigar doseganje je časovno dolgotrajno, saj zahteva
veliko napora učencev in učiteljev, pot za njegovo uresničitev pa je treba skrbno načrtovati.
Načrtovanje tako ne pomeni le naštevanja tega, kar morajo učenci vedeti s posameznega
strokovnega področja, ampak predvidevanje vsebin, ki bodo učencem omogočile globlji
vpogled v učno snov (prav tam).
Sodobna šola ne dela zgolj ali predvsem na kopičenju informacij in zapomnitvi znanj, do
katerih so prišli drugi, pač pa si prizadeva za pouk, pri katerem učenec znanje pridobiva preko
lastnih izkušenj, ki ga navaja na samostojno pridobivanje novih informacij in uporabo
strategij ter metod za reševanje problemov, s katerimi se bo srečeval v konkretnih življenjskih
situacijah (Ivanuš Grmek, 2004).
Sodobne šolske reforme si prizadevajo za kakovostno znanje vseh učencev (Plut Pregelj v
Marentič Požarnik, 2004, str. 17):
-

kakovostno znanje je opredeljeno kot znanje z razumevanjem, ki spodbuja kritično
mišljenje, je relativno trajno, osmišljeno in omogoča uporabo,

-

kakovostno znanje v splošnoizobraževalni šoli ne more biti za vse enako, mora imeti
stične točke, ki omogočajo sobivanje ljudi v politično in kulturno pluralnih družbah.

V sodobni šoli glavna funkcija ostaja prenašanje znanja iz starejše na mlado generacijo, z
namenom, da se mlajšo generacijo pripravi za življenje. Sodobna šola tako ohranja osnovno
funkcijo, spremenili pa so se pojmovanje znanja, pot njegovega nastajanje in njegove vloge v
sodobni družbi (Plut Pregelj, 2005).
Sodobni pouk zahteva aktivnost učenca. Ta je pomembna, saj vodi njegovo zanimanje in željo
po znanju. Za pouk, ki od učenca zahteva, da svoje znanje gradi z lastnim naporom, rečemo,
da je konstruktivistično naravnan (Ferjan, 2005).
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ZNAČILNOSTI AKTIVNEGA POUKA
Glavne značilnosti aktivnega pouka po Janku in Meyer (2006, str. 231)
-

Usmerjenost v interese

Cilj aktivnega pouka je prizadevanje, da se učenci ob aktivnem ukvarjanju z učnimi problemi
zavedo svojih interesov in jih razvijajo. Interesi učencev se ne nanašajo na eno učno temo,
ampak imajo socialno in osebnostno razsežnost.
-

Samostojnost in vodenje

Aktivni pouk spodbuja učence k samostojnemu raziskovanju, odkrivanju, načrtovanju, pri
čemer pa samostojnost učencev ni vrednota. Problem, ki se pri samostojni dejavnosti učencev
lahko pojavi, je ta, da se dejavnost dokaj hitro lahko sprevrže v »zabavo«, če ta ne bo pravilno
usmerjena in vodena. Cilj samostojne dejavnosti učencev je, da s tem pridobijo novo znanje in
ne, da je ta sama sebi namen oziroma je uvedena zgolj zaradi zunanje motivacije.
-

Povezanost umskega in fizičnega dela

Med umsko delo spadajo miselne dejavnosti, med fizično delo pa vse materialne dejavnosti,
ki jih opravljamo s pomočjo telesa. Za aktivni pouk je torej značilno, da med umskim in
fizičnim delom stalno poteka interakcija, ki spremlja celoten učni proces;
-

Usmerjenost k rezultatom

Rezultati služijo za ovrednotenje in kritično analizo učnega dela učencev. Rezultate
dejavnosti je mogoče prikazati v različnih simbolnih oblikah: uprizoritev (igra vlog,
simulacija, glasba, ples), izdelek (časopis, model, letak) in dogodek oziroma projekt (razstava,
ekskurzija, razredni izlet, predstava, tekmovanje, internetna predstavitev) (prav tam).
Za uspešno izvedbo učne aktivnosti so pomembni naslednji pogoji (Blažič idr., 2003, str.
187):
-

profesionalna usposobljenost učitelja,

-

jasni učni cilji,

-

učna vsebina naj ne bo sama sebi namen, ampak naj bo njen namen učenčev razvoj,

-

notranja motivacija,

-

razvite delovne navade,

-

sproščeno ozračje, dobri medosebni odnosi,
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-

pestra in dobra organizacija učnega dela,

-

individualizacija učne obremenjenosti in stila učenja,

-

poznavanje in upoštevanje predznanja in izkušenj učencev,

-

povezanost med poukom, znanjem in življenjem,

-

posredne socialne učne oblike s poudarkom na individualnem in skupinskem učnem
delu,

-

problemski pouk,

-

racionalnost učne snovi ter

-

aktivne učne metode in sodobna učna tehnologija, ki omogočajo učenje z iskanjem in
delovanjem v neposrednem stiku z učno vsebino.

2.4.1. Problemski pouk
Eno od didaktičnih načel, ki je izrazito usmerjeno k zagotavljanju in izvajanju aktivnega
pouka, je načelo njegove problemskosti oziroma problemske naravnanosti (prim. Strmčnik
2001, 2010). Ker ima tudi pouk geografije v geografski učilnici v naravi nekatere značilnosti
problemskega pouka, ga bomo v tem poglavju na kratko predstavili.
Za problemsko naravnan pouk je značilno, da je celoten pouk bolj ali manj problemski: od
motiviranja, preko pridobivanja novih spoznanj, sposobnosti in vrednosti do utrjevanja in
uporabe znanja. (Strmčnik, 2010, str. 10).
Med temeljne prednosti problemskega pouka in učenja spadajo: demokratično učno ozračje,
ustvarjalni empatični odnosi med učiteljem in učenci samimi, notranje motivirano učenje,
individualno, sodelovalno, raziskovalno in konstruktivistično učenje, oblikovanje trajnejšega
in uporabnejšega znanja, vrednot in izkušenj ter tesno povezovanje s predznanjem in prakso
(prav tam).
Vsa učna vsebina ni primerna za problemsko obravnavo, saj se problemsko raziskovalne
sposobnosti in sposobnosti samostojnega učenja učencev šele postopno razvijajo, reševanje
problemov namreč poteka bolj ali manj individualno (prav tam).
PROBLEMSKA SITUACIJA IN PROBLEM
Strmčnik (2010) razlikuje med različnimi problemskimi pojmi: problemsko situacijo,
problemom in didaktično problemsko nalogo. Problemska situacija predstavlja primarno
podlago problema (oziroma didaktične problemske naloge). Problemska situacija obstaja
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neodvisno od tega, ali se je človek zaveda ali ne in ali se bo z njo ukvarjal. Če se je ne zaveda,
potem zanj ne obstaja. Prav tako tudi, če se problemske situacija zaveda, ni nujno, da se z njo
ukvarja: mogoče nima tega namena, ker nima potrebnih možnosti in zmožnosti za rešitev
problemske situacije, ker ga ne pritegne ali pa so vse naštete ovire združujejo (prav tam, str.
22).
Za problem je značilno, da so bistvenemu izhodišču problemske situacije dodani še subjektov
odnos do nje, bistvo in opredelitev problema, cilj in izhodišče rešitve (Strmčnik, 2010, str.
23).
Problemska situacija je širša od problema, saj poleg vsebinske problemskosti obsega tudi vse
tisto, kar vsebuje pouk kot situacija (učence in njihove posebnosti, učitelje, prostor, čas in
starše).
Problemski pouk ima tako značaj razvojnosti, procesnosti, dinamičnosti, prav tako pa ga
zaznamuje

visoka

učenčeva

samoizobraževalna

aktivnost.

Posebnost

in

prednost

problemskega pouka so čustveno in doživljajsko angažiranje učencev ter povezovanje
racionalnosti in iracionalnosti, s čimer je upoštevano dejstvo, da brez zagretosti ni mogoče
odkriti ničesar novega (Strmčnik, 2010, str. 31).
Strmčnik (2010, str. 27) pravi, da je abstraktnejša učna situacija običajno problemska, ko
preide v operativne postopke, nastane problemska naloga.
PROBLEMSKA NALOGA
Za problemsko nalogo je značilen širok pojavni obseg. Obsega namreč različne vsebinske,
metodične in didaktično organizacijske učne postopke. Vsaka problemska naloga vsebuje
problem, vendar ni vsak problem že sam po sebi problemska naloga. Ta nastane takrat, ko
problem opremimo z ustreznimi didaktičnimi navodili, ga po potrebi hierarhično razčlenimo
na dele, vgradimo spodbude, sugestije, analogije in vprašanja, opozorimo na ustrezno
predznanje, pasti in nevralgična mesta ter navedemo ustrezne vire. Učenec lahko didaktično
operacionalizacijo problema opravi sam, vendar morajo biti zanj izbrani primerni problemi.
Največkrat je potrebna večja ali manjša pomoč učitelja (Strmčnik, 2010, str. 27–28).
Problemska situacija, problem in problemska naloga so vsebinsko in didaktično tesno
povezani med seboj. Ločeni so do vključitve v didaktično obravnavo. Po tem, se med njimi
aktivira vrsta odnosov, ki jih mora učitelj upoštevati, na primer: težavnost reševanja,
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individualizacija, motiviranost, potrebno predznanje, reševalna usposobljenost učencev, ciljno
aktualiziranje in usmerjanje, vključevanje pomoči, preverjanje ipd. (Strmčnik, 2010, str. 28).
I.J. Lerner trdi, da je problemska naloga umetna pedagoška konstrukcija, saj učenci rešujejo
problemske učne situacije, ki sta jih družba ali znanost že rešili. S tega vidika je problemska
naloga ustvarjalna le za učenca, ne pa tudi za učitelja (I.J. Lerner, 1975; cv: Strmčnik, 2010,
str. 28). Strmčnik (2010, str. 28) meni, da za učenčevo ustvarjalnost ni bistveno, ali se
spoprijema z nečim, kar je drugim že znano, saj je pomembno le, da njemu še ni. Obenem
pravi tudi, da je v pouk potrebno vključiti čim več takih problemskih situacij, ki so nove tako
za učence kakor tudi za učitelje. Pri tem gre predvsem za naloge, ki jih učenci lahko
preučujejo v svojem neposrednem okolju, na primer: različni domoznanstveni, ekološki,
hidrološki, demografski in drugi problemi, ki so še neraziskani in tako nepoznani. Več kot bo
takih nalog pri samostojnem projektnem delu učencev, bolj bodo za učence zanimive in rajši
jih bodo preučevali (Strmčnik, 2010, str. 28).
Po A. Tomić (2003) je proces reševanja problemov pri pouku sestavljen iz šestih korakov: (gl.
Sliko 1).

I.
II.
III.
IV.

• OBLIKOVANJE PROBLEMA (ustvarjanje problemske situacije)
•OBLIKOVANJE NAČRTA ZA REŠEVANJE PROBLEMA (izbor racionalne hipoteze)
•RAZČLENITEV PROBLEMA (členitev občega na ožje probleme)
•PROCES REŠEVANJA PROBLEMA (verifikacija hipotez)

V.

•UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI (dojetje bistva problemov, skladiščenje v širši
sistem/sistem/znanja)

VI.

•PREVERJANJE UGOTOVITEV V NOVIH SITUACIJAH (ustvarjanje novih relacij z uporabo
in s prepoznavanjem dojetega)

Slika 1: Proces reševanja problemov pri problemskem pouku (Tomić, 2003, str. 146)
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PROBLEMSKO MIŠLJENJE
Značilnost problemskega mišljenja je njegova sposobnost transfera, s katerim omogoča
prenos sposobnosti, znanja in izkušenj na drugačno, vendar sorodno organiziranje informacij
in podatkov, videnje koncepta, smisla in funkcij celotnega polja, v katerem se nahaja določen
problem (Strmčnik, 2010, str. 44). V šolski praksi se namreč od učencev pogosto zahtevata
mišljenje in pojasnjevanje, toda običajno le z dokazi, ki jih dobijo od učitelja, povzamejo iz
učbenika, brez večje lastne ustvarjalne miselne angažiranosti (Strmčnik, 2010, str. 47).
2.4.2. Projektno učno delo
Projektno učno delo je mogoče izvajati tudi v geografski učilnici v naravi. Projektno učno
delo je didaktični sistem, ki združuje elemente neposrednega učiteljevega vodenja učnega
procesa in elemente samostojnega dela učencev. Delo poteka po določenem redu in je
usmerjeno k določenim ciljem (Ferjan, 1992a).
Pri projektnem učnem delu učitelj na začetku izvajanja projekta skupaj z učenci določi
vzgojno-izobraževalne cilje. Naloga učitelja nato je, da učence spodbuja, usmerja in jim
pomaga pri izvajanju aktivnosti in jih tako postopoma vodi skozi učni proces uresničevanja
ciljev. Učenci se pri projektnem učnem delu z opazovanjem pojavov, raziskovanjem,
zbiranjem podatkov in reševanjem problemov samostojno učijo. Učenci tako preko lastne
aktivnosti in posredne učiteljeve pomoči dobijo nova znanja in izkušnje.
(Novak, 1990, str. 27) med glavne značilnosti projektnega učenega dela uvršča naslednje
značilnosti:
-

tematsko problemski pristop,

-

konkretno, na življenjsko situacijo usmerjeno učno temo,

-

učenci so nosilci ciljno usmerjene in načrtovane aktivnosti,

-

upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti učencev,

-

kooperativnost,

-

poudarek na izkustvenem učenju in

-

poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela.

Učni proces pri projektnem učnem delu ne poteka le v učilnicah oziroma znotraj šolskih
zidov, ampak sega zunaj šolskega prostora. Ta se lahko odvija v vsakodnevnem življenjskem
prostoru, kot so travnik, polje, gozd, ulica, igrišče, torej prostor, ki učencem omogoča
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neposredno interakcijo z okoljem, v katerem odkrivajo, spoznavajo, ustvarjajo in se tako
aktivirajo. Viri znanja tako tudi niso omejeni zgolj na predpisane šolske učbenike, ampak jih
lahko črpamo iz pokrajine, neposrednega učenčevega izkustva, strokovne in znanstvene
literature, časopisa, televizije … (prav tam, str. 35).
Kar zadeva organizacijo, lahko projektno delo poteka v poljubno velikih (poteka lahko kot
individualno delo, delo v parih in kot skupinsko delo) in poljubno oblikovanih oziroma
strukturiranih skupinah. Prav tako projektno učno delo ni strogo časovno omejeno, saj je
namreč glavni pomen tega, da se trajanje dejavnosti ne omejuje, saj bi bila tako omejena
izvedba celotnega projekta (prav tam).
Projektno učno delo je s svojimi značilnostmi podobno različnim oblikam geografskega
proučevanja, zaradi tega je projektno učno delo zanimivo in primerno za pouk geografije
(Ferjan, 1992a).
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili značilnost osnovnošolskega pouka geografije.
Poznavanje njegovih temeljnih značilnosti je namreč pomembno, za razumevanje geografske
učilnice v naravi, ki jo obravnavamo v naši diplomski nalogi.

3. POUK GEOGRAFIJE V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE
Opredelitev moderne geografije kot vede se glasi: »Geografija je veda o Zemljinem površju,
ki raziskuje razširjenost, vplive in medsebojno soodvisnost tistih naravnih in družbenih
pojavov, ki sodelujejo pri oblikovanju Zemljinega površja kot celote ali njegovih posameznih
delov (poudarja vertikalno dimenzijo površja in soodvisnost pokrajinotvornih elementov«
(Vrišer, 2002, str. 5).
Naloga in pomen geografije kot vede je raziskovanje zakonitosti, ki med seboj v kompleksno
in stvarno podobo Zemljinega površja povezujejo najrazličnejše pojave. Geografija je
naravoslovna in družboslovna veda, ki vzročno-posledično povezuje znanje o naravnem in
družbenem okolju. Geografija je tako kompleksna veda, ki mladega človeka nauči razmišljati
in izražati se celostno.
V programu osnovnošolskega izobraževanja je geografija predmet, ki učencem omogoča
pridobivanje znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jim bodo v pomoč pri razumevanju ožjega
in širšega življenjskega okolja, ki jih obdaja pri orientaciji v njem.
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V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (1., 2. in 3. razred) se geografske
vsebine pojavijo pri predmetu spoznavanje okolja. Njihov namen je, da učenci spoznajo
okolico, kjer živijo in kamor hodijo v šolo. Tu se že pojavljajo prve vsebine, ki zahtevajo
uporabo metod, kot so opazovanje, spoznavanje in zapisovanje (na primer: opazovanje
vremena, vremenskih sprememb) (Predmetnik osnovne šole, 2014).
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (4. in 5. razred) se geografske vsebine pojavijo
pri predmetu družba ter pri naravoslovju in tehniki. Pri spoznavanju domače pokrajine se
znanje učencev že poglablja, saj se tu bolj podrobno seznanijo s poznavanjem zemljevidov in
uporabo le-teh, orientacijo in nekaterimi metodami terenskega dela. Prav tako se na bolj
podroben način pojavijo fizično-geografske vsebine, ki so vezane predvsem na spoznavanje
značilnosti prsti in opazovanje vremena (Predmetnik osnovne šole, 2014).
Geografija kot samostojni predmet nastopi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju – 6.
razredu.
Vsebine predmeta geografija morajo biti znanstveno opredeljene in oblikovane tako, da so
prilagojene starosti oziroma psihofizičnim sposobnostim učencev. Vsebine morajo biti
oblikovane na podlagi spoznanj sodobne stroke, kar pomeni, da morajo biti aktualne. Prav
tako morajo biti vertikalno zasnovane, saj je tako omogočeno njihovo nadaljevanje na
različnih šolah, povezovati se morajo z vsebinami sorodnih predmetov in ne nazadnje,
ustrezati morajo potrebam sodobne družbe in njeni razvojni naravnanosti (Brinovec, 2004).
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Geografske značilnosti Slovenije (9. razred)

Geografske značilnosti Amerike, Afrike,
Avstralije in Oceanije (8. razred)
Geografske značilnosti Evrope in Azije (7.
razred)
Zemlja kot celota (6. razred)
Družba

Naravoslovje in tehnika
(4., 5. razred)

Spoznavanja okolja
(1., 2., 3. razred)

Slika 2: Geografske vsebine v osnovni šoli (Predmetnik osnovne šole, 2014)
3.1.

UČNI CILJI IN VSEBINE PRI PREDMETU GEOGRAFIJA V OSNOVNI
ŠOLI

Vzgojno-izobraževalnega dela ni mogoče načrtovati, uspešno izvajati in vrednotiti brez
kakovostno postavljenih učnih ciljev.
Geografija je v program osnovne šole umeščena z namenom, da učencu pomaga pridobiti
znanje, sposobnosti in spretnosti, ki mu bodo v pomoč pri razumevanju okolja, ki ga obdaja,
in se bo v njem znal orientirati. Geografija skuša učenca vzgojiti tako, da bo ta imel dober
odnos do sebe, sočloveka in družbe, s čimer bo pridobil osnove za razumevanje povezav med
človekom, družbo in naravo (Učni načrt za predmet Geografija v osnovni šoli, 2011, str. 4) (v
nadaljevanju Učni načrt, 2011).
Kot poudarjajo avtorji učnega načrta, je geografsko znanje »sestavni del temeljne izobrazbe,
ker vsebuje vedenja o domovini in svetu ter o varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z
njim. Zato je to znanje nujno potrebno vsakemu mlademu človeku za nadaljnje izobraževanje,
uspešno opravljanje poklica in spodbujanje vseživljenjskega učenja« (Učni načrt, 2011, str. 4)
Predmet geografija vzgaja učenca k odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja,
k reševanju prostorskih vprašanj in skrbi za sožitje med naravnim in družbenim okoljem, in
sicer z vidika trajnostnega razvoja. Prav tako ga vzgaja v smislu, da ta razvija občutek
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pripadnosti svojemu narodu, pozitivna čustva do domovine ter občutek ljubezni do naravne in
kulturne dediščine. S tem učenca pripravlja za aktivno in odgovorno državljanstvo na lokalni
in tudi globalni ravni (prav tam).
Pri pouku geografije je treba razvijati zanimanje učencev za domačo pokrajino in za dogodke,
ki se vsakodnevno dogajajo v domači pokrajini, domovini in po svetu. Poleg znanja o Zemlji
in življenju na njej učence z aktivnimi učnimi vsebinami in učnimi metodami usposobimo za
uporabo preprostih geografskih metod, kot so: opazovanje, merjenje, intervju, operiranje z
geografskimi informacijami, uporaba različnih medijev in informacijske tehnologije, s
pomočjo katerih pridobivajo informacije o okolju.
Uspešno doseganje ciljev pouka pri predmetu geografija je mogoče s smotrno izbranimi
aktualnimi učnimi vsebinami, uporabo sodobnih učnih metod in oblik, pestro izbiro učnih
pripomočkov, posluževanjem aktivnih učnih oblik in čim pogostejšim izvajanjem
neposrednega opazovanja pojavov in procesov v naravi – tam, kjer nastajajo. Zlasti se veliko
pozornosti namenja pouku na prostem, saj je tak pouk doživljajsko učinkovitejši. Z
izvajanjem učnih (medpredmetnih) ekskurzij učenci razvijajo proceduralno in vseživljenjsko
znanje, ki je skupno vsem učnim predmetom, pridobivajo novo znanje, ga izpolnjujejo in
razširjajo na način, da dobi pomembno mesto v njihovem poznavanju domovine (Učni načrt,
2011, str. 5).
OPERATIVNI UČNI CILJI PRI PREDMETU GEOGRAFIJA
Operativni učni cilji so cilji, ki določajo konkretne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki
vodijo do rezultatov. V preglednici so prikazani operativni učni cilji iz učnega načrta za
geografijo v osnovni šoli, ki zaradi svoje vsebine omogočajo pouk geografije v geografski
učilnici v naravi.

Razred

Operativni učni cilji in vsebine
Učenec:

6. razred

-

uporablja različne načine zbiranja in
prikazovanja geografskih informacij,

-

se orientira na zemljevidu in giblje v
pokrajini,

-

se zdravo in koristno giblje v naravi
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pri izvajanju terenskega dela in pri
ekskurzijah,
-

se usposablja za uporabo različnih
vrst zemljevidov,

-

spoznava različne načine življenja
ljudi in njihove prilagoditve na
prevladujoče

reliefne

oblike,

podnebje in rastlinstvo,
-

spoznava

naravno

dediščino

Slovenije

in

kulturno

ter

pomen

gibanja v naravi,
-

se

usposablja

za

uporabo

komunikacijskih, miselnih, praktičnih
in socialnih veščin za raziskovanje
geografskih

vprašanj

na

lokalni,

regionalni in planetarni ravni,
-

razvija

sposobnost

za

osnovno

proučevanje in raziskovanje pokrajine
(lokalne, regionalne) ter sposobnost
za vključevanje v odločanje o njenem
razvoju,
-

razvija pozitivna čustva do domovine,
občutek pripadnosti svojemu narodu
in državi ter ljubezen do njene
naravne in kulturne dediščine,

-

razlikuje odgovorno in neodgovorno
ravnanje s prostorom ter pridobiva
izkušnje odgovornosti za prevzete
obveznosti.

Učenec:
7. razred

-

spoznava

potrebo

po

ohranjanju

naravne in kulturne dediščine,
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-

razume občutljivo povezanost med
človekom in naravo,

-

razume geografske razsežnosti in
posledice

povezanosti

današnjega

sveta,
-

uporablja osnovne načine za zbiranje
geografskih informacij v konkretnem
primeru,

-

pridobljeno
poglablja

znanje
in

interdisciplinarno

medpredmetno
nadgradi

z

ekskurzijo

v

izbrano naravno geografsko enoto
Sloveniji,
-

usposablja

se

za

uporabo

komunikacijskih, miselnih, praktičnih
in socialnih veščin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni
in planetarni ravni.
Učenec:
8. razred

-

spoznava

potrebo

po

ohranjanju

naravne in kulturne dediščine,
-

razume občutljivo povezanost med
človekom in naravno,

-

razumeva geografske razsežnosti in
posledice

povezanosti

današnjega

sveta,
-

s študijem primera spoznava območja
ogrožanja okolja in načine varovanja
okolja na posameznih celinah,

-

uporablja osnovne načine za zbiranje
geografskih informacij v konkretnem
primeru.
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Učenec:
9. razred

-

geografske

spoznava

značilnosti

Slovenije,
-

razvija

prostorsko

predstavo

o

Sloveniji, Evropi in svetu,
-

ob primerih vrednosti razvija odnos
do naravne in kulturne dediščine
svoje domovine,

-

povezuje naravno geografske razmere
z možnostmi geografskega razvoja in
jih primerja s sosednjimi državami,

-

analizira

posledice

gospodarskega

razvoja za okolje,
-

ozavešča

pomembnost

ohranjanja

okolja za trajnostni razvoj družbe v
sedanjosti in prihodnosti,
-

pri

spoznavanju

prebivalstva

nakazuje

posameznih

ključnih

značilnosti
rešitve
vprašanj

demografskega razvoja,
-

na primeru domače regije se uri in
usposablja za uporabo preprostih
metod

raziskovalnega

dela

na

lokalnem in regionalnem območju ter
razvija sposobnost za vključevanje v
odločanje o njihovem razvoju,
-

razvija pozitivna čustva do domovine,
občutek pripadnosti svojemu narodu
in državi ter ljubezen do njene
naravne in kulturne dediščine ter
spoštovanja narodnostnih pravic,

-

razlikuje odgovorno in neodgovorno
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ravnanje s prostorom ter pridobiva
izkušnje odgovornosti za prevzete
obveznosti,
-

na podlagi različnih virov, statističnih
podatkov in digitalnih gradiv oblikuje
izvlečke, sklepe in nakazuje rešitve,

-

pridobljeno

znanje

poglablja

in

interdisciplinarno

medpredmetno
nadgrajuje

z

ekskurzijo

v

izbrano naravno geografsko enoto
Slovenije.

Preglednica 1: Pregled operativnih učnih ciljev (Učni načrt, 2011)
Iz podatkov, pridobljenih z analizo učnega načrta za geografijo v osnovni šoli, lahko vidimo,
da je v vseh razredih osnovne šole predvideno kar veliko število učnih ciljev, katerih
uresničitev je mogoča s pomočjo izvedbe pouka v geografski učilnici v naravi.
3.2.

ZNAČILNOSTI POUKA GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI

3.2.1. Didaktična načela pri pouku geografije
Didaktična načela so vodila in pravila, ki učitelju pomagajo, da uspešno organizira in vodi
pouk. Pri predmetu geografija so pomembna oziroma ključna štiri didaktična načela, katere je
za uspešno izvedbo geografske učilnice v naravi treba upoštevati (Učni načrt, 2011, str. 30).
1. NAČELO PROSTORSKE RAZMESTITVE POJAVOV IN PROCESOV TER NJIHOVIH
MEDSEBOJNIH ODNOSOV
Pri tem načelu gre za preplet fizične in družbene geografije ter za spoznavanje prostorskih
vsebin, odnosov ter njihovih vzrokov in posledic. Ključnega pomena pri tem je vprašanje
Kako? oziroma Zakaj? in ne Kje? Spoznavanje določenih vsebin iz pokrajin nam je tako v
pomoč pri spoznavanju in razumevanju prostorskih odnosov (Brinovec, 2004, str. 36)
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2. NAČELO REGIONALNOSTI
Za uspešen pouk je treba omejiti prostor. Z oblikovanjem regije znotraj večjih prostorskih
enot tako dobimo logičen okvir, v katerem bo opazovanje prostorskih vsebin in odnosov lažje
in nazornejše. Pri tem lahko prostorsko enoto v okviru opazujemo ločeno ali pa v odnosu do
drugih prostorskih enot. Pri tem je za spoznavanje in raziskovanje območij na Zemlji glavno
orodje obča geografija (prav tam, str, 37).
3. NAČELO KOMPLEKSNOSTI
Pri tem načelu gre za vzgajanje geografskega načina razmišljanja, za katerega sta značilni
celostnost in kompleksnost. Pri geografskem mišljenju tako prostorske značilnosti ne
preučujemo ločeno, ampak v soodvisnosti s pojavi in procesi znotraj regije ali celo širše (prav
tam, str. 37–38).
4. NAČELO OPAZOVANJA
Pouk geografije je najbolj nazoren, kadar poteka na terenu. Opazovanje je tako
najpomembnejši način za spoznavanje geografske stvarnosti. Pri tem gre za organizirano in
sistematično opazovanje predmetov in pojavov in ne za opazovanje, ki bi bilo samo sebi
namen (prav tam, str. 38).
Najpomembnejši način za pridobivanja geografskega znanja je opazovanje. Zaznave,
predstave in njihovo miselno povezovanje so uvod v zavestno opazovanje. Temu sledi stopnja
miselnega procesa: analiza, sinteza, abstrakcija in generalizacija. Informacije o geografskem
okolju učenec pridobiva z vsemi čutili, pri čemer je pomembno, da učitelj upošteva različnost
zaznavnih tipov učencev in temu primerno pripravi učno gradivo. Učni primeri geografskih
pojavov in procesov naj temeljijo na različnih zaznavnih učnih poteh: motorični (izdelava
preprostih učil, merjenje, modeliranje, gibanje v naravi), vizualni (opazovanje, fotografiranje,
risanje, zapisovanje) in slušni (zvočni zapisi, branje besedil, anketiranje).
3.2.2. Učne metode pri pouku geografije in pomen geografskega opazovanja
Učna metoda je postopek oziroma pot, s katero učenec pod neposrednim ali posrednim
učiteljevim vodstvom pridobiva in utrjuje znanje, sposobnosti, navade in obenem razvija
svojo osebnost, lastne sposobnosti ter se tako pripravlja za življenje in delo v družbi
(Brinovec, 2004).
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Pri predmetu geografija se uporabljajo učne metode, kot so npr. (prav tam, str. 49):
-

geografsko opazovanje,

-

geografski eksperiment,

-

kartografija,

-

znanstveni opisi,

-

grafični prikazi in

-

statistične metode.

Izvajanje učnih metod je odvisno od številnih dejavnikov (prav tam, str. 50):
-

značilnosti geografskih znanstveno-izobraževalnih vsebin,

-

vsebine proučevanih geografskih tem,

-

starost in psihofizične značilnosti učencev,

-

življenjske izkušnje učencev,

-

možnost uporabe znanstveno-raziskovalnih metod geografije,

-

opremljenost šole z učili in učnimi pripomočki ter

-

usposobljenost učitelja za uporabo različnih učnih metod.

Opazovanje je osnova geografskega pouka. Ločimo dve vrsti geografskega opazovanja:
neposredno in posredno. Za neposredno opazovanje je značilno opazovanje geografskih
pojavov v naravi, za posredno opazovanje pa je značilno opazovanje geografskih pojavov na
karti ali sliki. Za uspešno izvedbo pouka geografije se poslužujemo obeh vrst opazovanja
(Zgonik, 1960. str. 94).
Metode posrednega opazovanja uporabljajo učila, ki omogočajo oblikovanje neposrednih
geografskih predstav ter ugotavljanje značilnosti in povezanosti med geografskimi pojavi in
procesi. Učila, ki to omogočajo, so: zemljevidi, grafična predstavitev številčnih vrednosti,
knjige in razlaga učitelja.
Vendar za vsako gledanje še ne moremo reči, da gre za opazovanje. Opazovanje ni le slučajno
gledanje predmetov, ampak mora biti sistematično in voditi mora k določenemu cilju.
»Geografija je brez opazovanja le kopičenje verbalističnega balasta« (Zgonik, 1960, str. 94).
Opazovati je treba tako, da vidimo značilnosti, tipičnosti, spremembe in meje predmetov in
pojavov (Zgonik, 1960, str. 94).
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Najuspešnejše je neposredno opazovanje – opazovanje geografskih pojavov in predmetov v
naravi (Zgonik, 1960, str., 85).
Opazovanje je prvenstveno vizualno, vendar kljub temu pri tem sodelujejo tudi ostala čutila.
Glede na čas trajanja ločimo: kratkotrajno, trenutno in trajno (dolgoročno) opazovanje
(Zgonik, 1960, str., 94).
-

Za kratkotrajno opazovanje je značilno opazovanje geografskih objektov in njihovih
značilnosti: opazovanje pihanja vetra, da bi ugotovili njegovo smer, opazovanje tekoče
vode z namenom, da bi ugotovili, kje se nahaja rečni stržen in kje je erozivno oziroma
akumulacijsko delovanje vode.

-

Trenutno opazovanje uporabimo pri tistih geografskih objektih in pojavih, ki so
podvrženi nenadnim ali periodičnim spremembam: kraški izviri in ponori, vodni
slapovi, plima in oseka, snežni plazovi in vetrovi.

-

Trajno opazovanje se uporablja zlasti pri meteoroloških, hidroloških in vulkanskih
pojavih. Ker gre za ponavljajoče se pojave, mora biti opazovanje pogostejše. Tovrstno
opazovanje spremljajo beleženje in zapisovanje podatkov, risanje grafikonov in
diagramov. Tovrstno opazovanje nam ob večletni primerjavi da končne rezultate (prav
tam).

METODA NEPOSREDNEGA GEOGRAFSKEGA OPAZOVANJA
Dokler je bila geografija predvsem opisovalni predmet, je bil glavni poudarek na posameznih
elementih in opisih pokrajine, spoznavanje je bilo omejeno na branje in gledanje slik. Danes
je izhodiščna učna metoda pri pouku geografije metoda neposrednega opazovanja. Uveljavilo
se je namreč spoznanje, da je v ospredju vsega narava, ki v vsakem delu Zemljinega površja
odraža del celote. Na podlagi tega je pri predmetu geografija večji pomen dobilo neposredno
opazovanje. Ozko omejen prostor domačega kraja omogoča spoznavanje temeljnih
geografskih pojmov in stvarnih odnosov, ki so potrebni za razumevanje tujega, in neposredno
opazovanje nedostopnega območja (Brinovec, 2004, str. 51). Metodo neposrednega
opazovanja lahko povežemo v različne načine terenskega dela, ki ga izvedemo v naravnem
okolju in tako omogočimo spoznavanje geografskih vsebin. Na ta način vzbudimo zanimanje
učencev, olajšamo usvajanje znanj in omogočimo večjo nazornost geografije. Dobro
organizirano opazovanje vsebuje elemente raziskovalnega dela in omogoča zahtevnejši pouk
(prav tam).
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Pouk geografije omogoča prehod od pojmovnega razumevanja k razumevanju geneze med
geografskimi pojavi in odnosi. Zgolj opisovanje pojavov ni več zadosti, učenci jih morajo
namreč opazovati v naravi. Na tak način bodo izoblikovali geografski način mišljenja, kar je
eden izmed glavnih ciljev pouka geografije. Z izvajanjem geografskega opazovanja lahko
pričnemo že v 4. razredu osnovne šole – spoznavanje domačega okolja. Domače okolje
namreč predstavlja model za pojasnjevanje številnih drugih geografskih pojavov in odnosov
(prav tam).
Naša neposredna okolica je naša opazovalnica, laboratorij, iz katerega črpamo spoznanja, ki
nam omogočajo spominsko in prostorsko zaznavanje tujih dežel in razumevanje ter
samostojno spoznavanje zakonitosti (prav tam).
Učenčev osebni cilj pri opazovanju sta usvojitev novega znanja in izboljšanje dosedanjega
znanja. S spoznavanjem novih pojmov in procesov lahko nadgrajujemo dosedanje geografsko
znanje. Koliko bomo odnesli od opazovanja, je odvisno od njegove organizacije in izvedbe
(prav tam).
Šolski urnik pogosto onemogoča pogosto organiziranje opazovanja, saj tega ni mogoče
izpeljati v eni šolski uri.
Da bo opazovanje uspešno, je priporočljivo upoštevati nekatera pravila. Opazovanje mora biti
zanimivo in v veselje tako učitelju kot tudi učencem. Če bo opazovanje dolgočasno, učenci od
tega ne bodo odnesli veliko znanja. Pri neposrednem opazovanju je najbolje, da učitelj začne s
tistim, kar učenec že pozna – najbolje je začeti z domačim okoljem. Pri opazovanju mora
učitelj prisluhniti otrokom, saj imajo ti velikokrat svoje ideje, prav tako jim mora dati vedeti,
da upošteva njihov način razmišljanja. Če učenci predlagajo lastno zamisel, je prav, da jim
dovoli, da jo preizkusijo, saj jih bo to bolj motiviralo za delo, kot če jim učitelj vsiljuje svojo
idejo. Prav tako pa je pomembno, da pri opazovanju govorijo učenci in ne učitelj, saj bo na
tak način pridobljeno znanje bolj kakovostno od znanja, ki ga učitelj posreduje učencem
(Brinovec idr., 1997).
IZVAJANJE METODE NEPOSREDNEGA GEOGRAFSKEGA OPAZOVANJA
Za uspešno izvedbo metode opazovanja sta potrebni dobra priprava in organizacija učitelja.
Najprej je treba določiti vsebino in cilj opazovanja. Za opazovanje nato učitelj izbere prostor
(najbolje je, da je ta prostor stalen), kjer bodo učenci lahko opazovali določen pojav ali
proces. Učitelj lahko določi več opazovalnih mest z različnimi nalogami. Opazovalna mesta
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morajo biti locirana čim bližje šoli, zato da učenci ne izgubljajo časa s hojo (Brinovec, 2004,
str. 51–52).
Učence je treba na terensko delo ustrezno pripraviti. Priprava mora vsebovati vsebinsko,
materialno in časovno napoved dela. Pri vsebinski napovedi učence seznanimo z vsebino in
cilji, ki jih želimo z opazovanjem doseči, pri časovni napovedi učence seznanimo s časovnim
potekom dela, pri materialni napovedi učencem podamo informacijo, katera učila in učne
pripomočke potrebujejo za terensko delo (beležka, pisalo, zemljevid, kompas, meter …).
Terensko delo se prične s pripravo v razredu, kjer učencem predstavimo cilje opazovanja,
opredelimo opazovalna mesta in razložimo, kakšne so naloge na posameznih opazovalnih
mestih. Sledi odhod na teren, kjer najprej poteka orientacija, nato sledi delo po skupinah. Za
uspešno delo na terenu je priporočljivo, da se skupine učencev oblikujejo že prej, torej v
razredu. Seveda pa se učitelj glede na cilj terenskega dela še pred tem odloči, katera učna
oblika je najustreznejša: pri metodi neposrednega opazovanja se tako menjajo skupinska učna
oblika, delo v dvojicah in individualna učna oblika. Za opazovanje mora učitelj pripraviti
opazovalne naloge za učence – teh naj ne bo veliko, kajti cilji je čim bolj samostojno delo
učencev (prav, tam, str. 52).
Po končanem opazovanju se skupine zberejo in opravijo analizo dela. Učenci oziroma vsaka
skupina pove (če je imela vsaka skupina drugačno naloge), kaj je bila njihova naloga, do
kakšnih ugotovitev so prišli in zakaj je temu tako. Na koncu skupaj opravijo evalvacijo dela in
podajo ugotovitev, ali so dosegli cilje opazovanja. Učitelj je tekom celotnega dela učencem na
voljo, da jim pomaga, jih opozarja in usmerja pri opazovanju (prav tam).

4. POUK GEOGRAFIJE V GEOGRAFSKI UČILNICI V NARAVI
V prenovljenih učnih načrtih za geografijo se v primerjavi s starejšimi predvidevata več
terenskega dela in izvajanje preprostih znanstveno-raziskovalnih metod. V učnih načrtih, ki so
zasnovani problemsko, so tako predvideni naslednji globalni cilji pouka (Bevc, 1997, str. 10):
-

učenci pridobivajo in razvijajo sposobnosti posrednega in neposrednega geografskega
opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov;

-

učenci in dijaki se usposabljajo za raziskovanje in preučevanje domače pokrajine, s
čimer se pripomore k povečanju zanimanja zanjo, njenemu razumevanju, razvijanju
sposobnosti za odločanje o njenem razvoju in pozitivnem odnosu do nje;

-

učenci na podlagi študij primerov iz domače pokrajine (onesnaženost prsti, vode,
gozdov, ozračja) razvijajo sposobnosti za razumevanje problemov varstva
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geografskega okolja in si na podlagi tega prizadevajo za vzdrževanje ravnotežja med
človekovimi željami in naravo;
učenci spoznavajo in razvijajo sposobnosti za uporabo preprostih metod geografskega

-

raziskovanja: opazovanje, analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih podatkov,
uporaba literature za pridobivanje podatkov; učenci ob pomoči kart in zemljevidov
razvijajo sposobnost orientacije v naravi (prav tam).
4.1.

POMEN POUKA V NARAVI

V nadaljevanju najprej sledi pregled splošnih značilnosti učilnice v naravi in pouka v njej.
4.1.1. Kaj je učilnica v naravi?
Učilnica v naravi je prostor, ki omogoča pouk in učenje v naravi. Predstavlja združevalni
prostor za učitelje in učence ter obenem omogoča integracijo narave v šolo (Building Outdoor
Classrooms, 2013, str. 2).
Učilnica v naravi je učno okolje, ki se nahaja na prostem, torej zunaj šolske učilnice.
Poučevanje v njej je mogoče razviti do te mere, da omogoča naravno učno okolje učencem,
učiteljem in vsem ostalim, ki jih zanima narava oziroma naravno okolje. V njej je mogoče
obravnavati veliko učnih vsebin, ki jih predvideva učni načrt. Omogoča pridobivanje znanja o
naravnih virih, razumevanju pomena naravnih virov za človeka in skrbi zanje oziroma skrbi
za naravno okolje. Učitelju učilnica v naravi predstavlja orodje, ki mu omogoča, da svoj pouk
premakne izven šolske učilnice, saj zunaj vsakega šolskega poslopja namreč obstajajo
možnosti za izvedbo določenega dela pouka na prostem. S pomočjo učilnice v naravi lahko
učitelj svoje poučevanje še izboljša in ga naredi še bolj zanimivega in razumljivega za učence.
Poučevanje na prostem je lahko še boljše kot učenje s pomočjo računalnika, televizije in
druge moderne tehnologije, ki je danes na voljo, saj se učenci veliko bolje učijo na način, ki
jim omogoča lastno aktivnost in neposredno učno izkušnjo. Način izvajanja pouka v učilnici v
naravi je primeren za učence vseh starosti (Developing an Outdoor Classroom … 2006, str.
1).
4.1.2. Zakaj učilnica v naravi?
Učenje v naravi je dober način za spoznavanje narave, ki nas obdaja. Učenje v šolski učilnici
in učenje iz učbenikov predstavljata odlično dopolnilo učenju o naravi, vendar ne omogočata
neposredne izkušnje, ki vodi k razumevanju pojavov in procesov, ki se nahajajo v našem
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naravnem okolju. Učilnica na prostem prispeva tudi k ekološki pismenosti učencev ter
razumevanju in spoštovanju naravnega okolja (Creating Outdoor Classroom, 2010, str. 4).
Aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v učilnici v naravi, je veliko, njihova realizacija pa je
odvisna predvsem od volje, motiviranosti in ustvarjalnosti učitelja.
Poleg izobraževalne koristi je pomemben tudi zdravstveni vidik učenja na prostem (Building
Outdoors Classrooms, 2013 str. 3).
Prednosti učilnice v naravi so zlasti naslednje (The Outdoor Classroom Project, 2014):
Fizične:
-

izboljšanje fizičnih sposobnosti zmožnosti otrok,

-

otrokom pomaga oblikovati smernice za aktiven in zdrav življenjski slog ter

-

manjše obolevanje otrok za različnimi boleznimi, kot so diabetes, debelost, motnje
pozornosti in razpoloženja.

Kognitivne:
-

s skupinskim delom otrok razvija lastne komunikacijske sposobnosti,

-

razvija interes za naravoslovje in matematiko in

-

spodbuja se učenja z razvijanjem samoiniciativnosti in osebne odgovornosti.

Psihološke:
-

pozitivno in sproščeno vzdušje,

-

pozitivna samopodoba otrok,

-

uspešna gradnja medosebnih odnosov (v ne-tekmovalnem okolju),

-

enotno delovanje skupine in

-

socialno-čustvena zrelost.

Razumevanje:
-

poznavanje in spoštovanje narave,

-

razumevanje delovanja sveta ter

-

razvijanje spretnosti in sposobnosti za ohranjanje naravnega okolja.

Za zagotovitev uspešnosti učilnice v naravi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (prav tam):
1. podpora lokalne skupnosti,
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2. vključenost učencev,
3. urejen sistem financiranja,
4. izobraževanje učiteljev in
5. upravna podpora.
Neuspešnost učilnice v naravi je lahko posledica (prav tam):
1. pomanjkljivega načrt za skrb in vzdrževanje učilnice v naravi,
2. prepričanja učiteljev, da svojega pouka ne morejo izvajati v učilnici v naravi,
3. neustreznega financiranja,
4. vandalizma in
5. širitve ali selitve šole.
4.1.3. Primeri učilnice v naravi
Opisali bomo dva primera učilnice v naravi, in sicer projekt »The Outdoor Classroom« ter
Energetski park Osnovne šole Cerkno.
-

Projekt Učilnica na prostem (angl. The Outdoor Classroom)

Korenine modela učilnice v naravi, ki ga predstavljamo v sklopu projekta The Outdoor
Classrom, segajo v leto 1979. Takrat sta Eric in Elyssa Nelson oblikovala program za vzgojo
in izobraževanje otrok (CEC – Child Educational Center). Ta se je počasi razvijal v smeri
današnje učilnice v naravi, ne da bi se ustanovitelja tega sploh zavedala. Ker so bile učilnice
takrat bolj slabo opremljene z različnimi učnimi pripomočki in učili, je tako večji del pouka
potekal izven šolske učilnice. Otroci so uživali v igri na prostem, ne glede na vremenske
pogoje in kljub temu, da so za igro imeli na voljo le nekaj preprostih igral. Učitelji so svoje
delo organizirati tako, da so lahko nadzorovali otroško igro na prostem in tako so sčasoma
večji del aktivnosti, ki so jih prej izvajali znotraj, prestavili ven, na prosto. Pouk v učilnici v
naravi so zaznamovale nove aktivnosti in bolj prilagodljiv urnik. Otrokom, ki niso spali tako
dolgo kot nekateri, je bilo dovoljeno, da se gredo igrat ven, na prosto. Različne aktivnosti je
bilo lažje izvajati na prostem, saj so tako učenci imeli več prostora, s tem pa se je zmanjšala
tudi možnost za spore med učenci (The Outdoor Classroom Project, 2014).
Projekt The Outdoor Classroom je bil ustanovljen leta 2003. Ideja projekta izhaja iz zgoraj
opisanega izobraževalnega programa za vzgojo in izobraževanje otrok (CEC). Za projekt so
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značilne stalne spremembe, zaradi česar je program vedno znova drugačen in zanimiv tako za
učence kot tudi za učitelje (The Outdoor Classroom Project, 2014).
Kot poudarjajo avtorji projekta The Outdoor Classroom, ima učilnica v naravi naslednje
značilnosti (prav tam):
-

Večino aktivnosti, ki jih je mogoče izvajati v klasični šolski učilnici, je mogoče
izvajati tudi na prostem, torej v učilnici v naravi (pri tem je treba upoštevati, da so
nekatere aktivnosti bolje obnesejo na prostem, druge pa notri).

-

Veliko število dejavnosti za otroke, ki omogočajo njihovo sodelovanje.

-

Ko so otroci zunaj, imajo priložnost, da začnejo z lastno učno izkušnjo in dejavnostjo,
učitelji so jim pri tem na voljo in jih podpirajo.

-

Potek pouka v učilnici v naravi se lahko bolj učinkovito prilagaja spreminjajočim se
potrebam in interesom otrok.

-

Otroci doživljajo naravo na več različnih načinov (prav tam):

Koncept učilnice v naravi temelji na načelu, da se otroci učijo stalno in povsod. Otroci
potrebujejo široko paleto učnih izkušenj, ki jim omogočajo razvoj na področjih, kot so drobna
ali fina motorika, socialno-čustveni razvoj, razvoj jezika, razvoj ustvarjalnega izražanja …
Obvladovanje omenjenih veščin je ključnega pomena za zdrav razvoj posameznika in prav
tako tudi za njegov kasnejši učni uspeh (The Outdoor Classroom Project, 2014).
-

Energetski park Osnovne šole Cerkno

Primer učilnice v naravi, ki ga lahko srečamo v našem prostoru, je Energetski park Osnovne
šole Cerkno, ki je nastal na podlagi vključenosti šole v projekt Obnovljivi viri energije v
primorskih občinah. V energetskem parku Osnovne šole Cerkno se tako nahajajo brunarica
obnovljivih energetskih virov, didaktični čebelnjak in EKO vrt. Brunarica je pasivna hiška in
je kot izobraževalni element namenjena usposabljanju učiteljev in učencev na področju
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. V brunarici so mogoči ogled delovanja peči na
biomaso, raba sončne in vetrne energije (na brunarici so nameščeni sončni kolektorji),
vremenska hišica in sušilnica sadja. Čebelnjak bo omogočil delovanje čebelarskega krožka, ki
ga je šola zasnovala v šolskem letu 2013/2014, ob spodbudi in podpori lokalnega
čebelarskega društva.
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Načrt vsebinskega dela izvedbe izobraževalnih programov v Energetskem parku je pripravila
Osnovna šola Cerkno. Projekt je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka in sredstev
občin, ki so vključene v omenjeni projekt. Brunarica je pridobila obratovalno dovoljenje julija
2014 in tako bodo od jeseni 2014 v njej potekali energetski in tehnični dnevi za učence
Osnovne šole Cerkno in za druge obiskovalce (Osnovna šola Cerkno, 2014, GOLEA, 2014).

Slika 3: Brunarica (Osnovna šola Cerkno, 2014)

Slika 4: Didaktični čebelnjak (Osnovna šola Cerkno, 2014)
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GEOGRAFSKA UČILNICA V NARAVI

4.2.

Geografija je predmet, ki nudi obilo možnost za aktivno in raziskovalno delo učencev.
Laboratorij geografa je teren, zato je pomembno, da učenci spoznavajo pojave in procese v
pokrajini.
Ena izmed temeljnih oblik dela v geografski učilnici v naravi je terensko delo, čigar namen je
zbiranje podatkov in informacij. Dobro terensko delo označujemo kot tisto, kjer se podatke in
informacije zbira z nekim namenom. Poznamo dva glavna razloga zbiranja (Project
Fieldwork, 1948, str. 5):
-

preverjanje pravilnosti dane ideje in

-

iskanje odgovora na vprašanje, ki je nastalo kot posledica seznanitve z neko novo
stvarjo.

Preučevanje oziroma raziskovanje ideje poteka po sledečih korakih (prav tam, str. 5–6):
1. Oblikovanje raziskovalnega problema.
2. Oblikovanje hipotez.
3. Strukturiranje raziskovalnih vprašanj: katere informacije potrebujemo in kje bomo
dobili potrebne informacije, ki jih potrebujemo za odgovor na vprašanje.
4. Zbiranje in analiza podatkov. Podatke prikažemo v obliki preglednic in grafov, saj
bodo tako lažje razumljivi tudi za ostale.
5. Z rezultati terenskega dela preverimo hipoteze.
6. Pisno poročilo o terenskem delu in predstavitev dobljenih rezultatov.
Terensko delo poteka v konkretnem geografskem okolju, kjer se srečujemo z geografskimi
pojmi in pojavi. Pri terenskem delu ni običajnega, šolskega pridobivanja znanj. Znanje se tu
pridobiva z organiziranim poučevanjem na terenu in neposredno izkušnjo geografskega
prostora. Neposredno srečanje s prostorsko stvarnostjo je odvisno tudi od organizacije učne
ure in zahtevnosti učnih oblik.
Na tak način dobijo učenci neposreden vtis o pokrajini, geografskih procesih in pojavih, česar
ne morejo nadomestiti nobena knjiga, slika ali zemljevid. Pri terenskem delu učenci sami
pridejo do spoznanj in ugotovitev, posledično so tako tudi bolje motivirani za delo, bolj
sodelujejo, znanje pridobljeno na tak način pa je trajnejše.
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Razlikujemo naslednje oblike terenskega dela (Zgonik, 1995, str. 142–145):
-

samostojno raziskovanje učitelja in učencev ob aktivnem opazovanju terena ali pojava
ter

-

aktivno sodelovanje udeležencev ob primernem strokovnem in pedagoške vodstvu .

Terensko delo je uspešno, ko učitelj učencem primer predstavi in razloži na terenu, jim da
primerne napotke in jim je v splošno oporo (prav tam).
Brez terenskega dela učenci lahko sicer verbalno dobro obvladajo geografske vsebine, vendar
se lahko nato zgodi, da jih v praksi večinoma ne znajo ugotoviti ali prepoznati.
Za oblikovanje aktivne izobraževalne situacije je potrebna velika mera navdušenja in
organizacijskih sposobnosti s strani učitelja (Geographical Work in … 1988).
4.2.1. Značilnosti geografske učilnice v naravi
Oblika izvajanja pouka geografije v naravi je tako geografska učilnica v naravi, katero Kolenc
Kolnik (2006) opredeli kot možnost za izvajanje različnih oblik in metod učenega dela v
naravi oziroma v različnih naravnih in družbenih geografskih okoljih.
Bevc opredeli geografsko učilnico v naravi kot: »… prostor v neposredni bližini šole, kjer se
na podlagi vzgojno-izobraževalnih ciljev občasno izvaja pouk geografije. V geografski
učilnici v naravi učenci in dijaki opazujejo, merijo, rišejo, anketirajo, kartirajo, analizirajo,
primerjajo, itd. Metode dela so odvisne od vsebin, ki jih obravnavamo, in vzgojnoizobraževalnih ciljev« (Bevc, 1997, str. 9).
Nastanek geografske učilnice v naravi je povezan z idejo posodabljanja pouka geografije z
aktivnimi učnimi metodami. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj geografije sta odkrivanje in
pojasnjevanje geografskih pojavov in procesov v naravi in družbi – torej tam, kjer nastajajo.
Geografija je predmet, ki zaradi svoje narave nudi obilo možnosti za izvajanje terenskega dela
in posodabljanje pouka geografije z aktivnimi učnimi metodami.
Možnosti za izvajanje aktivnosti v geografski učilnici v naravi je veliko. Če pustimo
domišljiji prosto pot, je možnosti še več, kakovost in uspešnost teh pa sta navadno premo
sorazmerno povezani z delovnimi izkušnjami učitelja, njegovim delovnim elanom in seveda
željo, da bi učenci od njegovega predmeta odnesli kar se da največ.
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Vsebine, ki jih lahko obravnavamo v geografski učilnici v naravi, so (Brinovec, 2004):
-

opazovanje in primerjanje različnih reliefnih oblik,

-

risanje skic in krokijev,

-

preučevanje geoloških značilnosti,

-

proučevanje geomorfoloških značilnosti,

-

preučevanje kamninske zgradbe,

-

opravljanje preprostih analiz prsti,

-

preučevanje rabe tal,

-

orientacija v naravi s pomočjo karte in kompasa,

-

kartiranje vegetacijskih združb,

-

risanje prerezov potočne struge,

-

merjenje hitrosti vodnega toka,

-

določanje stopnje onesnaženosti vode,

-

določanje stopnje onesnaženost zraka,

-

merjenje temperature vode,

-

merjenje temperature zraka,

-

določanje smeri in moči vetrov,

-

merjenje in preučevanje zračnega tlaka,

-

merjenje in preučevanje vlažnosti zraka,

-

določanje vrste oblakov in stopnje vidljivosti,

-

anketiranje prebivalstva,

-

preučevanje demografskih značilnosti,

-

ugotavljanje izobrazbene strukture,

-

kartiranje funkcij objektov,

-

kartiranje industrijskih obratov,

-

preučevanje prometne povezanosti šole z ostalimi predeli mesta oziroma naselja,

-

analiziranje vrste prometa v neposredni bližini šole,

-

trajnostni razvoj,

-

ohranjanje naravne in kulturne dediščine …

Učiteljeva razlaga pri pouku je lahko za učenca spodbudna in ga aktivira za učno delo, po
drugi strani pa lahko gre zgolj za pasivno stimulacijo. Več koristi imajo učenci od pouka, ki
vključuje neposredno interakcijo s svetom, pojavi in procesi v okolju ter interakcijo z ljudmi.
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Torej pouk, ki se izvaja v naravi (v raznolikem in stimulativnem okolju), pozitivno vpliva na
človeški um (Russell, 1986).
LOKACIJA GEOGRAFSKE UČILNICE V NARAVI
Lokacija geografske učilnice v naravi je odvisna od naravno-geografskih in družbenogeografskih značilnosti neposredne bližine šole. Podeželske šole in šole na obrobjih mest
lahko za lokacijo geografske učilnice v naravi izberejo bližnji travnik, pašnik, njivsko
površino, potok oziroma kombinacijo različnih bližnjih lokacij. Šole v mestih oziroma
urbanih središčih lahko za lokacijo geografske učilnice v naravi izberejo bližnji trg, ulico,
stanovanjsko sosesko, industrijsko cono, mestni park ali rekreacijske površine. Geografska
učilnica v naravi je tudi meteorološka opazovalnica ali vremenska postaja s preprostimi
merilnimi instrumenti, ki je postavljena na šolskem dvorišču (Bevc, 1997).
Urbana geografija preučuje lokacije oziroma razporeditev preučevanih geografskih
predmetov, pojavov, procesov z namenom ugotavljanja vzrokov tovrstne prostorske
razporeditve. Z geografskim terenskim delom v urbanih prostorih preučujemo strukture,
funkcije in odnose, ki potekajo v mestu, kar nam omogoča razumevanje urbaniziranega
prostora, v katerem živimo. Ruralna geografija nudi veliko možnosti za preučevanje fizičnih
značilnosti pokrajine (Geographical Work in … 1988).
PRIPRAVA NA IZVEDBO POUKA V GEOGRAFSKI UČILNICI V NARAVI
Pripravo na izvajanje pouka geografije v učilnici v naravi sestavljajo tri faze (Bevc, 1997, str.
13):
1. Učiteljeva priprava
Učitelj v skladu z učnim načrtom in katalogom znanj določi vzgojno-izobraževalne cilje, ki
jih bodo učenci uresničevali pri pouku v učilnici v naravi. Na podlagi vzgojno-izobraževalnih
ciljev učitelj izbere ustrezne metode in oblike dela za izvajanje pouka v učilnici v naravi ter
ustrezna učila in učne pripomočke, merilne instrumente in kartografsko gradivo. Učitelj nato
proeči literaturo, vire in kartografsko gradivo, ki je na voljo o prostoru, katerega izbere za
geografsko učilnico v naravi. Zaradi same narave dela v učilnici v naravi je priporočljivo delo
v manjših skupinah, saj se le tako lahko izvedejo meritve, analize in primerjave. Skupine
lahko učitelj oblikuje že v sami fazi priprave. Pri oblikovanju skupin je treba upoštevati
različne intelektualne in motorične sposobnosti učencev, zato jih je priporočljivo oblikovati
40

po sposobnostih heterogene skupine. Kadar so vzgojno-izobraževalni cilji vezani na razvijanje
sposobnosti opazovanja, skiciranja in anketiranja, lahko delo v učilnici v naravi poteka tudi v
dvojicah ali individualno.
Priporočljivo je, da učitelj za učence pripravi učni list, ki se vsebinsko navezuje na delo
učencev v geografski učilnici v naravi. Učni list učencem predstavlja vodilo pri reševanju
nalog. Učitelj naj pri sestavljanju nalog upošteva npr. Bloomovo taksonomijo učnih ciljev.
Priporočljivo je, da učenci izpolnjeni učni list prilepijo v svoj zvezek, saj je to najboljši način,
da se prepreči njegova izguba – končno je to nadomestilo običajnih zapiskov oziroma eden
izmed virov priprave na preverjanje znanja.
2. Priprava materialnih pogojev za delo
Nepogrešljiv pripomoček pri preučevanju pokrajine je vsekakor zemljevid. Učiteljeva naloga
je, da ga ustrezno izbere, kar pomeni, da naj le-ta prikazuje temeljne značilnosti pojavov na
proučevanem območju – to so temeljni topografski načrti. Seveda je priporočljiva uporaba
različnih zemljevidov, saj tako učenci dobijo boljšo predstavo o preučevanih pojavih oziroma
celotnem preučevanem ozemlju. Učiteljeva naloga je tudi, da učencem pripravi delovne
oziroma neme zemljevide, na katere bodo lahko risali in označevali opažene spremembe v
naravi.
V sklopu materialnih priprav za uspešno izvedbo učilnice v naravi naj učitelj spomni učence
na beležke, pisala, fotografske aparate ter primerno obutev in obleko.
3. Priprava učencev
Priprava učencev na pouk geografije v učilnici v naravi poteka že v razredu. Učence najprej
seznanimo z vzgojno-izobraževalnimi cilji, ki jih bomo uresničevali, sledi razdelitev v
delovne skupine in določitev vodij delovnih skupin, nato učence seznanimo s programom dela
v posameznih skupinah, z materialnimi pogoji za delo in časovno opredelitvijo pouka v
učilnici v naravi. Učencem predstavimo metode dela v učilnici v naravi, seznanimo jih z
načinom uporabe posameznih merilnih pripomočkov in instrumentov ter zakonitostmi
meritev. Učence moramo opozoriti tudi na primerno obutev in obleko ter na vpliv vremenskih
razmer za izvedbo pouka v geografski učilnici v naravi.
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UČILNICA V NARAVI IN FIZIKALNI DEJAVNIKI
Za uspešno učenje je treba upoštevati vse dejavnike, a na tem mestu bi vseeno želeli
izpostaviti fizikalne/fizične dejavnike – v to skupino uvrščamo dejavnike, ki omogočajo
najboljše razmere za učenje pri izvajanju pouka v razredu, s čimer imamo v mislih dejavnike,
kot so: temperatura, svetloba in drža učencev.
Pri izvajanju pouka v geografski učilnici je pomembno dejstvo, da celotna aktivnost poteka v
naravi, na svežem zraku, ki ugodno vpliva na počutje učencev in na povečanje njihovega
delovnega elana.
Sedenje je lahko zelo utrujajoč položaj, kadar drža ni pravilna. A kljub pravilni drži po
dolgem času sedenja sledita mišična utrujenost in napetost. Temu se pri pouku v geografski
učilnici v naravi izognemo, saj narava dela zahteva predvsem stoječe delo in gibalno aktivnost
učencev – najmanj utrujajoč je pokončen položaj, z rahlo naprej upognjenim hrbtom (Russell,
1986). Slednje je za učence zelo koristno, saj tekom svojega šolanja, z izjemo športne vzgoje
ter raznih naravoslovnih, kulturnih in športnih dni, večino časa presedijo v šolskih klopeh.
Kar zadeva svetlobo, smo pri izvajanju pouka v geografski učilnici v naravi deležni naravne
dnevne svetlobe, ki je boljša od umetne osvetlitve. Za dnevno svetlobo je značilno, da vsebuje
celoten razpon vidnega spektra, kar je za oko pomirjujoče. Umetna svetloba vsebuje
neuravnotežen spekter in različne vrste fluorescentne razsvetljave, ki so omejene na ozek pas
valovnih dolžin. S tem pride do prevelikega naprezanja celic v mrežnici, zaradi česar se oči
hitreje utrudijo (Russell, 1986) .
Najbolj ustrezna temperatura za učinkovito učno aktivnost je po mnenju nekaterih avtorjev
18 °C (prav tam), vendar jo je v težko doseči – prostor poln ljudi se hitro ogreje, za
vzdrževanje konstantne temperature je potrebno redno prezračevanje oziroma dober
prezračevalen sistem (s temi trenutno razpolagajo le novozgrajene šole) (prav tam). Obenem
je omenjena temperatura za sedeče delo skoraj prenizka, normalna temperatura v prostorih se
giblje med 20 °C in 21 °C (slednjo temperaturo lahko skušamo s pridom izkoristiti tekom
jesenskih in spomladanskih dni pri pouku v geografski učilnici v naravi). Pozitivna plat pouka
v geografski učilnici v naravi je, da se na ta način izognemo negativnim posledicam zatohlih
in slabo prezračenih prostorov, ki znižujejo koncentracijo učencev.
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4.2.2. Izvedba pouka v geografski učilnici v naravi
Za uspešno izvedbe učne ure v geografski učilnici v naravi je priporočljivo slediti ustaljenemu
postopku izvajanja »običajne« učne ure. Torej, za učno uro geografije, ki jo izvajamo na
terenu, je priporočljivo, da sestoji iz naslednjih faze učnega procesa: uvodna motivacija,
obravnava učne snovi in ponavljanje oziroma utrjevanje.
Stvarno stanje je takšno, da nam ena šolska ura marsikdaj že v razredu ne omogoča izpeljavo
vseh omenjenih didaktičnih faz. Pri izvajanju pouka v geografski učilnici v naravi je to še
težje, saj nam kar nekaj dragocenih minut vzameta hoja do mesta, kjer bo potekalo
opazovanje, in pa tudi sama razlaga poteka oziroma načina dela. Slednje je mogoče rešiti na
način, da učence z vsebino in postopkom dela seznanimo pri zadnji učni uri geografije, tako
ne bomo nepotrebnega časa izgubljali z razlago, ampak se bomo lahko takoj posvetili uvodni
motivaciji in nato samemu delu.
Kar se tiče izgube časa s hojo do točke opazovanja, se lahko poskusimo dogovoriti z učitelji
drugih predmetov, da v razredu, ki bo naslednjo uro imel geografijo – pouk geografije v
geografski učilnici v naravi, učno uro zaključi recimo 5 minut prej. Seveda je to odvisno tudi
od tega, kje se bo izvajalo opazovanje, če bo potekalo v neposredni bližini šole, potem nam
teh 5 minut lahko pride zelo prav, če je naša točka opazovanja bolj oddaljena, pa je treba
poiskati drugačno rešitev. Prav tako se moramo zavedati, da slednje temelji na dobri volji
sodelavcev in če nam ne bodo pripravljeni ustreči, jih moramo razumeti – učni načrt je
obsežen in za realizacijo učnih ciljev v šolskem letu je treba pohiteti z obravnavo učne snovi.
Marsikateri učitelji so z obravnavo učne snovi zaradi različnih subjektivnih in objektivnih
razlogov v zaostanku, zato za realizacijo omenjene možnosti mogoče ni najbolj pametno, da
za pomoč prosimo ravno učitelje, ki se soočajo z omenjeno težavo.
Ena izmed možnosti za izvedbo učne ure geografije v geografski učilnici v naravi je tudi blok
ura, torej dve šolski uri geografije zapored. Slednje je v veliki meri odvisno od naklonjenosti
ravnatelja, da omenjeno opcijo dovoli izvesti in seveda, da nam pomaga pri njeni izvedbi –
slednje namreč zahteva kar nekaj organizacijskih in kombinacijskih spretnosti posameznika.
Kadar pri izvajanju pouka v geografski učilnici v naravi ugotovimo, da nam zmanjkuje časa,
je priporočljivo, da še naprej vztrajamo pri tem, da obravnavo učne snovi izpeljemo v celoti,
torej, kakor je bilo načrtovano in da na račun tega izpustimo ponavljanje in utrjevanje. Slednje
namreč lahko izvedemo naslednjo šolsko uro geografije v razredu. Seveda na ta način
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ponavljanje morda ne bo tako učinkovito, kakor bi bilo na terenu, vendar je omenjeni način še
vseeno boljši, kakor da smo na račun ponavljanja in utrjevanja prisiljeni omejiti obseg
obravnave nove učne snovi.
Za izvedbo preverjanja in ocenjevanja v geografski učilnici v naravi pridobljenega znanja
stvarno gledano na samem terenu skoraj ni možnosti. Slednje izvedemo v sklopu preverjanja
znanja, torej v kombinaciji s preostalo učno snovjo. Pomembno je, da učence posebej
opozorimo, da vsebina geografske učilnice v naravi prav tako pride v poštev pri preverjanju in
ocenjevanju znanja, drugače se zna kaj hitro zgoditi, da bodo na to pozabili.
4.2.3. Možnosti za izvedbo pouka v geografski učilnici v naravi
V učnem načrtu za geografijo je izpostavljen pomen učenja na prostem, saj na ta način učenci
iščejo nove informacije za reševanje učnih nalog in povezujejo teoretično znanje z
neposredno prostorsko izkušnjo. V učnem načrtu (Učni načrt, 2011, str. 31) je zapisano, da
naj bi učitelj v okviru rednega učnega programa večkrat organiziral terensko delo in učne
ekskurzije.
Pri izboru lokacije učnega prostora za izvedbo pouka geografije na prostem je treba upoštevati
pestrost in raznovrstnost fizičnih okolij, raznovrstnost človeških dejavnosti, kultur ter
družbenoekonomskih sistemov na različnih gospodarskih stopnjah razvoja in preživetja. Učna
lokacija za pouk geografije mora ustrezati didaktičnim merilom: prostorsko spoznavna moč
pokrajine, usmerjenost v doseganje ciljev učnega načrta, oddaljenost (ekonomičnost, varnost),
metodična raznolikost in dostopnost učnega gradiva. Zaradi naštetega se učitelji geografije
pogosto znajdejo v težavah pri izbiri didaktično primernega geografskega učnega okolja, v
katerem bi izvedli pouk geografije v naravi (prav tam).
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Po pregledu učnega načrta za 6., 7., 8. in 9. razred smo izluščili tiste učne vsebine, pri katerih
se predvideva izvedba pouka geografije v naravi (Učni načrt, 2011).
Operativni cilji1

Vsebina

6. RAZRED
1. Orientacija

in

upodabljanje



Zemljinega površja, Orientacija na
Zemljini obli, stopinjska mreža in

kompasom in zemljevidom,


na

zemljevidu,

Zemljinega
prikazovanja

izdela svoj reliefni zemljevid in
panoramsko skico domače pokrajine.

geografska lega, orientacija v naravi
in

se orientira v in giblje v naravi s

Upodabljanje

površja,
Zemljinega

načini
površja,

zemljevid.
2. Uporabimo znanje: šolska ekskurzija

Učenec:


obišče vsaj eno naravnogeografsko
enoto Slovenije (interdisciplinarna
ekskurzija),



spozna lepote in geografsko pestrost
Slovenije v okviru ekskurzije in
terenskega dela,



pridobiva prostorske predstave o
domačem kraju, pokrajini in državi,



razvija sposobnost uporabe preprostih
metod geografskega raziskovanja, kot
so opazovanje, merjenje, preprosta
analiza, intervju, kartiranje, uporaba
statističnih virov in literature na
terenu.

7. RAZRED
Alpe (za šole, ki se nahajajo v alpski Učenec:
Operativni cilji, ki so zapisani poševno, so izbirni cilji, ki so namenjeni le nekaterim
učencem.
1
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Sloveniji)

opiše

preoblikovanje

Alp

s

poudarkom na delovanju ledenikov in
njihove učinke na preoblikovanje
rečnih dolin,


sklepa o možnostih za življenje in
gospodarjenje

s

poudarkom

na

turizmu, pašništvu,


opiše pomen prelazov in predorov za
prometno

povezanost

alpskih

pokrajin,


utemelji,

zakaj

se

podnebje

in

rastlinstvo spreminjata z nadmorsko
višino.

8. RAZRED
/

/

9. RAZRED
1. Naravnogeografske enote Slovenije



na podlagi spoznanja terenskega

(najprej obravnava tisto, v kateri je

dela ovrednoti pomen površja in

šola)

kamninske zgradbe za človeka.

Preglednica 2: Učne vsebine/učni cilji, ki vključujejo/predvidevajo izvedbo pouka geografije v
naravi (Učni načrt, 2011)
V učnem načrtu za geografijo je predvideno manjše število učnih tem, ki zahtevajo izvedbo
pouka geografije v geografski učilnici v naravi. Kljub temu obstaja veliko možnosti za
izvajanje pouka geografije v geografski učilnici v naravi, odvisne pa so od učiteljeve
didaktične izvedbe pouka (učitelj slednje dosega z različnimi didaktičnimi strategijami,
metodami in organizacijo pouka). Tu velja posebej omeniti še to, da imajo učitelj in učenci
različne možnosti za izvajanje tovrstnega pouka, slednje je namreč odvisno od geografskih
značilnosti pokrajine, v kateri se šola nahaja.
V preglednici lahko vidimo, da je največ učnih ciljev, za uresničevanje katerih je mogoča
izvedba pouka geografije v geografski učilnici v naravi, v 6. in 9. razredu. V 6. razredu se
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obravnava učna tema Svet kot celota, v 9. razredu pa učna tema Geografske značilnosti
Slovenije.
Za izvedbo pouka geografije v naravi je manj primernih učnih enot pri učnih temah, ki se
obravnavajo v 7. razredu (Geografske značilnosti Evrope in Azije) in 8. razredu (Geografske
značilnosti Amerike, Afrike, Avstralije in Oceanije), saj gre za obravnavo oddaljenih
geografskih območij. Izjema so Alpe v 7. razredu, saj 40 % slovenskega ozemlja pripada
alpskemu svetu.
Učna enota

Učna oblika

Prostor

Pripomočki

Cilji

Praktično
delo

orientacija

skupinska,

geografska

spoznavanje

individualna

opazovalnica načinov

kompas, ura, gibanje

za temeljni

oblika, delo v

orientacijo v topografski

dvojicah

pokrajini

v

domači
pokrajini

načrt

pomočjo

(1:5000)

kompasa

s

in

zemljevida
kamninska

skupinska,

geografska

spoznavanje

zgradba

individualna

opazovalnica značilnosti

domače

oblika, delo v

geološke

pokrajine

dvojicah

zgradbe

kompas,

spoznavanje

geološka

geološke

karta, zbirka karte in vrst
in kamnin,

kamnin

ovrednotenje

raztopina

domači

primernosti

HCl,

pokrajini

izbrane

kapalka,

kamninske

geološko

zgradbe

za kladivo,

življenje

lupa,

človeka

lopatka,

v

vrečka,
papir,
etiketa,
naklonomer,
temeljni
topografski
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načrt
(1:5000)
značilnosti
reliefa

skupinska,
in individualna

geografska

spoznavanje

opazovalnica osnovnih

njegov

oblika, delo v

značilnosti

pomen,

dvojicah

reliefa

kompas,

risanje

temeljni

reliefne karte,

topografski

določanje

in načrt

razdalj

med

upodabljanje

ovrednotenje

(1:5000),

točkami,

Zemljinega

izbranih

risalni

ugotavljanje

površja

tipov reliefa pribor,

nagiba

za izrabo tal

pobočja,

naklonomer

izdelava
reliefnega
zemljevida in
panoramske
skice domače
pokrajine
vreme
podnebje

in skupinska,
individualna

geografska

spoznavanje

opazovalnica značilnosti

kompas,

zbiranje

temeljni

klimatskih

topografski

podatkov,

oblika, delo v

krajevnega

dvojicah

podnebja in načrt,

risanje

njegovega

klimogramov,

pomena

termometer,
za barometer,

anketa

o

človeka,

higrometer,

vremenu,

spoznavanje

anemometer

spoznavanje

merilnih

ljudskih

pripomočkov

modrosti

in

načinov

njihove
uporabe

–

spoznavanje
načinov,
kako priti do
podatkov
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vodni viri in skupinska,

geografska

oskrba

opazovalnica značilnosti

z individualna

vodo

spoznavanje

oblika, delo v

rek

dvojicah

vrednotenje
oskrbe

kompas,

merjenje

temeljni

fizikalnih

in topografski
načrt
z (1:5000),

vodo

lastnosti vode
in

analiza

kemijskih

termometer,

lastnosti

meter,

vode,

štoparica,

merjenje

lakmusov

hitrosti

papir,

vodnega toka,

reagenti,

merjenje

posode

rečnega
preseka

prsti

v skupinska,

geografska

spoznavanje

kompas,

merjenje

opazovalnica tipov prsti in

temeljni

profila prsti,

domači

individualna

pokrajini

oblika, delo v

ovrednotenje

topografski

določanje

dvojicah

izbranih

načrt

teksture prsti,

tipov prsti za (1:5000),

merjenje pH

kmetijsko

meter,

vrednosti

rabo

lopata,

prsti,

indikator,

določanje

posode,

količine

solna kislina, karbonatov v
kapalka,

prsti

lupa,
lopatka,
naklonomer
vegetacijske

skupinska,

geografska

spoznavanje

kompas,

značilnosti

individualna

opazovalnica vrst rastja in vegetacijska

oblika, delo v

vloge

dvojicah

rastlinstva v temeljni
pokrajini

karta,

opazovanje in
kartiranje
rastlinskih
združb

topografski
načrt
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(1:5000)
Preglednica 3: Primeri učnih enot, ki jih lahko izvedemo v geografski učilnici v naravi
4.2.4. Metode dela v geografski učilnici v naravi
Pri delu v geografski učilnici v naravi je osrednja metoda dela metoda neposrednega
opazovanja. Poleg te metode uporabljamo še druge geografske metode – te so z metodo
neposrednega opazovanja neposredno povezane.
ORIENTACIJA
Vsako terensko delo se prične z orientacijo v pokrajini. Orientacijo izvedemo na več načinov:
s pomočjo sonca, ure, kompasa, zemljevida in z opazovanjem pokrajine oziroma indikatorjev
v pokrajini (mah na južni strani drevesnih debel).
METODA RISANJA
Metoda risanja je najboljši način za opazovanje pokrajine.
Najboljši način za uspešno uvajanje v opazovanje pokrajine je metoda, kako določen
geografski pojav ali proces narisati oziroma skicirati. Učenci so dobri opazovalci, vendar pri
tem potrebujejo primerno vodenje in usmerjanje. V metodo risanja jih moramo uvajati
postopoma: najprej naj skušajo narisati prostor in pri tem biti pozorni na razporeditev
elementov v njem, na risbi označijo osnovne oblike površja in nato dopolnijo risbo s še
ostalimi elementi, ki so vidni v pokrajini. Pri risbi velja pravilo »vaja dela mojstra«, saj je
risba z vsakim ponovnim risanjem boljša (Brinovec, 2004).
Kakovostna risba je rezultat dobrega opazovanja geografskih pojavov in procesov v naravi.
Med osnovne načine geografskega risanja spadajo risba, skica, kroki in panoramska slika
(prav tam):
-

Skica je vodoraven prikaz ozemlja, na katerem skušamo prikazati čim več
pokrajinskih elementov. Natančnost skice je odvisna od poznavanja pokrajine,
pravilnosti ocenjevanja razdalj in občutka za razporeditev elementov v prostoru.

-

Kroki je preprosta risba zemljišča, ki je sicer manj pregledna od zemljevida, vendar
vsebuje več podrobnosti, odlikuje pa ga tudi večja preglednost. Kroki izdelamo tako,
da si izberemo izhodiščno točko, risbo orientiramo v smeri sever–jug, nato pa nanjo
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vnašamo še preostale pomembne točke v pokrajini. Razdalje med njimi merimo s
koraki, njihovo smer preverimo s kompasom.
-

Za izdelavo panoramske slike si moramo najprej izbrati ustrezno stojišče –
najprimernejši je nekoliko dvignjen del pokrajine, s katerega imamo dober razgled na
tiste elemente, ki jih želimo narisati. Osnovni postopek risanja je perspektivno risanje,
kar pomeni, da list, na katerega rišemo, držimo v zraku in nato s stegnjeno roko nanj
rišemo osnovne črte. Panoramska slika tako sestoji iz osnovne črte, ki povezuje
osnovne elemente v pokrajini, ki ji nato dodajamo še druge elemente, dokler ne
narišemo celotne opazovane pokrajine.

METODA MERJENJA
Metodo merjenja se najpogosteje uporablja pri ugotavljanju značilnosti podnebja, vodnih
razmer in preučevanju prsti.
Pri ugotavljanju klimatskih značilnosti so za terensko delo potrebni naslednji merski
pripomočki: termometer, higrometer, barometer, kompas, anemometer. Najenostavnejša
možnost za merjenje klimatskih značilnosti je klimatska opazovalnica, če je ta postavljena na
šolskem dvorišču oziroma nekje v bližini šole.
Potek opazovanja in merjenja klimatskih značilnosti poteka tako, da najprej učitelj opravi
meritev z enim instrumentom, zato da se učenci seznanijo s postopkom meritve. Nato
instrumente prepusti učencem, da sami opravijo meritve, pri čemer mora biti učitelj pozoren,
da učenci pravilno uporabljajo merilni instrument.
Pri tej metodi se torej učenci seznanijo z različnimi merilnimi inštrumenti, načini dela z njimi
in se naučijo pravilno interpretirati izmerjene rezultate.
Pri proučevanju vodnih razmer na terenu ugotavljamo fizikalne, kemijske in biološke vodne
lastnosti. Pri ugotavljanju fizikalnih vodnih značilnosti so za terensko delo potrebni naslednji
pripomočki: termometer, merilni trak in štoparica, pri ugotavljanju kemijskih vodnih razmer:
posode za vzorce, čaše in indikacijski papir.
Raziskovanje tekočih voda se prične z orientacijo v naravi, pri čemer je v pomoč topografska
karta v merilu 1:5000. Zatem sledi nekaj besed o značilnostih tipa površja, na katerem je
locirana opazovalnica. Z učenci je treba spregovoriti nekaj besed tudi o nastanku rečne doline,
o materialu, ki ga reka prenaša, in za kakšno kamnino gre.
Pri fizikalnih značilnostih merimo temperaturo vode. Pravilno merjenje poteka tako, da je pri
odčitavanju temperature bučka termometra v vodi. Temperaturo merimo na več mestih in
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merjenje večkrat ponovimo. Prerez rečne struge izmerimo tako, da na obeh bregovih reke
zapičimo palico in nato med njima napnemo vrvico, nato pa s palico na vsakih 30 ali 50 cm
izmerimo globino rečne struge. S pomočjo pridobljenih podatkov izračunamo prerez rečne
struge. Hitrost rečnega toka izmerimo tako, da najprej na obeh bregovih reke postavimo
palico (v liniji). V poljubni razdalji od prvih dveh palic naredimo enako postavitev palic. Ob
vsako palico nato postavimo po enega učenca, ki pove, kdaj je predmet (pripomoček za
merjenje hitrosti vodnega toka) priplaval mimo. En učenec ima nalogo, da v vodo meče
predmete (to počne na različnih mestih rečne struge), en učenec pa ima nalogo, da s štoparico
meri čas, ki ga predmet potrebuje od prve do druge linije palic. Merjenja nekajkrat ponovimo
in nato izračunamo povprečno hitrost. S pomočjo podatka o hitrosti vodnega toka lahko
izračunamo vodni pretok.
Kemijske lastnosti vode ugotavljamo tako, da s čašo zajamemo vzorec vode in nato s
pomočjo indikacijskega papirja določimo pH vrednost vode.
Za teren ne moremo izbrati katerega koli vodotoka, prav tako ne izbiramo velikih rek in jih ne
preučujemo, ko imajo vode visok vodostaj, saj je najpomembnejša varnost učencev. Za
preučevanje je tako najboljša izbira bližnji potok, ki ni globlji od četrt metra. Za tovrstno delo
morajo biti učenci primerno oblečeni – želena oprema so ribiški škornji oziroma nekaj parov
teh, saj bo učencem tako omogočeno prebroditi potok in v tako v njem izvajati meritve.
METODA ZBIRANJA VZORCEV
Metoda se uporablja pri spoznavanju vrste kamnin, prsti in rastlinstva. Ogled urejene zbirke
kamnin ni zadosti, saj je majhna verjetnost, da bodo učenci po tem, ko so določene kamnine
videli v razredu, te prepoznali tudi v pokrajini. Namen te metode je samostojno oblikovanje
zbirk, ob katerih se bodo učenci veliko več naučili, kot če bi si vsak posamezen kamen v
razredu zgolj ogledali. Na terenu se poleg zbiranja vzorcev za zbirko te tudi razvršča in
klasificira. Tukaj je pomembno, da upoštevamo načelo bližine in tako najprej omogočimo
učencem spoznavanje tistih elementov, ki jih najdemo v bližini šole oziroma v domači
pokrajini (Brinovec, 2004).
Pri delu na terenu, kjer spoznavamo prst, je najprej treba z učenci spregovoriti nekaj besed o
območju, kjer želimo preučevati prst: kakšne so reliefne oblike (rečne terase, gričevje itd.),
kamnine (apnenec, dolomit, lapor, peščenjak itd.), rastlinstvo (gozd, travnik), vodne
značilnost (bližina rečne struge, močvirje) in raba tal (njive, pašniki, sadovnjaki).
Potrebna oprema in pripomočki za preučevanju prsti na terenu (Brinovec, 2004):
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-

terenska torbica za pisalni pribor, zvezek in obrazec za vpis meritvenih podatkov in
opazovanj,

-

orodje za kopanje in čiščenje profilov (kramp ter večja in manjša lopatka),

-

večji nož in vrtna lopatica za jemanje vzorcev za laboratorijske analize,

-

kladivo za razbijanje kosov matične kamnine,

-

kovinski, leseni ali plastični metri za merjenje globine profila in debeline posameznih
horizontov,

-

plastične ali papirnate vrečke za vzorce iz posameznih horizontov,

-

kovinski cilindri za jemanje vzorcev iz posameznih horizontov za določanje vlažnosti,

-

klorovodikova kislina (HCl),

-

indikatorski papir za določanje reakcije prsti,

-

petrijevke in epruvete,

-

plastična steklenička ali puhalka z destilirano vodo,

-

višinomer,

-

naklonomer,

-

kompas ter

-

topografska karta za orientacijo in označevanje lege profilov.

Preučevanje prsti poteka tako, da izkopljemo jamo (širina 60–80 cm, dolžina 160–180 cm,
globina je tolikšna, da pridemo do matične osnove), s katero dobimo vpogled v profil prsti.
Učenci pri delu na terenu naredijo opis profila prsti, v katerega vnesejo podatke za naslednje
lastnosti prsti (Brinovec, 2004):
-

merjenje globine profila (od površja navpično do matične podlage),

-

merjenje debeline posameznih horizontov, označevanje horizontov z dogovorjenimi
črkami, risanje skice profila, na katero vnesejo podatke o globini profila, oznake in
debelino horizontov,

-

določanje matične osnove (karbonatna, silikatna),

-

določanje barve prsti,

-

določanje teksture in strukture prsti,

-

določanje reakcije prsti in

-

določanje vlažnosti prsti.
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METODA ZBIRANJA PODATKOV
Razumevanje nekaterih pojavov in procesov je velikokrat odvisno od podatkov, ki jih imamo
na voljo, in od interpretacije le-teh. Zbiranje podatkov sega na različna področja in tako se
moramo, če hočemo rešiti problem, včasih znajti.
Ena od metod zbiranja podatkov je štetje avtomobilov, pri katerem ugotavljamo število
avtomobilov, število potnikov in pogostost različnih vrst prevoznih sredstev. Pri tej metodi se
učenci seznanijo s prometno obremenjenostjo in tranzitno vlogo naselja.
Metodo štetja prometa izvedemo tako, da učence razvrstimo v skupine, jim razdelimo
ustrezne karte in jih napotimo na števna mesta. Določimo tudi čas začetka štetja in trajanje
štetja. Učencem so pri štetju prometa v pomoč prav za ta namen pripravljeni listi za štetje
prometa, ki jih lahko učitelj poljubno oblikuje. Za spoznavanje vloge prometa bo najbolj
učinkovito in nazorno, da učence razporedimo po naselju tako, da bodo zajete različno
obremenjene ceste, saj bodo učenci tako najlažje videli razliko in na podlagi tega oblikovali
zaključke.
Pri tej metodi ne smemo pozabiti na varnost učencev. Števna mesta morajo biti postavljena na
varnih območjih, predvsem pa moramo opozoriti učence, naj pazijo na svojo varnost!
Podatke lahko pridobimo tudi z intervjuvanjem in anketiranjem prebivalstva. Pri tovrstni
metodi je treba biti pri zbiranju podatkov pazljiv in pridobljene informacije pred
oblikovanjem zaključkov ustrezno preveriti.
Intervju je spraševanje navadno ene, lahko pa tudi več oseb, ki so s problematiko dobro
seznanjene. Prav zaradi tega je treba veliko pozornosti pri načrtovanju intervjuja posvetiti
izboru primerne osebe za obravnavano tematiko. Za intervju se je treba v naprej ustrezno
pripraviti in vsaj približno oblikovati nabor vprašanj. Pri vprašanjih moramo paziti, da ta ne
bodo izzvala stereotipnih odgovorov. Prav tako moramo vprašanemu pustiti svobodo pri
odgovarjanju, saj bo le spontan odgovor pokazatelj pravega odnosa intervjuvanca do
problema.
Anketa je intervju v pisni obliki, pri čemer so vprašanja oblikovana in razvrščena glede na
proučevano tematiko. Vprašanja pri anketi morajo biti kratka in jasna, na prvi pogled mora
biti povsem jasno, kaj želimo z anketo izvedeti. Da bo anketa uspešna, ta ne sme biti predolga
in dolgovezna, spraševalec mora biti v njen prijazen, vljuden in nevsiljiv (vprašanja, kot so
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višina dohodkov in razne osebne zadeve, niso primerna, saj lahko pri anketirancih sprožijo
odpor in neodobravanje). Upoštevati moramo tudi obliko vprašalnika, ki naj bo takšna, da bo
obdelava kar najlažja.
METODA KARTIRANJA
Metoda kartiranja je najpogostejši način za prikaz podobe, razvoja in funkcij naselij. Ločimo
kartiranje mestnega naselja in kartiranje podeželskega naselja (Brinovec, 2004). Za uspešno
izpeljano metodo je potrebna temeljita predhodna priprava, katero dopolnimo z
informacijami, ugotovljenimi na terenu. Kartiranje ponuja obilo možnosti za spoznavanje in
razumevanje procesov, ki potekajo v naseljih.
OSTALE IZVEDBENE OBLIKE DELA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Priložnost za pouk geografije v geografski učilnici v naravi so tudi geografska oziroma
interdisciplinarna ekskurzija v slovenske pokrajine, naravoslovni dnevi, šola v naravi in
projektno učno delo. V nadaljevanju sta podrobneje predstavljeni dve izvedbeni obliki dela pri
pouku geografije, ki lahko vključujeta pouk geografije v geografski učilnici v naravi:
-

Geografska ekskurzija

Geografske ekskurzije so lahko krajše in kot take namenjene spoznavanju domače regije ter
daljše, ki so praviloma interdisciplinarne in tako namenjene spoznavanju naravnogeografskih
enot Slovenije. Priporoča se, da naj učitelj vsako leto načrtuje ekskurzijo v eno izmed
geografskih regij Slovenije – tako bodo učenci v štirih letih imeli priložnost spoznati različne
naravno- in družbeno-geografske regije Slovenije.
Geografska ekskurzija je tako odlična priložnost za izvajanje učnih tem v geografski učilnici v
naravi, ki jih v domačem okolju ni. Učenci se tako pobližje spoznajo tudi s pojavi in procesi,
ki so prostorsko oddaljeni.
Vsebina ekskurzije je lahko zgolj geografska, kadar pa se ta izvaja v povezavi s še drugimi
predmeti, gre za medpredmetno oziroma interdisciplinarno ekskurzijo. Interdisciplinarne
šolske ekskurzije s terenskim delom omogočajo razvijanje spretnosti in sposobnosti, ki so
skupne vsem področjem in stopnjam izobraževanja in s katerimi učenci pridobivajo novo
znanje, ga nadgrajujejo in uporabljajo tako, da v njihovem življenju dobi pomembno mesto
(Učni načrt, 2011, str. 32).
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-

Šola v naravi

Z izrazom šola v naravi imamo v mislih posebno vzgojno-izobraževalno metodo, katere
glavna značilnost je, da celoten razred oziroma več razredov – paralelk za nekaj časa odide v
neko naravno okolje, ki se nahaja zunaj kraja stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd,
gore, smučarsko središče). V posebnem okolju se tako po posebnem vzgojno-izobraževalnem
programu nadaljuje s smotrnim pedagoškim delom (šole učencev ne pošiljajo na »počitnice«
ali »oddih«) (Kristan, 1998).
Šola v naravi je vsebinsko večplastni proces, kar pomeni, da temelji na medsebojnem
povezovanju vsebinskih in organizacijskih komponent vzgojno-izobraževalnega procesa in s
tem pripomore k oblikovanju skladno razvite osebnosti.
Poudariti je treba, da raznih smučarskih in plavalnih tečajev, ki potekajo v domačem kraju
oziroma je za njihovo izvedbo potreben vsakodnevni prevoz do bližnjega smučišča ali bazena,
ne smemo enačiti s šolo v naravi. Pri omenjenih tečajih je namreč v ospredju učenje določenih
veščin, medtem ko gre pri šoli v naravni za strnjen in načrtovan večdnevni pedagoški proces.
Šola v naravi s skupnim večdnevnim bivanjem otrok zunaj domačega kraja pripomore k
posebnemu socializacijskemu učinku.
Začetek šole v naravi sega v leto 1962. Idejo za njen nastanek je dal Jože Beslič, ki je takrat
opravljal delo svetovalca za telesno vzgojo pri Zavodu za prosvetno pedagoško službo
Ljubljana. Predlagal je namreč, da se za četrti razred organizira desetdnevni tečaj plavanja na
morju, za peti razred pa sedemdnevni tečaj smučanja v nekem zimskem, smučarskopočitniškem centru. Poglavitni vzgojno-izobraževalni smoter tedaj je bil naučiti učence
plavati in smučati (Kristan, 1998).
Izraz »šola v naravi« se je prvič pojavil leta 1964, in sicer kot zimska in poletna šola v naravi.
Beslič in Mesesnel sta napisala prvi priročnik za šolo v naravi, v katerem so bile poleg športa
zastopane tudi vsebine drugih predmetov. V Sloveniji se je tako že od samega začetka
zavzemalo, da šola v naravi postane vzgojno-izobraževalni proces in ne le učenje smučanja in
plavanja (Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2014).
Za šolo v naravi je značilen svojevrsten način dela, za katerega je značilno, da se učne cilje iz
učnega načrta dosega oziroma uresničuje na različne načine: terensko delo, projektne naloge,
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športne dejavnosti. V ospredju sta tako zlasti medpredmetno povezovanje znanj in povezava z
okoljem, v katerem poteka šola v naravi.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni
in razširjeni program. Med slednjega spada šola v naravi, kar pomeni, da je organizacije le-te
za šolo obvezna, udeležba učencev je prostovoljna. Šola je dolžna v času obveznega
izobraževanja učencu ponuditi vsaj dva programa šole v naravi – priporočljiva je organizacija
vsaj enkrat ob koncu vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Načrtovanje programa šole v naravi poteka v sodelovanju s starši in učenci. Na samem
začetku je treba predvideti način organizacije dela in pri izbiri učnih oblik in metod
upoštevati, da naj bo izbor učnih oblik in metod dela čim bolj pester.
Šola lahko šolo v naravi organizira v različnih krajih in v različnem časovnem obsegu. Izvaja
se v okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja, kar pomeni, da lahko v času izvajanja
šole v naravi učitelj uresniči številne cilje iz učnega načrta. Izvajanje programa temelji na
timskem delu učiteljev in ostalih izvajalcev programa ter na povezovanju z okoljem in
organizacijami v njem (muzeji, učne poti, vključevanje organizacij iz okolja v posamezne
aktivnosti šole v naravi).
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, je šola dolžna organizirati glede na učne cilje
primerljiv program. Šola je prav tako dolžna raziskati vzroke, zaradi katerih se učenci ne
udeležijo šole v naravi in jih nato upoštevati pri načrtovanju v prihodnje.
Financiranje programa šole v naravi se po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja deli
na dva dela:
-

osebni prejemki, ki se v skladu z zakonom, normativi, standardi in kolektivno
pogodbo zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna,

-

materialni del, ki ga prispevajo starši oziroma skrbniki in/ali drugi.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da sredstva za učence, ki
zaradi socialnega položaja zneska ne zmorejo plačati v celoti, zagotovi država.
Iz prvotnega ozkega vzgojno-izobraževalnega cilja šole v naravi – naučiti učence plavati in
smučati – je ta hitro prerasel v širši vzgojno-izobraževalni smoter. Vzgojno-izobraževalni
smotri in cilji šole v naravi so večplastni. Šola v naravi tako ni le del športne vzgoje, kot
verjetno še vedno nekateri mislijo, ampak gre za del celostnega oblikovanja učenčeve
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osebnosti. S tega vidika je šola v naravi predvsem zanimiva za pedagoge, ki se ukvarjajo z
odraščajočimi se generacijami in prav tako tudi za pristojne pedagoške, upravne in državne
službe.
Osnovni vzgojno-izobraževalni smoter šole v naravi je, da se z neposrednim izobraževanjem
v naravi izobrazi in vzgoji mladega človeka na način, da se bo ta zavedal pomena in vrednosti
narave in bo tako pri svojem delovanju vedno in povsod pozoren na ohranjanje in varovanje
naravnega okolja ter naravne in kulturne dediščine. Šola v naravi je poleg tega tudi ena izmed
redkih vzgojno-izobraževalnih oblik, pri kateri se enakovredno prepletajo spoznavne, gibalne,
čustvene, socialne, moralne in estetske vzgojne razsežnosti. Prav te izkušnje pomagajo pri
zorenju učenca veliko bolj kot zgolj običajen pouk (Kristan, 1998).
Splošni vzgojno-izobraževalni smotri šole v naravi (Šola v naravi, 2001, str. 5 ):
1. Povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva v šoli v naravi.
2. Spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in
odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.
3. Spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične
komunikacijske strukture.
4. Spodbuja sposobnost za spoštovanje do sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje
medosebnih in družbenih odnosov.
5. Razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca
usposablja

za

soočanje

z

življenjskimi

problemi

in

samozavestno

odpravljanje/reševanje le-teh.
6. Spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za
lastno varnost in zdravje.
7. Skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika (možnost izbire in
povezovanja različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za življenje).
8. Zagotovi plavalno in smučarsko pismenost osnovnošolca.
9. Razvija odgovoren odnos do okolja.
10. S tem, ko učenec spoznava različne možnosti za pridobivanje znanja, spodbuja
vseživljenjsko učenje.
Šola v naravi mora biti (Kristan, 1998):
-

poučna in vzgojna,

-

ustvarjalna,
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-

gibalno in fiziološko učinkovita,

-

doživljajsko bogata ter

-

prijetna in zabavna.

Vzgojno-izobraževalni program šole v naravi je sestavljen iz različnih vsebinskih sklopov
(prav tam):
-

Športni vzgojno-izobraževalni program s prvinami osebne in družbene samozaščite.

-

Redni pouk po izbranem naravoslovnem in naravovarstvenem programu s prvinami
geografije, zgodovine ter ostalimi prvinami in značilnostmi kraja, kjer bivamo,
seznanjanje s prvinami raziskovalnega dela.

-

Kulturno-umetniško izražanje.

-

Zabavno in družabno življenje.

-

Dopolnilni pouk (ni obvezen).

Glede na razmerje med sklopi in kateri je osrednji vsebinski sklop ločimo: poletno, zimsko,
planinsko, naravoslovno, raziskovalno, gorniško … šolo v naravi.
Drugi vsebinski sklop se nanaša na redni pouk po izbranem programu s prvinami
raziskovalnega dela, kamor spada tudi predmet geografija. Geografske vsebine se pojavljajo v
sklopu predmeta spoznavanja narave in spoznavanja družbe. Izbira obravnavanih tem je
odvisna od okolja, v katerem se izvaja šolo v naravi.
Pri predmetu spoznavanje narave se obravnavajo teme, ki se vsebinsko nanašajo na:
opazovanje okolice, imena krajev, rek in gora, znamenitosti, razčlenjenost obale (otok,
polotok, zaliv, rt), obliko obale, gibanje morske vode (plimovanje, tokovi), rastline in živali v
morju in ob njem, alge, lastnosti morske vode, temperaturo vode v različnih globinah,
plovnost različnih predmetov, izhlapevanje vode, kroženje vode, pridobivanje soli, kuhinjsko
sol, ogled akvarija, obmorske sadeže, rastlinstvo, zdravilne rastline, dišavnice, strupene
rastline,

užitne

rastline

in

gozdne

sadeže

(za

preživetje),

izdelavo

herbarija,

sredozemsko/alpsko podnebje, alpsko cvetje, zaščiteno cvetje, temperaturo zraka, vetrove,
gozd in živali v gozdu, vlogo gozda, varovalni gozd, erozijo, vrsto drevja, mahove, naravno
ravnovesje, gobe, sledi živali, spoznavanje ptic v naravnem okolju, predelavo sadja, skrb za
urejeno in čisto okolje, varstvo narave, zemljepisne pojme, sončno uro, kompas, branje karte,
orientacijo v naravi, opazovanje zvezd … (Kristan, 1998).
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Pri predmetu spoznavanje družbe se obravnavajo teme, ki se vsebinsko nanašajo na: promet,
prometno ureditev, prometno varnost, imenovanje različnih objektov, branje avtokarte, opis
kraja, Jadransko morje – okno v svet, pristanišče, ribištvo, pomorstvo, ladjedelništvo,
gospodarski pomen morja, gospodarski pomen gozda, turizem, ogled krajevnih znamenitosti,
obisk muzejev, pogovor z domačini in etnološke posebnosti kraja (prav tam).
Leta 1992 je država ustanovila Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD in s tem
pripomogla k hitremu razvoju šole v naravi. Domovi CŠOD s svojo ugodno ceno, dobro
tehnično in materialno opremljenostjo ter dobrim pedagoškimi kadrom, ki skrbi za športni,
družboslovni in naravoslovni program, omogočajo izvedbo kakovostnih šol v naravi. Ker je
Slovenija majhna, a obenem z naravnimi znamenitostmi bogata država, saj leži na prehodu in
stiku štirih naravnih enot Evrope: Alpe, Sredozemlje, Dinarsko gorstvo in Panonska kotlina,
imajo učenci možnost spoznati njene različne predele, saj so domovi SŠOD razporejeni po
celotni Sloveniji.
4.2.5. Kompetence učitelja
Uspešnost pouka, ki poteka v geografski učilnici v naravi, je v največji meri odvisna prav od
učitelja, saj slednji nosi odgovornost za načrtovanje, pripravo in vodenje oziroma izvajanje
določene učne tematike v geografski učilnici v naravi. Učitelj mora biti za tovrstno delo
visoko profesionalno usposobljen in znati mora na pravilen način uporabljati svoje pedagoško
znanje. Pregovor pravi, da šola stoji in pade z učiteljem – katere so potemtakem tiste temeljne
značilnosti dobrega učitelja za uspešno izvajanje pouka v učilnici v naravi?
Učiteljev profesionalni jaz mora vsebovati vsebinska, pedagoška, psihološka, specialnodidaktična, kurikularna in praktična znanja.
Temeljne kompetence učitelja (Konečnik Kotnik in sod., 2010):
-

Usposobljenost za nove načine dela v razredu (timsko delo, organiziranje optimalnega
učnega okolja, uporaba ustreznih pristopov za delo z učenci, ki prihajajo iz socialno,
kulturno in etično različnih okolij).

-

Usposobljenost za izvajanje novih nalog izven razreda (organiziranost šolskega
kurikuluma, organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanje s starši
in drugimi socialnimi partnerji).

-

Usposobljenost za razvijanje novega znanja in kompetenc pri učencih (učenje učencev,
kako se je treba učiti).
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-

Razvijanje lastne profesionalnosti (raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje
problemov, usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega
učenja).

-

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri svojem delu.

V učiteljskem poklicu se je treba venomer truditi, da skušamo doseči čim več in da postajamo
vedno boljši (ob tem se je treba zavedati, da idealen učitelj ne obstaja).
Prvi pogoj za uspešno izpeljan pouk v geografski učilnici v naravi je ta, da učenci pokažejo
zanimanje za raziskovalno delo. Pomembno vlogo pri tem ima učitelj, ki k temu pripomore
tako, da izkazuje svoj raziskovalni in inovativni duh. Da bo učitelj uspešen pri izvajanju
določenih učnih tem v geografski učilnici v naravi, so potrebni: preusmeritev od poučevanja k
učenju, usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami, z učenci z različnimi
sposobnostmi in učenci z multikulturnimi razlikami, sodelovanje z ostalimi učitelji in starši,
znanje uporabe sodobnih informacijskih sredstev in usposobljenost za refleksijo in evalvacijo
lastnega dela.
Pomembna lastnost učitelja je nenehno učenje skozi lastno delo. Učitelj, ki bo pouk v
geografski učilnici v naravi izpeljal prvič, se bo lahko marsikaj naučil in to upošteval tudi v
prihodnje in tako vedno znova. Za poučevanje geografije v učilnici v naravi se od učitelja
pričakujejo znanja in spretnosti s področij, kot so: organizacija in načrtovanje (pogoj je dobro
poznavanje lastnega predmeta), profesionalnost (sem spadata fleksibilnost učitelja in
sposobnost za prevzemanje aktivnih korakov za učenje učencev) in socialne spretnosti
(razvijanje dobrih odnosov z učenci in uspešno sodelovanje z učenci) (Konečnik Kotnik in
sod., 2010).
4.3.

RACIONALNA

EVALVACIJA

UČNE

URE

GEOGRAFIJE

V

GEOGRAFSKI UČILNICI V NARAVI
Teoretični del zaključujemo z aplikativnim delom in sicer racionalno evalvacijo, ki je nastala
na podlagi učne ure, ki smo jo z oddelkom devetega razreda Osnovne šole Spodnja Idrija
izvedli v geografski učilnici v naravi.
S pomočjo te metode smo presodili in ocenili značilnosti, kakovost ter podali razmislek o
prednostih in slabostih učne ure, izvedene v geografski učilnici v naravi.
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Racionalno evalvacijo smo izvedli tako, da smo pripravili učno pripravo (priloga 9.2.) učna
priprava) za 9. razred (izbrana učna tema, ki se nanaša na pouk geografije v naravi) in nato
izvedli učno uro v geografski učilnici v naravi, pri čemer smo bili pozorni na sledeče kriterije:
-

Zainteresiranost učencev za učno delo

Naš namen je bil pripraviti učno uro v geografski učilnici v naravi, ki bo pri učencih vzbudila
interes za obravnavano učno vsebino. Učenci so pri učni uri zgledno poslušali, sodelovali in
reševali naloge na učnem listu. V celotni učni uri je bilo s strani učencev postavljenih pet
vprašanj, s katerimi so pokazali, da jim je snov, ki jo obravnavamo, vsaj do določene mere
zanimiva.
Zainteresiranost ocenjujemo kot zmerno. Učenci so vse prostorske premike, ki so bili potrebni
za izvedbo učne ure v geografski učilnici v naravi (premik od osnovne šole do reke, kjer je
potekala učna ure geografije v geografski učilnici v naravi) izvajali zelo počasi, občasno jih je
bilo potrebno nekoliko spodbuditi k hitrejši hoji. Omenjenih težav ni bilo pri skupinskem
delu. Učenci so namreč po prejetju nalog in merskih pripomočkov brez dodatnih vzpodbud
odšli na mesto, kjer se je izvajala meritev in pričeli z izvajanjem naloge.
Opazili smo, da je učencem všeč in nanje učinkuje motivirajoče, kadar jim damo nek učni
pripomoček in navodilo, naj s pomočjo tega predmeta nekaj naredijo, izmerijo, pridobijo nek
podatek. Gre namreč za dejavnost, ki je pri pouku nevsakdanja in menimo, da učenci na ta
način, ko jih zaupamo tovrstne merilne instrumente, dobijo občutek pomembnosti in se na ta
način počutijo bolj motivirane za izvedbo naloge.
Zainteresiranost učencev je bila po naši presoji zgolj zmerna tudi zato, ker izvedeni učni uri
niso pripisovali večje pomembnosti, saj njihovo sodelovanje oziroma nesodelovanje ne bo
imelo posebnih posledic. Menimo, da so učenci učno uro izkoristili in se pri njej tudi malo
sprostili, nenazadnje smo jo izvedli 6. in 7. šolsko uro, ko se pri učencih že pozna utrujenost
in pri nekaterih tudi manjša koncentracija.
-

Sodelovanje in pomoč med učenci, pomoč znotraj skupin

Pouk geografije v geografski učilnici v naravi praviloma vključuje skupinsko delo. Delo po
skupinah je učna oblika, ki učence med seboj še bolj poveže, na ta način se sklepajo nova
prijateljstva, poleg tega pa je tovrstna učna oblika ustrezna za spodbujanje učno šibkejših
učencev. S tem imamo v mislih skupine, ki so formirane tako, da so v skupini skupaj učno
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zmožnejši in učno manj zmožni učenci. Na ta način lahko učno zmožnejši učenci nudijo
pomoč učno manj zmožnim učencem.
V našem primeru smo bili z oddelkom premalo časa, da bi si lahko ustvarili pravo podobo o
njem. Kljub temu smo bili seveda seznanjeni s tem, kateri učenci so učno zelo uspešni. Na
podlagi opazovanja dela po skupinah lahko rečemo, da je sodelovanje potekalo ustrezno,
nismo opazili, da bi bilo v kateri izmed skupin potrebno dodatno razlagati učno vsebino
kateremu od učencev. Učne skupine so torej normalno delovale in sodelovale. Kljub temu, da
so bili učenci v skupine razdeljeni naključno, to ni predstavljalo nikakršnih ovir za predvideno
učno delo.
-

Potreba po dodatni pomoči učencem pri izvajanju praktičnih dejavnosti (jasnost
in razumljivost učne vsebine)

Težav v zvezi z jasnostjo in razumljivostjo učne vsebine pri učni uri geografije, izvedeni v
geografski učilnici v naravi, nismo zaznali. Učenci pri svojem delu niso potrebovali obsežne
dodatne razlage oziroma gledano celostno, težav z razumevanjem prvotnih navodil za delo ni
bilo opaziti.
Pri skupinskem delu (učenci so bili v štiri skupine razdeljeni že na začetku učne ure: 15
učencev smo z metodo preštevanja učencev razdelili v 3 skupine s 4 učenci in 1 skupino s 3
učenci), ki je vključevalo merjenje temperature vode, temperature zraka ob strugi,
temperature zraka ob poti, pH vrednosti vode, barvo vode in vonj vode, učenci niso
potrebovali dodatnih navodil za delo. Po prejetju učnega pripomočka in navodil učitelja so
skupine odšle na mesto, kjer se je izvajala posamezna meritev. Meritev so učenci izvedli sami,
brez pomoči učitelja. Naloga učitelja je bilo kroženje med skupinami in preverjanje
pravilnosti merskih postopkov. Težav z izvajanjem meritev ni imela nobena učna skupina,
pomoč, ki je bila pri nekaterih skupinah potrebna, se je nanašala na interpretacijo dobljenih
rezultatov.
Slednje, torej hitra ugotovitev pravilnega odgovora, nas je presenetila pri nalogi, ki se nanaša
na primerjavo temperature zraka ob strugi in temperature zraka ob poti (pričakovano je, da se
temperaturi zraka razlikujeta, saj se zrak ob vodi počasneje segreva in ohlaja kakor zrak ob
poti, ki je že nekoliko oddaljen od same reke). Gre namreč za vprašanje, ki je za 9. razred
precej zahtevno, saj zahteva od učencev precejšnjo mero sklepanja in obenem tudi poznavanja
fizikalnih značilnosti vode ter zraka.
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Manjša dodatna pomoč je bila potrebna pri skupini, ki je imela nalogo izmeriti barvo in vonj
vode. Skupini smo namreč samo povedali kaj je njihova naloga in jim dali prazen, steklen
kozarec za vlaganje. Menimo, da je skupina zaradi prenagljenosti sprva postavila vprašanje v
smislu »Kaj naj počnemo s tem?«. Odgovorili smo jim, naj premislijo in od tu naprej skupina
ni imela več težav s tem, da ne bi vedela kako izvesti nalogo – skupina je nalogo izvedla
pravilno, prav tako so bili smiselni dobljeni rezultati in ugotovitve.
Pri omenjenem kriteriju je potrebno upoštevati dejstvo, da smo učno uro izvajali v razredu, ki
je učno precej uspešen.
-

Disciplina učencev (ali se pojavljajo težave z disciplino, ali učenci tekom učne ure
klepetajo?)

Zagotavljanje discipline je zagotovo ena izmed nevralgičnih zahtevnejših točk pouka v
učilnici v naravi. Povsem razumljivo je, da učenci pri pouku, ki poteka na prostem, v naravi,
postanejo tudi nekoliko živahnejši. Menimo, da učenci učilnico v naravi, v primerjavi s šolsko
učilnico, dojemajo kot bolj sproščujočo obliko pouka, v čemer je tudi razlog za večjo
razposajenost učencev v tem primeru. Prav tako učenci pouka v geografski učilnici v naravi
niso vajeni, saj se tovrstna oblika pouka na šolah izvaja bolj poredkoma.
V našem primeru težav z učno uro zaradi klepetanja in neposlušnosti učencev ni bilo. Kljub
temu, da sta bila klepetanje in neposlušnost občasno prisotna, menimo, da smo ju uspeli
obvladovati v tej meri, da je bila učna ura normalno izpeljana. V našem primeru sta bila v
razredu zaradi klepetanja »moteča« dva učenca. Njuno klepetanje smo omejili na način, da
smo ju bolj pogosto kot ostale učence vključevali k sodelovanju pri razlagi učne snovi.
Imeti nadzor nad disciplino učencev je težja naloga, kadar učno delo poteka po skupinah.
Problem se pojavi, predvsem ko se učitelj posveti eni izmed skupin, ostale skupine pa medtem
nadzoruje zgolj posredno, zato se lahko zgodi, da se skupinsko delo sprevrže v zabavo.
Menimo, da smo v našem primeru slednje uspeli solidno nadzorovati in izpeljati učno uro
kakor je bilo zastavljeno, seveda pa je tu pomembno poudariti, da smo učno uri geografije
izvajali v oddelku s samo petnajstimi učenci.
-

Izpolnjevanje učnega lista

Učencem smo učne liste razdelili na začetku učne ure in jim dali navodilo, naj učni list
izpolnjujejo sproti. Učenci so se danih navodil držali. V primerih, kjer je bil odgovor na
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vprašanje podan v obsežni razpravi med učencem in učiteljem, smo učence opozorili, kdaj
lahko odgovorijo na dano vprašanje – v tem primeru smo odgovor oblikovali skupaj z učenci
in preden smo nadaljevali z obravnavo učne snovi, smo počakali, da so vsi učenci zapisali
odgovor na vprašanje. Pred skupinskim delom smo učence ponovno opozorili na
izpolnjevanje učnega lista – slednje smo preverjali in rečemo lahko, da s tem nismo imeli
skoraj nobenih težav.
Po končani učni uri smo razmišljali, da je mogoče zaradi učnih listov učna ura na trenutke
potekala malo preveč zmedeno in je bila nenehno potrebna neka aktivnost in posledično
stalno spodbujanje in opominjanje učencev. Že drži, da je učence potrebno zaposliti, da je v
razredu oddelku delovno vzdušje, v učilnici v naravi pa menimo, da bi celotna stvar bolje
potekala brez učnih listov. Učenci bi se lahko tako bolj sprostili in bolj posvetili opazovanje
prostora ter pojavov in procesov v njem. Konec koncev bi lahko učencem učni list, kot
ponovitev obravnave učne snovi, dali naslednjo učno uro, v šolski učilnici.
-

Uresničitev učnih ciljev

Pri izvedbi učne ure v geografski učilnici v naravi smo si zastavili naslednje urne/operativne
učne cilje:
Učenke/učenci:
1. se zdravo in koristno gibljejo v naravi pri izvajanju terenskega dela;
2. ponovijo osnove orientacije in se usposabljajo za uporabo različnih vrst zemljevidov;
3. pridobivajo prostorske predstave o geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnostih
domačega kraja;
4. razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja kot so
opazovanje, merjenje, preprosta analiza;
5. razvijajo sposobnosti za osnovno preučevanje in raziskovanje domače pokrajine ter
sposobnosti za vključevanje v odločanje o njenem razvoju.
Pri učni temi orientacija smo si zastavili naslednje učne cilje: orientacija v naravi s pomočjo
zemljevida in kompasa in gibanje v naravi z njuno pomočjo; poznavanje različnih načinov
orientacije v naravi in kritično ovrednotenje le-teh; opredelitev značilnosti naravnogeografske
enote v kateri se nahaja preučevano območje.
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-

Pri učni temi orientacija smo dosegli zastavljene učne cilje, z izjemo zadnjega, kjer
smo zaradi začetniške zmedenosti in zaradi preusmerjanja pozornosti k prehodu na
naslednjo učno temo preprosto pozabili vprašati učence

katere

značilnosti

naravnogeografske enote Predalpske pokrajine poznajo.
Pri učni temi geologija smo si zastavili naslednje učne cilje: poznavanje geoloških značilnosti
preučevanega območja; operiranje z geološko karto; poznavanje načina za preverjanje
vsebnosti karbonatov v kamnini; prepoznavanje vrste kamnin, ki se nahajajo na točki
opazovanja;

ovrednotenje površja in kamninske zgradbe na preučevanem območju

za

življenje človeka.
-

Pri učni temi geologija smo dosegli zastavljene učne cilje, vendar je bila tukaj
potrebno kar nekaj pomoči in spodbud s strani učitelja. Učna tema, kot je
prepoznavanje vrst kamnin, je lahko precej dolgočasna (v primeru, da učencem
poznavanje kamnin ne gre od rok) menimo, da smo učno temo z uporabo učnega
pripomočka, kot je geološko kladivo, uspeli primerno popestriti in s tem pritegniti
pozornost učencev. Uporaba geološke karte se učencem ni zdela posebno zanimiva,
zato jih s tem nismo preveč obremenjevali. Pozornost učencev smo nato raje
preusmerili na ovrednotenje kamninske zgradbe obravnavanega območja za življenje
človeka, kjer so učenci pokazali dobro poznavanje območja doline Idrijce za življenje
človeka z vidika možnosti za kmetijstvo in z vidika ogroženosti zaradi naravnih nesreč
– poplave.

Pri učni temi geologija smo si zastavili naslednje učne cilje: poznavanje značilnosti rečnega
toka od izvira do izliva; poznavanje in razumevanje procesov, ki so značilni za rečni relief;
nov pojem – vodni stržen; na podlagi poznavanja geomorfnih procesov, sklepati o vzrokih za
raznolikost kamnin na točki opazovanja.
-

Učenci so nas pri tej učni temi presenetili, saj so pokazali, da so dobri opazovalci in da
imajo zelo dobro sposobnost sklepanja. S slednjim imamo v mislih poznavanje
procesov vodne erozije in vodne akumulacije, katera so učenci z malo učiteljev
pomoči spoznali in nato s dopolnjevanjem skice na učnem listu pokazali razumevanje
delovanja teh dveh pojavov. Prav tako smo pri tej učni temi kot zanimivost (učni
pojem ni predpisan v učnem načrtu) vpeljali nov učni pojem »vodni stržen«. Učenci so
z opazovanjem reke in nekaj spodbud s strani učitelja samostojno prišli do pravilnega
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odgovora, kje je vodni tok reke najhitrejši. Učne cilje smo pri omenjeni učni temi
uspešno dosegli.
Pri učni temi hidrologija smo si zastavili naslednje učne cilje: ponovitev pojmov porečje in
povodje; spoznavanje osnovnih podatkov o reki Idrijci in njeni okolici; merjenje posameznih
lastnosti vode (temperatura, barva, vonj, pH); razlaga vpliva vodovja na gospodarstvo in
življenje ljudi v domačem kraju; ovrednotenje pomena reke Idrijce za promet, turizem,
ribolov in kmetijstvo.
-

Učna tema hidrologija je bila po našem mnenju najbolj uspešno izpeljana. Sledneje je
verjetno posledica tega, da je pri pouku prevladovala skupinska (in deloma
individualna) učna oblika. Pri preverjanju dobljenih rezultatovi in razlagi načina
merjenja posamezne skupine ostalim sošolcem je bilo opaziti večje zanimanje učencev
za obravnavano učno tematiko, boljše je bilo tudi sodelovanje učencev pri kasnejši
razpravi. Menimo, da smo s praktičnim skupinskim delom učence uspeli motivirati za
obravnavano učno tematiko. Slednje se je dobro odražalo tudi kasneje, ko je tekla
razprava o vplivu vodovja na gospodarstvo in življenje ljudi v domačem kraju in
ovrednotenju pomena reke Idrijce za promet, turizem, ribolov in kmetijstvo, saj so
učenci zelo dobro sodelovali. Menimo, da je način, kjer učencem damo neko nalogo,
ki jo morajo samostojno rešiti, zelo dober način za njihovo motiviranje (slednje se
nanaša na obravnavani primer, obenem pa je potrebno poudariti, da vseeno vsaka učna
tema ne bo motivirala enako vseh učencev). Učenci se tako bolj poglobijo v
obravnavano učno snov in posledično je tako večja tudi kakovost znanja,
pridobljenega tekom učne ure.
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5. EMPIRIČNI DEL
5.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Z raziskavo smo želeli proučiti, kaj učenci menijo o pouku geografije na splošno in kaj o
geografski učilnici v naravi. Proučevali smo, kakšno zaključno oceno pričakujejo pri
geografiji, koliko se zanimajo za učne vsebine pri tem predmetu in kako ocenjujejo svoje
zadovoljstvo s poukom pri njem. Zanimalo nas je, ali imajo izkušnje s poukom geografije v
geografski učilnici v naravi, zato smo jih vprašali, kolikokrat v šolskem letu so imeli pouk v
geografski učilnici v naravi. Raziskovali smo tudi, kaj učenci menijo o didaktičnih
značilnostih tovrstnega pouka. Zanimalo nas je predvsem, kako zadovoljni so s poukom v
geografski učilnici v naravi na splošno, ali si želijo, da bi bil pogostejši, kaj menijo o
učinkovitosti takega učenja in ali so motivirani pri njem.
5.1.1. Raziskovalna vprašanja
Zastavili smo si enajst raziskovalnih vprašanj:
V1: Kako učenci ocenjujejo svoje zanimanje za učne vsebine pri geografiji?
V2: Ali spol vpliva na njihovo zanimanje za učne vsebine pri geografiji?
V3: Ali obstaja povezava med izraženim zanimanjem za učne vsebine pri geografiji in
zaključno oceno pri tem predmetu, ki jo pričakujejo učenci?
V4: Ali razred, ki ga obiskujejo učenci, vpliva na njihovo zanimanje za učne vsebine pri
geografiji?
V5: Kako zadovoljni so učenci s poukom geografije?
V6: Ali obstaja povezava med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovim
zadovoljstvom s poukom tega predmeta?
V7: Ali obstaja povezava med zadovoljstvom učencev s poukom geografije in pričakovano
zaključno oceno?
V8: Ali je izraženo zadovoljstvo učencev s poukom geografije odvisno od razreda, ki ga
obiskujejo?
V9: Kako pogosto po mnenju učencev pouk geografije poteka zunaj učilnice?
V10: Ali pogostost izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi vpliva na zadovoljstvo
učencev s poukom tega predmeta?
V11: Kaj učenci menijo o didaktičnih značilnostih in učinkih pouka v geografski učilnici v
naravi?
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5.1.2. Raziskovalne hipoteze
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje hipoteze:
H1: Večina učencev meni, da jih pri geografiji zanima večina učnih vsebin.
H2: Spol vpliva na zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji.
H3: Učenci z višjo pričakovano oceno pri geografiji se bolj zanimajo za učne vsebine pri tem
predmetu kot učenci z nižjo pričakovano zaključno oceno.
H4: Razred vpliva na zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji. Učenci višjih
razredov se bolj zanimajo za učne vsebine kot učenci nižjih razredov.
H5: Učenci so večinoma zadovoljni s poukom geografije.
H6: Med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovim zadovoljstvom s
poukom tega predmeta obstaja povezava.
H7: Med zadovoljstvom učencev s poukom geografije in pričakovano zaključno oceno
obstaja povezava.
H8: Učenci višjih razredov se glede izraženega zadovoljstva s poukom geografije razlikujejo
od učencev nižjih razredov.
H9: Večina učencev meni, da so v enem šolskem letu pouk geografije zunaj šolske učilnice
imeli dvakrat.
H10: Pogostost izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi vpliva na zadovoljstvo učencev
s poukom tega predmeta.
H11: Splošno zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji vpliva na to, ali jim je
vsebina, obravnavana v geografski učilnici v naravi, zanimivejša kot v šolski učilnici.
H12: Večina učencev se povsem strinja, da je učenje v geografski učilnici v naravi
učinkovitejše kot v šolski učilnici.
H13: Večina učencev se povsem strinja, da je pri pouku v geografski učilnici v naravi bolj
motivirana za delo.
H14: Pogostost izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi vpliva na izraženo željo
učencev po pogostejšem tovrstnem pouku.
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5.2.

METODOLOGIJA

5.2.1. Osnovna raziskovalna metoda
Osnovna raziskovalna metoda v raziskavi je deskriptivna raziskovalna metoda, ki se uporablja
pri ugotavljanju razmer v izobraževanju in njihovih dosedanjih dosežkih. Z njo ugotavljamo
stanje pedagoškega področja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. Povezanost pojavov smo
ugotavljali s kavzalno-neeksperimentalno metodo, s katero iščemo odgovore na vprašanja in
pojave vzročno pojasnjujemo (Sagadin, 1993, str. 12).
5.2.2. Seznam spremenljivk
V raziskavi smo zbirali podatke za naslednje spremenljivke:
-

spol učencev

-

razred

-

pričakovana zaključna ocena pri predmetu geografija

-

splošno zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji

-

zadovoljstvo učencev s poukom geografije

-

izkušnje učencev z geografsko učilnico v naravi

-

splošno mnenje učencev o geografiji v geografski učilnici v naravi

-

mnenje učencev o učinkovitosti tovrstnega pouka

-

aktivnost učencev pri pouku v geografski učilnici v naravi

-

mnenje učencev o kakovosti tovrstnega pouka

-

sodelovanje med učenci v geografski učilnici v naravi

-

občutek sproščenosti pri takem pouku

-

zanimivost učne vsebine pri geografiji v geografski učilnici v naravi

-

dinamičnost takega pouka

-

motiviranost učencev v geografski učilnici v naravi

-

želja učencev po pogostejšem tovrstnem pouku
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5.2.3. Opis vzorca in osnovne množice
Vzorec je priložnostni. Ugotovitve posplošujemo na hipotetično osnovno množico. Vanjo
spadajo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca.
V vzorec so vključeni učenci2 od šestega do devetega razreda Osnovne šole Spodnja Idrija in
Osnovne šole Žiri. Anketni vprašalnik je izpolnilo 200 učencev: 46,5 % učencev je moškega
spola, 53,5 % pa ženskega. 26,5 % učencev obiskuje šesti, 24,5 % sedmi, 27,0 % osmi in
22,0 % deveti razred.
Spol
f
moški
93
ženski
107
SKUPAJ
200
Preglednica 4: Struktura vzorca po spolu
Razred
6.
7.
8.
9.
SKUPAJ

f
53
49
54
44
200

f (%)
46,5
53,5
100,0
f (%)
26,5
24,5
27,0
22,0
100,0

Preglednica 5: Struktura vzorca po razredu
Pričakovana zaključna
ocena pri geografiji v
šolskem letu 2013/2014
2
3
4
5
SKUPAJ

f
20
49
66
65
200

f (%)
10,0
24,5
33,0
32,5
100,0

Preglednica 6: Pričakovana zaključna ocena učencev pri geografiji v šolskem letu 2013/2014
Iz podatkov, ki so prikazani v preglednici 3, lahko vidimo, da največ učencev pri predmetu
geografija v šolskem letu 2013/2014 pričakuje prav dobro (33,0 %) in odlično (32,5 %)
oceno. Slaba četrtina (24,5 %) jih pričakuje dobro oceno, desetina (10,0 %) pa zadostno.

2

Za oba spola je uporabljena moška slovnična oblika.
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5.2.4. Opis zbiranja podatkov
Učence smo anketirali v Osnovni šoli Spodnja Idrija in Osnovni šoli Žiri. Pred anketiranjem
smo najprej vzpostavili stik z ravnateljema omenjenih šol. Na obeh šolah so anketiranje
izvedli sami, mi pa smo šolama dostavili anketne vprašalnike in se po koncu anketiranja vrnili
ponje.
Anketo smo izvedli v šestem, sedmem, osmem in devetem razredu, pri čemer v Osnovni šoli
Spodnja Idrija devetošolcev nismo anketirali. Anketiranje smo izvedli med 2. in 6. junijem
2014. Anketa je bila anonimna. Skupno je bilo v reševanje danih 200 vprašalnikov, ravno
toliko smo jih tudi dobili izpolnjenih.
5.2.5. Opis instrumenta
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, sestavljen iz 17 vprašanj. Vsa
vprašanja so zaprtega tipa. Pri vseh vprašanjih je mogoč samo en odgovor. Vprašalnik na
začetku vsebuje nekaj splošnih vprašanj o spolu, razredu in pričakovani zaključni oceni pri
predmetu geografija. Naslednja vprašanja so se nanašala na zanimanje učencev za učne
vsebine pri geografiji in njihovo zadovoljstvo s poukom tega predmeta. Sledilo je vprašanje o
izkušnjah učencev z geografsko učilnico v naravi. Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na
mnenje učencev o nekaterih didaktičnih značilnostih tovrstnega pouka, zlasti o zanimivosti
obravnavane učne snovi, učinkovitosti učenja, motiviranosti učencev za delo in njihovi želji
po pogostejšem izvajanju pouka v geografski učilnici v naravi.
5.2.6. Statistična obdelava podatkov
Podatke smo obdelali in prikazali z računalniškima programoma Microsoft Excel in SPSS.
Najprej smo odgovore šifrirali, sledila je glavna obdelava podatkov. Izračunali smo absolutne
frekvence in strukturne deleže. Za preverjanje hipotez smo uporabili preizkus enake
verjetnosti χ2 in preizkus hipoteze neodvisnosti χ2. Podatke smo prikazali tabelarično (s
frekvenčnimi in strukturnimi tabelami).
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5.3.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA



Zanimanje učencev za predmet geografija

Najprej smo ugotavljali, koliko učence zanimajo učne vsebine pri geografiji.
Raziskovalno vprašanje 1: Kako učenci ocenjujejo svoje zanimanje za učne vsebine pri
geografiji?
Hipoteza 1: Večina učencev meni, da jih pri geografiji zanima večina učnih vsebin.
Kako bi ocenil svoje zanimanje za učne vsebine pri
geografiji?
a) zanimajo me vse učne vsebine
b) zanima me večina učnih vsebin
c) zanimajo me le redke učne vsebine
d) učne vsebine pri geografiji me ne zanimajo
SKUPAJ

f
15
129
50
6
200

f (%)
7,5
64,5
25,0
3,0
100,0

Preglednica 7: Zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji
Vrednost χ2-preizkusa enake verjetnosti (χ2 = 181,529; g = 3; α = 0,000) je statistično
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in
sprejeli alternativno hipotezo, da odgovori v hipotetični osnovni množici niso enako
porazdeljeni. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Predvidevali smo, da bo
večina učencev izbrala odgovor b) zanima me večina učnih vsebin. Glede na frekvenčno
porazdelitev v vzorcu sklepamo, da večino (64,5 %) učencev v hipotetični osnovni množici
pri geografiji zanima večina učnih vsebin. S tem se je naša raziskovalna hipoteza potrdila.
Preglednica 4 prikazuje zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji. Iz podatkov lahko
vidimo, da je predmet za učence kar zanimiv, saj jih 64,5 % pravi, da jih pri geografiji zanima
večina učnih vsebin. 7,5 % učencev pravi, da jih zanimajo vse učne vsebine, redke učne
vsebine zanimajo 25,0 % učencev, najmanjši delež (3 %) pa jih pravi, da jih učne vsebine pri
geografiji ne zanimajo.
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Vpliv spola na zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji

Raziskovalno vprašanje 2: Ali spol vpliva na zanimanje učencev za učne vsebine pri
geografiji?
Hipoteza 2: Spol vpliva na zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji.
Kako bi ocenil svoje zanimanje za učne vsebine pri geografiji?
a) vse učne
vsebine

Spol

moški

f
10

f (%)
10,8

f
58

f (%)
62,4

f
22

f (%)
23,7

d) učne
vsebine
me ne
zanimajo
f f (%)
3
3,2

ženski

5

4,7

71

66,4

28

26,2

3

2,8

107 100,0

15

7,5

129

64,5

50

25,0

6

3,0

200 100,0

SKUPAJ

b) večina
učnih
vsebin

c) le redke
učne
vsebine

SKUPAJ

f
93

f (%)
100,0

Preglednica 8: Spol učencev in njihovo zanimanje za učne vsebine pri geografiji
Zaradi neizpolnjenih pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo izvedli Kullbackov
preizkus.
Vrednost Kullbackovega preizkusa (2Î = 2,725; g = 3; α = 0,431) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu spola na zanimanje učencev za učne vsebine pri
geografiji v hipotetični osnovni množici ne moremo trditi nič.
Glede na podatke v preglednici 5 je število anketiranih učenk in učencev pri posamezni
stopnji zanimanja podobno. Največ učenk (66,4 %) je odgovorilo, da jih pri geografiji zanima
večina učnih vsebin. Isti odgovor je izbralo tudi največ učencev (62,4 %). Najmanj učenk
(2,8 %) pravi, da jih učne vsebine pri tem predmetu ne zanimajo. Enako je tak odgovor
izbralo tudi najmanj učencev (3,2 %).
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Povezava med izraženim zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in
njihovo pričakovano zaključno oceno

Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstaja povezava med izraženim zanimanjem za učne vsebine
pri geografiji in zaključno oceno pri tem predmetu, ki jo pričakujejo učenci?
Hipoteza 3: Učenci z višjo pričakovano zaključno oceno pri geografiji se bolj zanimajo za
učne vsebine pri tem predmetu kot učenci z nižjo pričakovano zaključno oceno.
Kako bi ocenil svoje zanimanje za učne vsebine pri geografiji?
Kakšno
zaključno
oceno
pričakuješ pri
geografiji v
letošnjem
šolskem letu?
nižja ocena 2
višja ocena

Več učnih vsebin
a) vse učne
vsebine
b) večina učnih
vsebin

3
4

Manj učnih vsebin
c) le redke učne
vsebine
d) učne vsebine me ne
zanimajo

f
49

f (%)
71,0

f
20

f (%)
29,0

95

72,5

36

27,5

5
SKUPAJ

56

28,0

144

72,0

SKUPAJ

f
69

f (%)
100,0

131

100,0

200

100,0

Preglednica 9: Pričakovana zaključna ocena pri geografiji in zanimanje učencev za učne
vsebine pri tem predmetu
Vrednost χ2-preizkusa neodvisnosti (χ2 = 0,51; g = 1; α = 0,822) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezavi med pričakovano zaključno oceno učencev pri
geografiji in njihovim zanimanjem za učne vsebine pri tem predmetu v hipotetični osnovni
množici ne moremo trditi nič.
Podatki v preglednici 6 prikazujejo povezavo med pričakovano zaključno oceno pri geografiji
in zanimanjem učencev za učne vsebine pri tem predmetu. Od učencev, ki pričakujejo nižjo
zaključno oceno, jih je 71,0 % odgovorilo, da jih pri geografiji zanima več učnih vsebin,
29,0 % pa, da jih zanima manj učnih vsebin. Od učencev, ki pričakujejo višjo zaključno
oceno, jih je 72,5 % odgovorilo, da jih zanima več učnih vsebin, 27,5 % pa, da jih manj.
Pričakovali smo, da bodo učenci, ki pri geografiji pričakujejo višjo zaključno oceno,
izkazovali večje zanimanje za učne vsebine pri tem predmetu. Zmotno smo mislili, da se bodo
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učenci, ki pričakujejo nižjo zaključno oceno, bolj odločali za odgovor, da jih pri geografiji
zanima manj učnih vsebin. Podatki so namreč pokazali, da tudi večino učencev, ki pričakujejo
nižjo zaključno oceno, pri pouku geografije zanima več učnih vsebin. Menili smo namreč, da
je nižja pričakovana zaključna ocena posledica nezanimanja učencev za predmet. Podatek, ki
prikazuje, da učence z višjo pričakovano zaključno oceno zanima manj učnih vsebin, pa kaže,
da je kljub nezainteresiranosti za predmet mogoče dobiti dobro oceno.


Vpliv razreda na zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji

Raziskovalno vprašanje 4: Ali razred, ki ga obiskujejo učenci, vpliva na njihovo zanimanje
za učne vsebine pri geografiji?
Hipoteza 4: Učenci višjih razredov izražajo večje zanimanje za učne vsebine pri tem
predmetu kot učenci nižjih razredov.
Zanimanje za učne vsebine pri geografiji
Razred

Več učnih vsebin
a) vse učne vsebine
b) večina učnih vsebin

Manj učnih vsebin

SKUPAJ

c) le redke učne
vsebine
d) učne vsebine me
ne zanimajo
f
f (%)

f

f (%)

f

f (%)

6.

41

77,4

12

22,6

53

26,5

7.

34

69,4

15

30,6

49

24,5

8.

35

64,8

19

35,2

54

27,0

9.

34

77,3

10

22,7

44

22,0

SKUPAJ

144

72,0

56

28,0

200 100,0

Preglednica 10: Razred in zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji
Vrednost χ2-preizkusa neodvisnosti (χ2 = 2,910; g = 3; α = 0,406) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu razreda na zanimanje učencev za učne vsebine pri
geografiji v hipotetični osnovni množici ne moremo trditi nič.
Podatki v preglednici 7 prikazujejo vpliv razreda na zanimanje učencev za učne vsebine pri
geografiji.
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V 6. razredu 77,4 % učencev pravi, da jih pri geografiji zanima več učnih vsebin, 22,6 % pa,
da jih zanima manj učnih vsebin. V 7. razredu 69,4 % učencev trdi, da jih zanima več učnih
vsebin, 30,6 % pa, da manj. V 8. razredu 64,8 % učencev zanima več učnih vsebin, 35,2 %
učencev pa manj. V 9. razredu je 77,3 % učencev odgovorilo, da jih zanima več učnih vsebin,
22,7 % pa, da manj.
Nepravilno smo predvidevali, da bodo učenci višjih razredov izkazovali večje zanimanje za
učne vsebine pri geografiji. Malo večje zanimanje za učne vsebine je namreč v 6. razredu, v
vseh preostalih – višjih – razredih pa je zanimanje manjše, a vendar dokaj podobno
razporejeno. Večje zanimanje za geografijo v šestem razredu utemeljujemo s tem, da je za
učence to nov in zato zanimiv predmet. Poleg tega se v šestem razredu obravnavajo Zemlja
kot celota in teme, kot so planet Zemlja, njeno gibanje v vesolju in planeti, torej teme, ki
navadno učence dokaj zanimajo.


Zadovoljstvo učencev s poukom geografije

Raziskovalno vprašanje 5: Kako zadovoljni so učenci s poukom geografije?
Hipoteza 5: Učenci so večinoma zadovoljni s poukom geografije.
Kako bi ocenil svoje zadovoljstvo s poukom
geografije v letošnjem šolskem letu?
4 – zelo zadovoljen
3 – zadovoljen
2 – nezadovoljen
1 – zelo nezadovoljen
SKUPAJ

f
62
105
28
5
200

f (%)
31,0
52,5
14,0
2,5
100,0

Preglednica 11: Zadovoljstvo učencev s poukom geografije
Vrednost χ2-preizkusa enake verjetnosti (χ2 = 87,129; g = 3; α = 0,000) je statistično
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in
sprejeli alternativno hipotezo, da odgovori v hipotetični osnovni množici niso enako
porazdeljeni. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Predvidevali smo, da bo
večina učencev izbrala odgovor 3 – zadovoljen. Glede na frekvenčno porazdelitev v vzorcu
sklepamo, da je večina učencev (52,5 %) v hipotetični osnovni množici zadovoljna s poukom
geografije. S tem se je potrdila naša raziskovalna hipoteza.
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Preglednica 8 prikazuje zadovoljstvo učencev s poukom geografije. Naše predvidevanje je
bilo pravilno. Več kot polovica anketiranih učencev (52,5 %) je namreč izbrala oceno 3 –
zadovoljen, najmanjši delež učencev (2,5 %) pa oceno 1 – zelo nezadovoljen. Slaba tretjina
učencev (31 %) pravi, da so s poukom geografije v letošnjem šolskem letu zelo zadovoljni
(ocena 4). 14,0 % učencev pa je s poukom nezadovoljnih (ocena 2).


Povezava med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovim
zadovoljstvom s poukom tega predmeta

Raziskovalno vprašanje 6: Ali obstaja povezava med zanimanjem učencev za učne vsebine
pri geografiji in njihovim zadovoljstvom s poukom tega predmeta?
Hipoteza 6: Med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovim
zadovoljstvom s poukom tega predmeta obstaja povezava.
Kako bi ocenil svoje zadovoljstvo s poukom geografije?
Kako
bi
ocenil
svoje
Nezadovoljen
zanimanje za učne vsebine pri 1 – zelo
geografiji?
nezadovoljen
2 – nezadovoljen
f
f (%)
Več
učnih a) vse učne
12
8,3
vsebin
vsebine
b) večina
učnih
vsebin

Zadovoljen
3 – zadovoljen
4 – zelo
zadovoljen
f
f (%)
132
91,7

SKUPAJ

f
144

f (%)
100,0

Manj učnih c) le redke
vsebin
učne
vsebine
d) učne
vsebine
me
ne
zanimajo

21

37,5

35

62,5

56

100,0

SKUPAJ

33

16,5

167

83,5

200

100,0

Preglednica 12: Zadovoljstvo učencev s poukom geografije in njihovo zanimanje za učne
vsebine pri tem predmetu
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Zaradi neizpolnjenih pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo prej ločene kategorije
pri zanimanju (a) zanimajo me vse učne vsebine, b) zanima me večina učnih vsebin, c)
zanimajo me le redke učne vsebine, d) učne vsebine pri geografiji me ne zanimajo in
zadovoljstvu (1) zelo nezadovoljen, 2) nezadovoljen, 3) zadovoljen, 4) zelo zadovoljen
združili v štiri nove kategorije: »več učnih vsebin«, »manj učnih vsebin« in »nezadovoljen«,
»zadovoljen«. S tem smo zadostili pogojem za izvedbo preizkusa neodvisnosti χ2.
Vrednost preizkusa neodvisnosti χ2 (χ2 = 24,896; g = 1; α = 0,000) je statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in sprejeli alternativno
hipotezo, da med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovim
zadovoljstvom s poukom tega predmeta v hipotetični osnovni množici obstaja povezava. S
tem se je potrdila naša raziskovalna hipoteza.
Preglednica 9 prikazuje povezavo med zanimanjem učencev za učne vsebine pri geografiji in
njihovim zadovoljstvom s poukom tega predmeta. Od učencev, ki jih pri pouku geografije
zanima več učnih vsebin, jih je nezadovoljnih 8,3 %, 91,7 % pa jih je zadovoljnih. Od
učencev, ki jih pri pouku geografije zanima manj učnih vsebin, jih je s poukom tega predmeta
nezadovoljnih 37,5 %, 62,55 % pa jih je zadovoljnih.
Hipotezo smo postavili na podlagi vprašanja, ali sta zanimanje učencev za učne vsebine pri
geografiji in njihovo zadovoljstvo s poukom tega predmeta povezani. Obstaja možnost, da
učence neki predmet močno zanima, vendar so z njegovim izvajanjem nezadovoljni. Razloge
za nezadovoljstvo lahko v takem primeru največkrat pripišemo učiteljevemu podajanju učne
snovi, iščemo pa jih lahko tudi v učnemu načrtu. Ta lahko predvideva obravnavo učnih tem,
ki za učence niso najbolj zanimive, oziroma si učenci želijo, da bi obravnavali teme, ki v
učnem načrtu niso predvidene. Realizacija slednjega je odvisna od učitelja, in sicer od
njegove pripravljenosti, da učencem izpolni željo, in seveda tudi od tega, ali mu časovni načrt
to omogoča. Ni treba posebej poudarjati, da je obravnavanje tem, ki učence zanimajo, uspešen
način za vzpostavljanje dobrega odnosa z učenci.
Menimo, da je zadovoljstvo učencev s poukom odvisno od številnih dejavnikov, kot so
podajanje učne snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja, učna klima, učiteljevo delo, odnos
učiteljev do učencev in zanimivost učne snovi. Na podlagi podatkov, ki kažejo, da so učenci
ne glede na to, ali jih pri pouku geografije zanima več ali manj učnih vsebin, z njim večinoma
zadovoljni, lahko sklepamo, da so omenjeni dejavniki pri njem upoštevani in ustrezno
obravnavani.
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Povezava med zadovoljstvom učencev s poukom geografije in pričakovano
zaključno oceno?

Raziskovalno vprašanje 7: Ali obstaja povezava med zadovoljstvom učencev s poukom
geografije in pričakovano zaključno oceno?
Hipoteza 7: Med zadovoljstvom učencev s poukom geografije in pričakovano zaključno
oceno obstaja povezava.

Kakšno
zaključno
oceno
pričakuješ
pri
geografiji?
nižja
2
ocena
3
višja
4
ocena
5
SKUPAJ

Kako bi ocenil svoje zadovoljstvo s poukom geografije v letošnjem
šolskem letu?
1 – zelo
2–
3–
4 – zelo
SKUPAJ
nezadovoljen nezadovoljen zadovoljen zadovoljen
f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

3

4,3

8

11,6

35

50,7

23

33,3

69

100,0

2

1,5

20

15,3

70

53,4

39

29,8

131

100,0

5

2,5

28

14,0

105

52,5

62

31,0

200,0

100,0

Preglednica 13: Pričakovana zaključna ocena pri geografiji in zadovoljstvo učencev s
poukom geografije
Zaradi neizpolnjenih pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo prej ločene kategorije
pri ocenah (5 – odlično, 4 – prav dobro, 3 – dobro, 2 – zadostno ) združili v dve novi
kategoriji »nižja ocena« in »višja ocena«. Ker s tem še vedno nismo zadostili pogojem za
izvedbo preizkusa neodvisnosti χ2 , smo izvedli Kullbackov preizkus.
Vrednost Kullbackovega preizkusa (2Î = 2,043; g = 3; α = 0,563) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezavi med pričakovano zaključno oceno učencev pri
geografiji in njihovim zadovoljstvom s poukom tega predmeta v hipotetični osnovni množici
ne moremo trditi nič.
Preglednica 10 prikazuje povezavo med zadovoljstvom učencev s poukom geografije in
pričakovano zaključno oceno pri tem predmetu.
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Od učencev, ki pri geografiji pričakujejo nižjo zaključno oceno, jih je največ (50,7 %)
zadovoljnih s poukom tega predmeta, dobra tretjina (33,3 %) jih je zelo zadovoljnih, 11,6 %
jih ni zadovoljnih, najmanj učencev (4,3 %) pa sploh ni zadovoljnih.
Od učencev, ki pri geografiji pričakujejo višjo zaključno oceno, jih je največ (53,4 %)
zadovoljnih s poukom tega predmeta, 29,8 % jih je zelo zadovoljnih, 15,3 % jih ni
zadovoljnih, najmanj učencev (1,5 %) pa sploh ni zadovoljnih.
Iz podatkov v preglednici 10 vidimo, da glede zadovoljstva s poukom geografije pri učencih,
ki pričakujejo nižjo zaključno oceno, in učencih, ki pričakujejo višjo zaključno oceno pri
predmetu geografija, ni večjih razlik. Oboji so namreč večinoma zadovoljni oziroma zelo
zadovoljni s poukom tega predmeta. To pomeni, da so učenci ne glede na pričakovano
zaključno oceno s poukom geografije zadovoljni.


Vpliv razreda na izraženo zadovoljstvo učencev s poukom geografije

Raziskovalno vprašanje 8: Ali je izraženo zadovoljstvo učencev s poukom geografije
odvisno od razreda, ki ga obiskujejo?
Hipoteza 8: Učenci višjih razredov se glede izraženega zadovoljstva s poukom geografije
razlikujejo od učencev nižjih razredov.
Zadovoljstvo s poukom geografije
Razred

nezadovoljen
1 – zelo
nezadovoljen
2 – nezadovoljen
f
f (%)

zadovoljen

SKUPAJ

3 – zadovoljen
4 – zelo
zadovoljen
f
f (%)

f

f (%)

6.

4

7,5

49

92,5

53

100,0

7.

9

18,4

40

81,6

49

100,0

8.

13

24,0

41

76,0

54

100,0

9.

7

15,9

37

84,1

44

100,0

SKUPAJ

33

16,5

167

83,5

200 100,0

Preglednica 14: Razred in zadovoljstvo učencev s poukom geografije
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Zaradi neizpolnjenih pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo prej ločene kategorije
pri zadovoljstvu (1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – zadovoljen, 4 – zelo
nezadovoljen) združili v dve novi kategoriji »nezadovoljen« in »zadovoljen«. S tem smo
zadostili pogojem za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti.
Vrednost χ2-preizkusa neodvisnosti (χ2 = 5,467; g = 3; α = 0,141) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu razreda na izraženo zadovoljstvo učencev s
poukom geografije v hipotetični osnovni množici ne moremo trditi nič.
Preglednica 11 prikazuje vpliv razreda na izraženo zadovoljstvo učencev s poukom
geografije. V šestem razredu je 7,5 % učencev s poukom geografije nezadovoljnih, 92,5 % pa
zadovoljnih. V sedmem razredu je 18,4 % učencev s poukom geografije nezadovoljnih,
81,6 % pa zadovoljnih. V osmem razredu jih je 24,0 % nezadovoljnih, 76,0 % pa zadovoljnih.
V devetem razredu jih je 15,9 % s poukom geografije nezadovoljnih, 84,1 % pa zadovoljnih.
Iz podatkov v preglednici 11 vidimo, da so učenci v vseh razredih s poukom geografije
večinoma zadovoljni. Najbolj so zadovoljni učenci šestih razredov. Opazen je rahel upad
zadovoljstva v osmem razredu, ko je to najmanjše. Večje zadovoljstvo učencev nižjih
razredov bi lahko razložili z dejstvom, da je geografija za učence šestih razredov nov in
verjetno zato tudi toliko zanimivejši predmet. Učenci višjih razredov pa imajo z njim že več
izkušenj, poznajo njegove značilnosti, način dela pri predmetu, kar jim omogoča, da si o njem
ustvarijo lastno mnenje.
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Pogostost izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi

Raziskovalno vprašanje 9: Kako pogosto po mnenju učencev pouk geografije poteka zunaj
šolske učilnice?
Hipoteza 9: Večina učencev meni, da je v enem šolskem letu pouk geografije zunaj šolske
učilnice potekal dvakrat.
Kako pogosto je v tem šolskem letu pouk geografije
potekal zunaj šolske učilnice, v naravi?
a) enkrat
b) dvakrat
c) trikrat
d) več kot trikrat
e) ne vem, ne spomnim se
SKUPAJ

f
70
17
3
5
105
200

f (%)
35,0
8,5
1,5
2,5
52,5
100,0

Preglednica 15: Pogostost izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi
Vrednost χ2-preizkusa enake verjetnosti (χ2 = 219,500; g = 3; α = 0,000) je statistično
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in
sprejeli alternativno hipotezo, da odgovori v hipotetični osnovni množici niso enako
porazdeljeni. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje, vendar ne tisti, kot smo
predvidevali. Pričakovali smo namreč mnenje večine učencev, da je v enem šolskem letu
pouk geografije v geografski učilnici v naravi potekal dvakrat. Glede na frekvenčno
porazdelitev v vzorcu sklepamo, da večina (73,6 %) učencev v hipotetični osnovni množici
meni, da se je to zgodilo enkrat. Naša raziskovalna hipoteza se ni potrdila.
Preglednica 12 prikazuje, kako pogosto so imeli učenci v preteklem letu pouk v geografski
učilnici v naravi. Največji delež (35,0 %) jih meni, da enkrat. 8,5 % jih meni, da dvakrat,
1,5 % jih je odgovorilo, da trikrat, 2,5 % pa, da več kot trikrat. 52,5 % anketiranih učencev je
na to vprašanje odgovorilo »ne vem, ne spomnim se«.
Velik delež odgovorov »ne vem, ne spomnim se« pripisujemo temu, da je to najlažji in
najhitrejši odgovor na zastavljeno vprašanje. Menimo, da so učenci to vprašanje obravnavali
podobno kot vprašanja odprtega tipa, ki zahtevajo nekaj lastnega razmisleka, in so tako rajši
izbrali krajšo in preprostejšo pot.
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Iz dobljenih podatkov kljub temu izhaja mnenje večine učencev, da so pouk geografije v
geografski učilnici v naravi imeli enkrat. Menimo, da so imeli v mislih katero od naslednjih
možnosti za izvajanje pouka geografije v geografski učilnici v naravi.
Pouk geografije na prostem vključuje predvsem praktično delo. Tipi nalog praktičnega dela,
ki so primerni za osnovno šolo, so: merjenje, orientacija in delo z zemljevidom, grafično
ponazarjanje, preprosto računanje, anketiranje, kartiranje, intervju, neposredno opazovanje
(Učni načrt, 2011).
Možnost za izvajanje pouka geografije v geografski učilnici v naravi daje šola v naravi. To je
organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki spada v razširjeni program osnovne
šole. Poteka strnjeno več dni med šolskim letom in se izvaja zunaj šole. Organizacija šole v
naravi je za šolo obvezna, udeležba otrok pa je tako kot pri drugih oblikah razširjenega
programa prostovoljna. Šola mora med obveznim izobraževanjem organizirati vsaj dve šoli v
naravi (Šola v naravi za …, 2001).
Možnost za izvajanje pouka geografije v geografski učilnici v naravi ponujajo tudi
naravoslovni in kulturni dnevi, projektno učno delo in geografske oziroma interdisciplinarne
ekskurzije v slovenske pokrajine (Predmetnik osnovne šole, 2014, Učni načrt, 2011).
Seveda pa je najlažje obtoževati učitelje, da učencev ne odpeljejo v naravo dovolj pogosto.
Zagotovo se tudi učitelji zavedajo koristnosti tovrstnega pouka, a vendar se za njegovo
pogostejše izvajanje ne odločajo iz različnih razlogov:
-

45 minut je za izvedbo pouka v geografski učilnici v naravi premalo, saj kar nekaj
časa lahko vzameta že hoja do mesta, na katerem bo potekalo opazovanje, in tudi
razlaga poteka oziroma načina dela. Mogoča rešitev tega problema bi bila blok ura
oziroma dve uri geografije zapored. Druga možnost je praktično neizvedljiva, saj bi to
pomenilo prevelike spremembe v urniku in preveč prilagajanja celotne šole. Dve
zaporedni uri geografije lahko učitelj organizira izjemoma in tako omogoči obravnavo
določene učne teme.

-

Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
mora učitelj poskrbeti za spremstvo učencev. Normativ za spremstvo učencev na
ekskurzijah,

dnevih

dejavnosti

in

drugih

organiziranih

oblikah

vzgojno-

izobraževalnega dela, ki se izvajajo zunaj šolskega prostora, je en učitelj na petnajst
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učencev (normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli je 28 učencev) (Pravilnik o
…, 2014).
-

Izvedba geografske učilnice v naravi v bolj oddaljenem kraju, kot je ekskurzija, od
učitelja zahteva kar nekaj organizacije, od šole pa privolitev. Če želi učitelj učence
odpeljati v drug kraj, mora organizirati prevoz, časovni načrt, spremstvo učencev.
Zagotovo pa se ideja ustavi že pri prevozu, saj to pomeni dodatne stroške za starše, ki
zagotovo ne bi bili najbolj veseli, če bi bilo to zelo pogosto.

-

Prenatrpan učni načrt, ki učiteljem ne dopušča svobode pri ustvarjanju lastnega načina
poučevanja. Pri nekaterih učiteljih pa učni načrt povzroča preveliko ukalupljenost.



Vpliv pogostosti izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi na
zadovoljstvo učencev s poukom tega predmeta

Raziskovalno vprašanje 10: Ali pogostost izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v
naravi vpliva na zadovoljstvo učencev s poukom tega predmeta?
Hipoteza 10: Pogostost izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi vpliva na
zadovoljstvo učencev s poukom tega predmeta.
Zadovoljstvo s poukom geografije
Kako pogosto je v tem šolskem nezadovoljen
letu pouk geografije potekal
1 – zelo
zunaj šolske učilnice, v naravi?
nezadovoljen
2–
nezadovoljen
f
f (%)
manj
pogosto
bolj pogosto

3

SKUPAJ

3 – zadovoljen
4 – zelo zadovoljen

f

f (%)

f

f (%)

a) enkrat

12

13,8

75

86,2

87

100,0

b) dvakrat
c) trikrat

0

0,0

8

100,0

8

100,0

12

12,6

83

87,4

953

100,0

d) več
trikrat
SKUPAJ

zadovoljen

kot

Preostalih 105 učencev je izbralo odgovor N – ne morem odgovoriti.
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Preglednica 16: Pogostost izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi in
zadovoljstvo učencev s poukom tega predmeta
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo izvedli Kullbackov
preizkus.
Vrednost Kullbackovega preizkusa (2Î = 2,264; g = 1; α = 0,132) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu pogostosti izvajanja pouka geografije v geografski
učilnici v naravi na zadovoljstvo učencev s poukom geografije v hipotetični osnovni množici
ne moremo trditi nič.
Preglednica 13 prikazuje vpliv pogostosti izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v
naravi na zadovoljstvo učencev s poukom tega predmeta.
Od učencev, ki so manj pogosto imeli pouk geografije v geografski učilnici v naravi, jih je
13,8 % nezadovoljnih s poukom tega predmeta, 86,2 % pa zadovoljnih.
Vsi učenci (100,0 %), ki so pogosteje imeli pouk geografije v geografski učilnici v naravi, so
zadovoljni s poukom tega predmeta.
Predpostavljali smo, da bodo učenci s poukom geografije bolj zadovoljni, kadar se ta izvaja
pogosteje. Iz podatkov v preglednici 13 vidimo, da to sicer drži, vendar je numerus učencev,
ki so pogosteje imeli pouk geografije v geografski učilnici v naravi in so zadovoljni s poukom
geografije, premajhen, da bi lahko z njim kaj dokazali. Učenci, ki so manj pogosto imeli pouk
v geografski učilnici v naravi, so večinoma zadovoljni s poukom geografije, kar pomeni, da
naša predpostavka ni bila pravilna.
Na podlagi v raziskavi dobljenih podatkov vidimo, da so učenci s poukom geografije
večinoma zadovoljni, tudi če je pouk v geografski učilnici v naravi manj pogost. Na podlagi
tega menimo, da je lahko pogost pouk zunaj učilnice za učence tudi obremenjujoč. Mogoče
učencem kdaj preprosto ne ustreza pouk, ki lahko zahteva nekaj fizične dejavnosti in njihovo
aktivno sodelovanje. Mogoče jim kdaj pa kdaj preprosto bolj ustreza sedenje v šolski klopi in
poslušanje učiteljeve razlage. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je pouk geografije v
geografski učilnici v naravi učinkovitejši takrat, kadar ga uporabljamo za popestritev učnega
procesa.
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Mnenje učencev o didaktičnih značilnostih in učinkih pouka geografije v
geografski učilnici v naravi

Raziskovalno vprašanje 11: Kaj učenci menijo o didaktičnih značilnostih in učinkih pouka
geografije v geografski učilnici v naravi?
Hipoteza 11: Splošno zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji vpliva na to, ali jim
je vsebina, obravnavana v geografski učilnici v naravi, bolj zanimiva kot pri pouku v šolski
učilnici.
Učna vsebina mi je pri pouku geografije v geografski učilnici
v naravi bolj zanimiva kot pri pouku v šolski učilnici
Kako bi ocenil svoje
4 – se
3 – se
2 – se ne
1 – se
SKUPAJ
zanimanje za učne povsem
strinjam
strinjam
sploh ne
vsebine
pri strinjam
strinjam
geografiji?
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Večina a) vse
59 50,0 32 27,1 18 15,3 9
7,6 118 100,0
učnih
učne
vsebin
vsebine
b) večina
učnih
vsebin
Manj
c) le redke 27 58,7 10 21,7 4
8,7
5 10,9 46 100,0
učnih
učne
vsebin
vsebine
d) učne
vsebine
me ne
zanimajo
SKUPAJ
86 52,4 42 25,6 22 13,4 14 8,6 1644 100,0
Preglednica 17: Zanimanje učencev za učne vsebine pri geografiji in njihovo mnenje o
zanimivosti učnih vsebin, obravnavanih pri pouku geografije v geografski učilnici v naravi
Zaradi neizpolnjenih pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo prej ločene kategorije
pri zanimanju (a) zanimajo me vse učne vsebine, b) zanima me večina učnih vsebin, c)
zanimajo me le redke učne vsebine, d) učne vsebine pri predmetu geografija me ne zanimajo

4

Preostalih 36 učencev je izbralo odgovor N – ne morem odgovoriti.
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združili v dve novi kategoriji »večina učnih vsebin« in »manj učnih vsebin«. S tem smo
zadostili pogojem za izvedbo preizkusa neodvisnosti χ2.
Vrednost χ2-preizkusa neodvisnosti (χ2 = 2,320; g = 3; α = 0,509) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu splošnega zanimanja učencev za učne vsebine pri
geografiji na to, ali jim je vsebina, obravnavana v geografski učilnici v naravi, bolj zanimiva
kot pri pouku v šolski učilnici, v hipotetični osnovni množici ne moremo trditi nič.
Preglednica 14 prikazuje vpliv splošnega zanimanja učencev za učne vsebine pri geografiji na
to, ali jim je vsebina, obravnavana v geografski učilnici v naravi, bolj zanimiva kot pri pouku
v šolski učilnici.
Največ učencev (50 %), ki jih pri predmetu zanima večina učnih vsebin, se povsem strinja s
trditvijo, da jim je učna vsebina pri pouku v geografski učilnici v naravi bolj zanimiva kot v
šolski učilnici, 27,1 % se jih z omenjeno trditvijo strinja, 15,3 % ne, najmanjši delež učencev
(7,6 %) pa se sploh ne strinja s trditvijo, da jim je učna vsebina pri pouku v geografski učilnici
v naravi bolj zanimiva kot v šolski učilnici.
Učenci, ki jih pri geografiji zanima manj učnih vsebin, se večinoma (58,7 %) povsem strinjajo
s trditvijo, da jim je učna vsebina pri pouku v geografski učilnici v naravi bolj zanimiva kot v
šolski učilnici, 21,7 % se jih z omenjeno trditvijo strinja, najmanj (8,7 %) se jih z omenjeno
trditvijo ne strinja, 10,9 % pa se jih sploh ne strinja s trditvijo, da jim je učna vsebina pri
pouku v geografski učilnici v naravi bolj zanimiva kot v šolski učilnici.
Hipoteza 12: Večina učencev se povsem strinja, da je učenje geografije v geografski učilnici
v naravi učinkovitejše od učenja v šolski učilnici.
Menim, da je učenje geografije, ki poteka tako, da se o
geografskih pojavih, procesih in ostalih stvareh učimo v naravi,
učinkovitejše od učenja v šolski učilnici.
f
4 – se povsem strinjam
83
3 – se strinjam
62
2 – se ne strinjam
21
1 – se sploh ne strinjam
14
SKUPAJ
1805

f (%)
46,1
34,4
11,7
7,8
100,0

Preglednica 18: Mnenje učencev o učinkovitosti učenja geografije v geografski učilnici v
naravi

5

Preostalih 20 učencev je izbralo odgovor N – ne morem odgovoriti.
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Vrednost χ2-preizkusa enake verjetnosti (χ2 = 70,909; g = 3; α = 0,000) je statistično
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in
sprejeli alternativno hipotezo, da odgovori v hipotetični osnovni množici niso enako
porazdeljeni. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Predvidevali smo, da bo
večina učencev izbrala odgovor 4 – se povsem strinjam. Glede na frekvenčno porazdelitev v
vzorcu sklepamo, da se večina (46,1 %) učencev v hipotetični osnovni množici povsem
strinja, da je učenje geografije v geografski učilnici v naravi učinkovitejše od učenja v šolski
učilnici. S tem se je potrdila naša raziskovalna hipoteza.
Preglednica 15 prikazuje mnenje učencev o učinkovitosti učenja geografije v geografski
učilnici v naravi. Največ učencev (46,1 %) se povsem strinja s trditvijo, da je učenje
geografije, ki poteka tako, da se o geografskih pojavih, procesih in ostalih stvareh učimo v
naravi, učinkovitejše od učenja v šolski učilnici. Dobra tretjina (34,4 %) se jih z omenjeno
trditvijo povsem strinja, 11,7 % se jih ne strinja, 7,8 % pa se jih sploh ne strinja.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko vidimo, da imajo učenci o pouku v geografski učilnici
v naravi dobro mnenje, saj menijo, da je učinkovitejši od učenja geografije v šolski učilnici. Z
učinkovitostjo pouka imamo v mislih predvsem, koliko se učenec pri pouku nauči oziroma
kako kakovostno je pridobljeno znanje. Za pouk geografije v geografski učilnici v naravi je
značilno, da omogoča neposredno učno izkušnjo in ponazarjanje z naravnimi predmeti in
pojavi, zaradi česar je za učence nazornejši. Strmčnik (2001, str. 327) pravi, da je nazornost
signalni sistem, ki je v nasprotju z verbalno-simbolnim vezan na čutno zaznavno in
predstavno podlago. Tako je nazornost didaktično sredstvo, ki učencem pomaga, da lažje
dojamejo in utrjujejo abstraktnejše bistvo predmetov, pojavov in procesov stvarnosti.
Pomen nazornosti je naslednji (Strmčnik, 2001, str. 333–334):
Motivacijska moč ponazoril izvira od tod, da privede učenca v neposredni stik z učno
vsebino in tako vzbuja zanimanje za učno vsebino.
-

S ponazorili učenci pridobivajo in utrjujejo znanje in vedenje, razvijajo čutila,
zmožnost zaznavanja, predstavljivost in druge zahtevnejše miselne procese.

-

Nazornost pripomore k trajnejši in ustvarjalnejši uporabi znanja.

-

Pomembni sta racionalna in redukcijska funkcija nazornosti, ki prispevata k večji
kakovosti pouka in razbremenitvi učencev. Pri prvi se to kaže zlasti pri tem, da s
ponazarjanjem lahko uspešno nadomestimo razlaganje in opisovanje. Pri redukciji pa
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je bistveno to, da se nazornost osredotoči na bistveno, značilno in reprezentativno, s
čimer tudi omejuje učno vsebino (prav tam).
Hipoteza 13: Večina učencev se povsem strinja, da so pri pouku v geografski učilnici v
naravi bolj motivirani za delo.
Pri pouku, ki poteka v naravi, sem bolj motiviran za delo
4 – se povsem strinjam
3 – se strinjam
2 – se ne strinjam
1 – se sploh ne strinjam
SKUPAJ

f
86
42
28
12
1686

f (%)
51,2
25,0
16,7
7,1
100,0

Preglednica 19: Mnenje učencev o motiviranosti pri pouku v geografski učilnici v naravi
Vrednost χ2-preizkusa enake verjetnosti (χ2 = 71,297; g = 3; α = 0,000) je statistično
pomembna. Hipotezo enake verjetnosti smo zavrnili s tveganjem, manjšim od 0,0 %, in
sprejeli alternativno hipotezo, da odgovori v hipotetični osnovni množici niso enako
porazdeljeni. Dokazali smo, da eden od odgovorov prevladuje. Predvidevali smo, da bo
večina učencev izbrala odgovor 4 – se povsem strinjam. Glede na frekvenčno porazdelitev v
vzorcu sklepamo, da se večina (51,02 %) učencev v hipotetični osnovni množici povsem
strinja, da so pri pouku v naravi bolj motivirani za delo. S tem se je potrdila naša raziskovalna
hipoteza.
Preglednica 16 prikazuje mnenje učencev o motiviranosti pri pouku v geografski učilnici v
naravi. Največ učencev (51,2 %) se povsem strinja s trditvijo, da so pri pouku v naravi bolj
motivirani za delo. 25,0 % se jih z omenjeno trditvijo strinja, 16,7 % ne, 7,1 % pa se jih sploh
ne strinja.

6

Preostalih 32 učencev je izbralo odgovor N – ne morem odgovoriti.
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Hipoteza 14: Pogostost izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi vpliva na izraženo
željo učencev, da bi ta v naravi potekal pogosteje.
Želim si, da bi pouk geografije v naravi potekal pogosteje.
4 – se
povsem
strinjam

3 – se
strinjam

2 – se ne
strinjam

1 – se
sploh ne
strinjam

SKUPAJ

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

9

13,8

5

7,7

65

100,0

18,7

1

6,3

2

12,5

16

100,0

1

33,3

0

0,0

0

0,0

3

100,0

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

100,0

60,2

18

20,5

10

11,4

7

8,0

887

100,0

Kako pogosto je v
tem šolskem letu
pouk geografije
potekal
zunaj
učilnice, v naravi,
v
geografski
učilnici v naravi?
a) enkrat

f

f (%)

f

f (%)

f

37

57,0

14

21,5

b) dvakrat

10

62,5

3

c) trikrat

2

66,7

d) več
kot
trikrat
SKUPAJ

4
53

Preglednica 20: Pogostost izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi in želja učencev, da
bi pouk večkrat imeli v geografski učilnici v naravi
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za izvedbo χ2-preizkusa neodvisnosti smo uporabili
Kullbackov preizkus.
Vrednost Kullbackovega preizkusa (2Î = 6,762; g = 9; α = 0,622) ni statistično pomembna.
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O vplivu pogostosti izvajanja pouka v geografski učilnici v
naravi na izraženo željo učencev po pogostejšem izvajanju tovrstnega pouka v hipotetični
osnovni množici ne moremo trditi nič.
Preglednica 17 prikazuje vpliv pogostosti izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v
naravi na željo učencev, da bi pouk geografije v naravi imeli večkrat.
Od učencev, ki so v šolskem letu enkrat imeli pouk v geografski učilnici v naravi, se jih
največ (57,0 %) z omenjeno trditvijo povsem strinja, 21,5 % se jih s trditvijo strinja, 13,8 %
ne, 7,7 % pa se jih sploh ne strinja.

7

Ostalih 112 učencev je izbralo odgovor N – ne morem odgovoriti.
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Od učencev, ki so v šolskem letu dvakrat imeli pouk v geografski učilnici v naravi, se jih
največ (62,5 %) z omenjeno trditvijo povsem strinja, 18,7 % se jih strinja, 6,3 % ne, 12,5 %
pa sploh ne.
Od učencev, ki so v šolskem letu trikrat imeli pouk v geografski učilnici v naravi, se jih
66,7 % z omenjeno trditvijo povsem strinja, 33,3 % pa se jih strinja.
Vsi učenci (100,0 %), ki so v šolskem letu pouk v geografski učilnici v naravi imeli več kot
trikrat, se z omenjeno trditvijo povsem strinjajo.
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6. SKLEP
V sklepnem delu povzemamo glavne ugotovitve o pomenu in značilnostih pouka geografije v
geografski učilnici v naravi.
V delu smo skušali predstaviti značilnosti učilnice v naravi, s poudarkom na učilnici v naravi
pri predmetu geografija oziroma geografski učilnici v naravi. »Geografska učilnica v naravi je
prostor v neposredni bližini šole, kjer se na podlagi vzgojno-izobraževalnih ciljev občasno
izvaja pouk geografije. V geografski učilnici v naravi učenci in dijaki opazujejo, merijo,
rišejo, anketirajo, kartirajo, analizirajo, primerjajo, itd. Metode dela so odvisne od vsebin, ki
jih obravnavamo, in vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Bevc, 1997, str. 9).
V teoretičnem delu smo najprej opredelili pouk in učenje v sodobni osnovni šoli, katerih
značilnost je uporaba didaktičnih sistemov, ki zahtevajo aktivnost učencev. V nadaljevanju
smo opredelili učilnico v naravi na splošno in nato še geografsko učilnico v naravi. Pri slednji
smo skušali čim bolj jasno prikazati njene glavne značilnosti.
V empiričnem delu smo ugotavljali, kakšno je mnenje učencev o značilnostih pouka, ki
poteka v geografski učilnici v naravi, in o didaktičnih značilnostih geografske učilnice v
naravi, kot so: učinkovitost učenja, sodelovanje med učenci, kakovost pridobljenega znanja,
aktivnost učencev, dobra razredna klima, zanimivost učne snovi, obravnavane na tovrsten
način, dinamičnost pouka in motiviranost učencev za delo. Zanimalo nas je tudi, ali učenci
izražajo željo, da bi pouk v geografski učilnici v naravi potekal bolj pogosto. V nadaljevanju
so prikazani rezultati, ki se nanašajo na učence v osnovni množici.
Ugotovili smo, da večina učencev meni, da jih pri pouku geografije zanima večina učnih
vsebin, kar pomeni, da je predmet geografija za učence kar zanimiv. Ugotovili smo, da so
učenci s poukom geografije večinoma zadovoljni ter da obstaja povezanost med zanimanjem
učencev za učne vsebine pri predmetu geografija in stopnjo njihovega zadovoljstva s poukom
geografije. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci, ne glede na to, ali jih pri pouku
geografije zanima več ali manj učnih vsebin, s poukom pri predmetu geografija večinoma
zadovoljni. Raziskava je tudi pokazala, da se večina učencev povsem strinja, da je učenje
geografije v geografski učilnici v naravi bolj učinkovito od učenja v šolski učilnici. Prav tako
se večina učencev povsem strinja, da je pri pouku geografije v geografski učilnici v naravi
bolj motivirana za delo. Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da večina učencev meni,
da so bili v preteklem šolskem letu pouka izven šolske učilnice, pouka v naravi oziroma
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pouka v geografski učilnici v naravi deležni enkrat. Učenci izražajo željo, da bi pouk
geografije v geografski učilnici v naravi potekal bolj pogosto, medtem ko o vplivu pogostosti
izvajanja pouka v geografski učilnici v naravi na izraženo željo učencev, da bi ta v naravi
potekal bolj pogosto, ne moremo trditi ničesar. Prav tako ne moremo trditi ničesar o vplivu
spola na zanimanje učencev za učne vsebine pri predmetu geografija. V nadaljevanju smo
preverjali povezanost med pričakovano zaključno oceno pri predmetu geografija in izraženim
zanimanjem učencev za učne vsebine pri predmetu geografija, vendar o slednjem ne moremo
trditi ničesar. Prav tako ne moremo trditi ničesar o vplivu razreda, ki ga obiskujejo učenci, na
njihovo zanimanje za učne vsebine pri predmetu geografija in o povezanosti med
zadovoljstvom učencev s poukom pri predmetu geografija in pričakovano zaključno oceno pri
predmetu geografija. Prav tako ne moremo ničesar trditi o vplivu razreda, ki ga učenci
obiskujejo, na njihovo zadovoljstvo s poukom pri predmetu geografija. Rezultati raziskave so
pokazali, da o vplivu pogostosti izvajanja pouka geografije v geografski učilnici v naravi na
zadovoljstvo učencev s poukom pri predmetu geografija ne moremo trditi ničesar. Glede na
rezultate raziskave smo ugotovili tudi, da o vplivu splošnega zanimanja učencev za učne
vsebine pri predmetu geografija na njihovo mnenje, ali jim je učna vsebina, obravnavana v
geografski učilnici v naravi, bolj zanimiva kot pri pouku v šolski učilnici, ne moremo trditi
ničesar.
Podobno raziskavo bi lahko naredili tudi med učitelji geografije. Na ta način bi dobili
podatke, ki bi nam povedali, v kolikšni meri so seznanjeni z geografsko učilnico v naravi,
kakšno je njihovo mnenje o njej in ali opažajo, da si učenci želijo, da bi se pouk geografije v
geografski učilnici v naravi izvajal bolj pogosto ali bolj poredko. Pri pogostosti izvajanja
pouka geografije izven šolske učilnice, v naravi, na terenu oziroma v geografski učilnici v
naravi bi bilo zanimivo pridobiti mnenje učiteljev o tem, kako pogosto izvajajo pouk v
geografski učilnici v naravi. Vprašali bi jih lahko, na podlagi česa se odločajo o pogostosti
izvajanja pouka geografije na omenjeni način in katere zahteve in pogoji morajo biti
izpolnjeni za izvedbo pouka geografije v geografski učilnici v naravi in na kakšne ovire pri
tem naletijo.
Diplomsko delo zaključujemo s trditvijo, da je pouk geografije v geografski učilnici v naravi
pomembna učna oblika, saj kot taka omogoča, da učenci pridobijo bolj celostno in
kakovostno znanje, ki je trajnejše. Priporočljivo je, da učitelji to učno obliko večkrat
uporabijo.
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7. SUMMARY
In the summary, the main findings about the importance and characteristics of teaching
geography in a geography classroom in nature are summarised.
The diploma thesis tried to present the characteristics of a classroom in nature, focusing
mainly on a classroom in nature in the school subject geography – a geography classroom in
nature. “A geography classroom in nature is a place in the vicinity of the school where
geography is occasionally taught based on educational goals. In a geography classroom in
nature, the students can measure, draw, survey, map, analyse, compare etc. The work methods
depend on the content discussed and the educational goals.” (Bevc, 1997, p. 9)
Firstly, the theoretical part described teaching and learning in a modern primary school which
is characterised by using didactic systems that require active participation from the students.
This was followed by the presentation of a classroom in nature in general and then a
description of a geography classroom in nature where its main characteristics were presented
in detail.
In the empirical part, this diploma thesis focused on determining the students’ opinion about
the characteristics of learning in a geography classroom in nature and about the didactic
characteristics of a geography classroom in nature, such as: learning effectiveness,
cooperation among students, the quality of knowledge acquired, students’ activity, good
atmosphere in the class, how interesting the subjected covered in such a way was, how
dynamic the lesson was, and how motivated the students were to participate. It also tried to
determine whether the students believe learning geography in a geography classroom in
nature should be carried out more regularly. This is followed by the results referring to the
students in the base set.
The diploma thesis determined that the majority of students believe most of the topics covered
in geography are interesting, which means the subject of geography is interesting for the
students. It was determined that students are mostly happy with the geography lessons and
that there is a connection between how interested the students are for the topics covered in
geography lessons and how satisfied they are with the geography lessons. The research results
show that students, regardless of whether they are more or less interested in the topic covered
in geography lessons, are mostly satisfied with the subject of geography. The research also
shows that the majority of students agree learning geography in a geography classroom in
95

nature is more effective than learning it in a classroom. The majority of the students also
agree they are more motivated when learning geography in a geography classroom in nature.
The survey analysis shows that the majority of the students believe that in the past school
year, they had one lesson outside the classroom/in nature/in a geography classroom in nature.
The students wish geography lessons in a geography classroom in nature would take place
more often, while no claims regarding the influence of the frequency of lessons in a
geography classroom in nature on the students’ wish for such lessons to take place more often
can be made. Also, no statements can be made about the influence of gender on the interest in
the topics covered in geography. The survey then focused on the link between what grade
they expect to receive in this subject and their interest in the topics covered, however, no
claims can be made about this. It is also impossible to comment on the influence of the class
the students are a part of on their interest in the topics covered in the subject of geography and
the link between how satisfied the students are with geography lessons and their final grade.
No claims can be made about the influence of the class the students are a part of on how
satisfied they are with geography lessons. The results of the research show that the influence
of the frequency of geography lessons in a geography classroom in nature on how students are
satisfied with geography lessons cannot be asserted. Based on the research results, it has also
been established that no claims can be made about the influence of the general interest of
students for the topics covered in geography lessons on their opinion about whether they
prefer the topics covered in a geography classroom in nature to lessons in a regular classroom.
A similar research could be carried out among geography teachers. With this, it would be
possible to acquire data that would establish how much they know about a geography
classroom in nature, what their opinion about it is, and if they are aware of the students to
wish for more or less geography lessons in a geography classroom in nature. Regarding the
frequency of carrying out geography lessons outside the classroom, in nature, in the field or in
a geography classroom in nature, it would be interesting to acquire teachers’ opinions about
how often they teach geography in nature. The research would try to determine what their
decision on the frequency of carrying out geography lessons in such a way is based on, which
conditions have to be fulfilled in order to carry out a geography lesson in a geography
classroom in nature and what the possible obstacles with such lessons are.
The diploma thesis concludes with the statement that geography lessons in a geography
classroom in nature are an important form of teaching, as they enable the students to gain a
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more comprehensive and quality knowledge that lasts longer. It is recommended that the
teachers use this form of teaching regularly.
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9. PRILOGE
9.1.

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE
ANKETNI VPRAŠALNIK

Vljudno te prosim, da odgovoriš na spodnja vprašanja, ki se nanašajo na pouk geografije v geografski
učilnici v naravi. Anketa je anonimna.
Da boš lažje razumel/a pojem geografska učilnica v naravi, ti pripisujem še njeno definicijo:
Geografska učilnica v naravi je prostor, ki se navadno se nahaja v neposredni bližini šole. Učilnica v
naravi je tako lahko bližnji gozd, travnik, šolsko igrišče, ulica, trg, … Na teh lokacijah je mogoče na
praktičen in nazoren način obravnavati določene učne tematike predmeta geografije. Način dela
učencev v geografski učilnici je lahko različen: opazovanje, merjenje, risanje , anketiranje, kartiranje,
analiziranje, primerjanje, …
Geografska učilnica v naravi je tudi prostor, ki se ne nahaja v bližini šole (primer: šola v naravi),
pomembno je le, da je ta zaradi svojih značilnost predstavlja vir novega znanja za učence.
1. Spol: a) moški
b) ženski

2. Razred: _______
3. Kakšno zaključno oceno pričakuješ pri geografiji v letošnjem šolskem letu? 2

3

4

5

4. Kako bi ocenil svoje zanimanje za učne vsebine pri predmetu geografija?
a) zanimajo me vse učne vsebine
b) zanima me večina učnih vsebin
c) zanimajo me le redke učne vsebine
d) učne vsebine pri predmetu geografija me ne zanimajo
5. Kako bi ocenil svoje zadovoljstvo s poukom pri predmetu geografija v letošnjem šolskem letu?
Izberi oceno na lestvici od 1 do 4 (1 – zelo nezadovoljen; 4 – zelo zadovoljen)?
1

2

3

4
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6. Kako pogosto je v tem šolskem letu pouk pri geografiji potekal izven šolske učilnice, v naravi (na
terenu)?
a) enkrat
b) dvakrat
c) trikrat
d) več ko trikrat
e) ne vem, ne spomnim se
7. V nadaljevanju je naštetih nekaj trditev, povezanih s potekom pouka geografije v geografski
učilnici v naravi (pouk geografije v na naravi, na terenu). Za vsako od trditev te prosim, da na
lestvici od 4 do 1 oceniš, v kolikšni meri se z njo strinjaš (ocena 4 pomeni: »se povsem strinjam«,
ocena 1 pa pomeni: »se sploh ne strinjam«). Če se ne moreš opredeliti, izberi odgovor »N«.

4

3

2

se povsem
strinjam

1

ne morem

se sploh ne

odgovoriti

strinjam

Pouk geografije v geografski
učilnici v naravi mi je všeč.

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

Menim, da je učenje
geografije, ki poteka tako, da
se o pojavih, procesih in
ostalih stvareh učimo v
naravi, bolj učinkovito od
učenja v šolski učilnici.
Pri pouku geografije v
geografski učilnici v naravi bi
sam/a bolj aktivno
sodeloval/a kot pri pouku v
šolski učilnici.
Pri pouku geografije v
geografski učilnici v naravi se
več naučim kot pri pouku v
šolski učilnici.
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Pri pouku geografije v
geografski učilnici v naravi

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

4

3

2

1

N

učenci med seboj bolje
sodelujemo kot sicer pri
pouku v šolski učilnici.
Pouk geografije v geografski
učilnici v naravi poteka bolj
sproščeno kot pouk v šolski
učilnici.
Učna vsebina mi je pri pouku
geografije v geografski
učilnici v naravi bolj
zanimiva kot pri pouku v
šolski učilnici.
Pouk geografije v naravi je
bolj dinamičen (učitelj
pripravi in izpelje več
raznolikih dejavnosti).
Pri pouku, ki poteka v naravi,
sem bolj motiviran za delo.
Želim si, da bi pouk
geografije v naravi potekal
bolj pogosto.

Za tvoje sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem!
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9.2.

UČNA PRIPRAVA

Učna priprava št.: 1

Razred: 9.a

Datum: 15. 5. 2014
Šola: Osnovna šola Spodnja Idrija

Učitelj: Mojca Podobnik

Učna tema: Obča geografija, Geografske značilnosti domačega kraja
Učna enota: Osnove orientacije, spoznavanje geoloških, geomorfoloških in hidroloških
značilnosti domačega kraja
Vzgojno-izobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
Učenke/učenci
Razvijajo poznavanje in razumevanje:


lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni postaviti
lokalne, nacionalne in mednarodne dogodke v geografski okvir ter razumeti osnovne
prostorske odnose;



glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo,
živalstvo), v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje v
ekosistemih in med njimi;



problemov, izzivov in možnosti v okviru planetarne soodvisnosti;



pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domačem kraju, da bi spoznali, da je
vse v nenehnem spreminjanju (procesni vidik).

Razvijajo spretnosti:


uporabe besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike, grafi,
tabele, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in funkcionalna pismenost);



zbiranja in uporabe virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami dela (risanje
panoramskih slik, tematskih zemljevidov, kartiranje, anketiranje, merjenje);
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zbiranja in interpretiranja sekundarnih virov informacij ter uporabe statističnih podatkov;



uporabe komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni;



osnovnega geografskega proučevanja in raziskovanja domače pokrajine Slovenije ter
sposobnost za uspešno vključevanje v odločanje o njenem razvoju;



za vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem) sodobnega sveta, obenem pa se
usposabljajo za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter odgovornosti do
ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije.



pravilnega ravnanja ob morebitnih naravnih nesrečah.

Razvijajo vrednote, ki prispevajo k:


ljubezni do naravne in kulturne dediščine domovine;



zanimanju za družbene potrebe, reševanju skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj na
lokalni ravni;



skrbi za kakovost in načrtovanje uravnotežene ravni okolja ter skrbi za življenje
prihodnjih generacij (trajnostni razvoj),



vrednotenju raznolikosti in lepot naravnega okolja na eni strani in različnih življenjskih
razmer ter družbenih potreb na drugi strani;



povezovanju spoznavnega in motoričnega vidika izobraževanja;



razumevanju pomena odnosov in vrednot pri odločanju v posegih v prostor;



pripravljenosti za odgovorno uporabo geografskega znanja in veščin v osebnem,
poklicnem in javnem življenju;



skrbi za ohranjanje zdravega okolja in lastnega zdravja;



spoštovanju pravice do enakopravnosti vseh ljudi, ohranjanju kakovosti naravnega in
družbenega okolja za prihodnje generacije.

2. Urni/operativni V–I cilji:
Učenke/učenci:


se zdravo in koristno gibljejo v naravi pri izvajanju terenskega dela;



se usposabljajo za uporabo različnih vrst zemljevidov;



pridobivajo prostorske predstave o geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnostih
domačega kraja;



razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so
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opazovanje, merjenje in preprosta analiza;


razvijajo sposobnosti za osnovno preučevanje in raziskovanje domače pokrajine ter
sposobnosti za vključevanje v odločanje o njenem razvoju.



Orientacija v naravi in na zemljevidu
Učenke/učenci:
 se orientirajo na zemljevidu in se gibljejo v naravi s pomočjo kompasa in zemljevida;
 poznajo različne načine orientacije v naravi in jih kritično ovrednotijo;
 opredelijo glavne značilnosti naravnogeografske enote, v kateri se nahaja preučevano
območje.



Geološke značilnosti preučevanega območja
Učenke/učenci:
 vedo, na kakšen način preveriti vsebnost karbonatov v kamnini;
 prepoznajo kamnine, ki se nahajajo na točki opazovanja;
 na podlagi spoznanj terenskega dela ovrednotijo pomen površja in kamninske zgradbe
za življenje človeka.



Geomorfološke značilnosti preučevanega območja
Učenke/učenci:
 poznajo in opišejo značilnosti rečnega toka od izvira do izliva;
 poznajo in razumejo procese, ki so značilni za rečni relief;
 spoznajo pojem vodni stržen;
 na podlagi poznavanja geomorfnih procesov sklepajo o vzrokih za raznolikost kamnin
na točki opazovanja.



Hidrološke značilnosti preučevanega območja
Učenke/učenci:
 ponovijo pojma porečje in povodje;
 spoznajo osnovne podatke o reki Idrijci in njeni okolici;
 opravijo meritve posameznih lastnosti vode:
o izmerijo globino in ocenijo širino reke;
o izmerijo hitrost vodnega toka;
o izmerijo temperaturo vode in zraka;
o določijo barvo in vonj domače reke in jo na podlagi ugotovitev uvrstijo v
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kakovostni razred;
 razložijo vpliv vodovja na gospodarstvo in življenje ljudi v domačem kraju;
 znajo s pomočjo podatkov v preglednici oceniti primernost proučevanega dela Idrijce
za gradnjo hidroelektrarne;
 ovrednotijo pomen reke Idrijce za promet, turizem, ribolov in kmetijstvo.


Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije
Učenke/učenci:
 razumejo sonaravni razvoj in odgovornost do ohranjanja ugodnih življenjskih razmer
za prihodnje generacije in se tako tudi ravnajo;
 ozaveščajo pomembnost ohranjanja vodovja za trajnostni razvoj družbe v sedanjosti in
prihodnosti.

Tip učne ure: Ponavljanje, usvajanje novih učnih vsebin.

Učne oblike:

Učne metode:

frontalna

X

skupinska

v dvojicah

X

individualna

X

razgovor

X

razlaganje

X

prikazovanje

X

praktično delo

delo s tekstom

X

demonstriranje

X

eksperiment

X

delo s slikovnim
materialom

Učila: učni list; Temeljni topografski načrt Republike Slovenije 1:10 000, Osnovna geološka
karta 1:100.000.
Učni pripomočki: HCl, kapalka, kladivo, kompas, kozarec za vlaganje, pH lestvica, pH lističi,
ključ, različni kamni, termometer.
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Literatura in korelacije:


Bahar, I., Račič, J., Večerič, D. 2001. Raziskujem domači kraj. Delovni zvezek. Ljubljana,
Založba Mladinska knjiga, 72 str.



Brinovec, S., Godnov, J., Lovrenčak, F., 1997. Terensko delo: pedagoška delavnica.
Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 177 str.



Ivanšek, D., 1999. Spoznavanje domače pokrajine. Priročnik za učitelje. Ljubljana,
Založba Rokus, 52 str.



Kakovost voda v Sloveniji, 2008. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 72 str.



http://www.mrsciguy.com/EarthScience/rocks.html (Citirano 8. 5. 2014);



Kunaver, J., Černe, A., Kert, B., Klemenčič, M., Lovrenčak, F., Pak, M. 1989. Geografija:
domača pokrajina. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 110 str.



Osnovna

državna

karta

SR

Slovenije

1:10.000.

Idrija-Cerkno-14.

1975.

Ljubljana,Geodetski zavod SRS Ljubljana.


Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 119 str.

Novi pojmi: vodni stržen, vodna akumulacija, vodna erozija

Didaktične komponente učnega procesa:

X

priprava

X

urjenje

X

usvajanje

X

ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in ocenjevanje
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Čas
trajanja/izvedbe
dejavnosti
UVODNA MOTIVACIJA
Igra Activity

10 min

UPORABLJEN
I UČNI
PRIPOMOČKI
IN UČILA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI

DELO UČITELJA
-

-

-

-

Pripravim 4 kartice,
- prirejena
na katerih so napisane
družabna igra
različne besede, vse se
Activity
nanašajo na tematiko
učne ure;
Uvodno
v razredu izberem 4
motivacijo
prostovoljce, vsak
izvedemo na
prostovoljec nato
šolskem igrišču.
izžreba svojo kartico;
kartice se razlikujejo
glede vsebine naloge,
ki jo mora učenec
izvesti: pantomima,
razlaganje, risanje:
1. kartica: kompas –
pantomima; 2.
kartica:geološko
kladivo – razlaga;
kartica: vodna poplava
– razlaga; 4. kartica:
termometer –
pantomima;

Izžreba kartico in izvede nalogo.

Učne oblike:
frontalna, individualna.
Učne metode:
Prikazovanje, razlaga, oponašanje, risanje.
Taksonomija:
Znanje, razumevanje.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo primernosti in akceleracije.
Doseženi učni cilji:
Učenec ve, o katerih učnih temah bomo
govorili (orientacija, geologija,
geomorfologija, hidrologija).
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Čas
trajanja/izvedbe
dejavnosti
2 min -

ORIENTACIJA

Opazovalnica 1

-

7 min -

UPORABLJENI
UČNI
PRIPOMOČKI
IN UČILA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI

DELO UČITELJA
Razložim potek učne ure v geografski učilnici v
naravi.
Učni list boste reševali
sproti, saj se naloge
nanašajo na obravnavano
snov. Ko delate v
skupinah, učni list prav
tako rešujete. Na koncu
učne ure bomo rešili
naloge, ki bodo ostale
nerešene, dopolnili
pomanjkljivosti in preverili
odgovore
Kaj je kompas in kateri so
njegovi sestavni deli?

Učni list
(Priloga k učni
pripravi A);
zemljevid;
kompas.
-

-

Posluša navodila v zvezi s potekom Učne oblike:
učne ure.
frontalna, individualna, skupinska.
Učne metode:
razlaga, razgovor, neposredno
Sledi navodilom.
opazovanje, praktično delo.
Taksonomija:
Znanje, razumevanje uporaba, analiza,
sinteza, vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo nazornost in abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov;
- načelo opazovanja.
Doseženi učni cilji:
Kompas je naprava s prostovrtečo iglo Učenec:
za določanje smeri neba.
- ponovi osnove orientacije,
Sestavni deli kompasa so:
- se zna orientirati na različne načine
o podstavek,
orientacije;
o pokrov z ogledalom in - se uri v podajanju navodil za pot.
vizirjem,
o limb ali vetrovnica z
magnetno iglo;
o smernica;
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o lupa, vrvica, merilo.

-

Kakšen je postopek
orientacije s kompasom.

-

Kompas postavimo ob stranski rob
karte (vrh karte je vedno orientiran
proti severu), limb naravnamo na
sever in nato karto skupaj s kompasom
sučemo, dokler magnetna igla ne
pokrije oznake za sever.

-

Z učenci rešimo 1. nalogo
na učnem listu.

-

Reši 1. nalogo na učnem listu.

-

Katere načine za
orientacijo v naravi
poznate?

-

Orientacija s pomočjo sonca, s
pomočjo sonca in ure, s pomočjo
zvezde Severnice, s pomočjo naravnih
pojavov.

-

Kakšen je postopek
orientacije z ročno uro (2.
naloga)?

-

Za orientacijo uporabimo ročno uro s
kazalci. Urni kazalec (mali kazalec)
obrnemo v smeri Sonca. Kje je jug,
ugotovimo tako, da razpolovimo kot
med smerjo malega kazalca in smerjo
številke 12 na uri (2. naloga).

-

Kakšne so slabosti
tovrstnega načina
orientacije (3. naloga)?

-

Način je uporaben samo v sončnem
vremenu, Sonce ne vzhaja in zahaja
celo leto točno na vzhodu in zahodu,
zato ta način orientacije ni vedno
natančen, upoštevati je treba tudi
premikanje ure na poletni čas (3.
naloga).
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Razložim navodila za
razdelitev po skupinah
(žrebanje listkov).
(Delo poteka po skupinah.)

2 min -

-

Sledi navodilom in se na podlagi
izžrebanega listka razvrsti v skupino.

5 min -

Skupinam razdelim
zemljevide (temeljni
topografski načrt
Republike Slovenije, 1:10
000) (Priloga k učni
pripravi B).

-

Sledi navodilom.

-

Orientirajte zemljevid in
določite stojišče (označite
na zemljevidu).

-

Orientira zemljevid (Priloga k učni
pripravi B) in določi stojišče (označi
na zemljevidu).

-

Učence spremljam pri
določanju trenutnega
stojišča.
-

Ugotovi, kje v naravi se nahaja na
zemljevidu označena točka (Priloga k
učni pripravi B).

5 min -

-

Poiščite točko, ki je
označena na zemljevidu
(Priloga k učni pripravi B),
ugotovite, kje v naravi se ta
točka nahaja in me nato
odpeljite/vodite do te
točke.
Učence spremljam pri
ugotavljanju lokacije
mesta, kjer se bo izvajala
geografska učilnica v
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naravi.
Z učenci se odpravim na
mesto, kjer se bo izvajala
geografska učilnica v
naravi.
(Delo
po
skupinah
je
prekinjeno.)
-

-

Odpravi se na mesto, kjer se bo
izvajala geografska učilnica v naravi.

5 min -

Katere naravnogeografske
enote imamo v Sloveniji?

-

Alpske pokrajine, Predalpske
pokrajine, Dinarske pokrajine,
Primorske pokrajine, Panonske
pokrajine);

-

Naštejte značilnosti
naravnogeografske enote, v
kateri se nahajamo
(Zahodno predalpsko
hribovje), pomagajte si z
opazovanjem okolice.

-

Gosto poseljena dna dolin in kotlin,
kjer se tudi nahajajo večji kraji, zaselki
in samotne kmetije na višjih
nadmorskih višinah, poseljena prisojna
pobočja;
pobočja z visokimi nakloni, ozke
doline in grape;
višji deli površja in ostrejši vrhovi so
sestavljeni iz apnencev in dolomitov
(mezozik), nižji in bolj uravnani deli
pa iz glinovcev in peščenjakov
(paleozoik);
v hribovjih sta v ospredju živinoreja in
gozdarstvo, v dolinah in kotlinah
industrija ter storitvene dejavnosti.

-

-
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Čas
trajanja/izvedbe
dejavnosti
Opazovalnica 2
GEOLOGIJA, GEOMORFOLOGIJA

2 min -

UPORABLJENI
UČNI
DELO UČENCA
PRIPOMOČKI
IN UČILA

DELO UČITELJA

Opišite lokacijo našega
stojišča.

5 min (Nadaljevanje
skupinah.)

dela

-

po -

Učni list
(Priloga k učni
pripravi A);
različni kamni;
kladivo;
HCl;
kapalka.

Nahajamo se na rečni akumulacijski
terasi, v srednjem rečnem toku.

-

Naberite nekaj različnih
vrst kamnin.

-

Nabira različne vrste kamnin, pri
čemer si pomaga tudi z geološkim
kladivom.

-

Učence usmerjam pri
merjenju vsebnosti
karbonatov s kislino HCl.

-

Določa vsebnost karbonatov s
pomočjo kisline HCl.

-

(Razdelim geološke karte.)
Katere kamnine se
nahajajo na preučevanem
območju (4. naloga na
učnem listu)?

-

Ogleda si geološko karto in ugotavlja
vrsto kamnin na preučevanem
območju in reši 4. nalogo na učnem
listu:
skrilavi glinavci, prodniki različnih
oblik in velikosti, peščenjaki, prod,
pesek, konglomerat.

(Delo
po
prekinjeno.)

skupinah

je

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI

Učne oblike:
Frontalna, individualna, skupinska.
Učne metode:
Razgovor, razlaga, praktično delo.
Taksonomija:
Znanje, razumevanje, uporaba, analiza,
sinteza, vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo primernosti in akceleracije;
- načelo individualizacije in
socializacije;
- načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov;
- načelo opazovanja.
Doseženi učni cilji:
Učenec:
- pozna in razume procese, ki so
značilni za rečni relief;
- spozna pojem vodni stržen;
- ve, na kakšen način preveriti
vsebnost karbonatov v kamnini;
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4 min -

-

7 min -

-

Poroča o ugotovitvah in dopolnjuje
svoj odgovor (4. naloga).

Vodim izmenjavo
ugotovitev, rezultatov med
učenci.

-

Kaj je vzrok za pojavljanje
različnih kamnin na tej
točki (5. naloga na učnem
listu)?

-

Ali se rečna struga tekom
časa spreminja oziroma
preoblikuje? Obrazložite
svoj odgovor.

-

Struga se spreminja, preoblikuje zaradi
moči vode.

Kateri procesi so značilni
za rečni relief (6. naloga)?

-

Nanašanje materiala, odnašanje
materiala in prenašanje materiala.
Odgovori na vprašanje pri 6. nalogi.

Tekoča voda, ki ima sposobnost
prenašanja in odlaganja materiala (5.
naloga).

-

Ta dva procesa lahko
poimenujemo tudi vodna
akumulacija in vodna
erozija.

-

Na skici, ki jo imate na
učnem listu, označite, kje
poteka proces erozije in kje
proces akumulacije (7.
naloga).

-

Dopolni skico (7. naloga).

-

Kje je hitrost rečnega toka
največja (7. naloga)?
Ta del rečnega toka se
imenuje vodni stržen (7.

-

Na sredini rečnega toka oziroma tam,
kjer je reka najgloblja (7. naloga).

-

-

-

prepozna kamnine, ki se nahajajo
na točki opazovanja;
zna brati geološko karto;
poda oceno o primernosti
obravnavanega območja za
življenje človeka;
na podlagi dobljenih rezultatov in
poznavanja geomorfnih procesov
sklepa o vzrokih za raznolikost
kamnin na točki opazovanja.
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-

Posluša in dopolni poved (7. naloga).

Ovrednotite primernost
območja doline Idrijce za
življenje človeka z vidika
možnosti za kmetijstvo in z
vidika ogroženosti zaradi
naravnih nesreč – poplave.

-

Rečna dolina je nasuta z debelimi sloji
proda, peska in gline, ki predstavljajo
dobre možnosti za nastanek rodovitnih
kmetijskih površin;
življenje tik ob reki lahko pomeni
tveganje za poplavno ogroženost.

Čas
trajanja/izvedbe
dejavnosti
Opazovalnica 3
VODOVJE

-

naloga).

DELO UČITELJA

4 min -

Kakšna je razlika med
porečjem in povodjem?

-

V katero povodje se izliva
reka Idrijca in kakšen je
njegov obseg?

12 (Nadaljevanje
dela
po
min skupinah.)
- Povem navodila in
določim, katera skupina bo
opravila posamezno
meritev:
o temperatura vode;

-

UPORABLJENI
UČNI
PRIPOMOČKI
IN UČILA
-

-

DELO UČENCA

Učni list
(Priloga k učni
pripravi A);
termometer;
pH listič;
kozarec za
vlaganje.

-

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI

Porečje je območje, s katerega se vse
vode stekajo v isto reko, povodje je
območje, s katerega se reke stekajo v
isto morje.

Učne oblike:
Frontalna, individualna, skupinska.
Učne metode:
Razgovor, razlaga, praktično delo.
V Jadransko povodje, ki obsega 19 % Taksonomija:
Znanje, razumevanje, uporaba, analiza,
Slovenije.
sinteza, vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo primernosti in akceleracije;
Sledi navodilom.
- načelo individualizacije in
socializacije;
Izvaja meritve in dobljene rezultate
- načelo prostorske razmestitve
sproti vpisuje v preglednico na učnem
pojavov in procesov ter njihovih
listu (8. naloga).
medsebojnih odnosov;
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o temperatura zraka
ob strugi;
o temperatura zraka
ob poti;
o pH;
o barva vode;
o vonj vode.
-

Spremljam izvajanje
meritev in po potrebi
pomagam učencem.

-

Spremljam reševanje
učnega lista in po potrebi
pomagam učencem.

-

Rešuje 8., 9. in 10. nalogo.

- načelo opazovanja.
Doseženi učni cilji:
Učenec:
- ponovi pojme porečje, povodje,
osnovne podatke o reki Idrijci;
- pozna in razume procese, ki so
značilni za rečni relief;
- pozna in opiše;
- opravi meritve posameznih
lastnosti vode;
- razume vpliv prisotnosti vodnega
telesa na temperaturo zraka;
- zna na podlagi ugotovitev
terenskega dela reko uvrstiti v
kakovostni razred;
- zna iz podatkov v preglednici
razbrati, kdaj ima reka pretočni
višek in kdaj pretočni nižek.
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Čas
trajanja/iz
vedbe
dejavnosti
PREVERJANJE REŠITEV UČNEGA LISTA,
IZPOLNJEVANJE ANKETE

UPORABLJENI
UČNI
PRIPOMOČKI
IN UČILA

DELO UČITELJA

10 (Delo
po
min prekinjeno.)

skupinah

je -

DELO UČENCA

Učni list
(Priloga k učni
pripravi A).

-

Vodim izmenjavo
rezultatov in ugotovitev
med učenci.

-

Poroča o rezultatih meritev in o
ugotovitvah.

-

Z učenci preverim rešitve
učnega lista (Priloga k učni
pripravi A).

-

Dopolni učni list in preveri rešitve
(Priloga k učni pripravi A).

Zaključek učne ure, z
učenci se vrnemo nazaj v
šolo.

-

Zaključek učne ure, učenec se vrne
nazaj v šolo.

10 min

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI
Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.
Učne metode:
- razgovor;
- razlaga.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza;
- vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti.
Doseženi učni cilji:
- učenec ponovi in utrdi pridobljeno
znanje.
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Priloga k učni pripravi A: UČNI LIST

UČNI LIST
Geografska učilnica v naravi, 15. 5. 2014
1. V sledeče besedilo vstavi manjkajoče pojme in na priloženi karti (najdeš jo na zadnji
strani) s križcem označi naše stojišče.
Osnovna pripomočka za dobro orientacijo sta ________________ in ______________,
katerega magnetna igla vedno kaže v smeri _______________. Pri določanju stojišča si
bomo pomagali z opaznimi elementi v pokrajini okrog nas, kot so npr.
______________________________________________________________________.
2. Razloži način orientacije, ki je prikazan na skici.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Katere so slabosti načina orientacije, ki ga prikazuje skica pri 2. nalogi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. S pomočjo kisline HCl analiziraj matično podlago naše lokacije. Katere kamnine
najdeš ob strugi? (V pomoč naj ti bo geološka karta).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Razloži, kaj je vzrok raznolikosti kamnin, ki si jih našel ob strugi. Pri razlagi se
spomni na značilnosti, ki veljajo za srednji tok reke.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Naštej 3 procese, ki so pomembni za oblikovanje rečnega reliefa:
______________ , ______________ , ______________.
7. Na sliki z modro barvo označi, kje poteka proces erozije, in z rdečo barvo, kje poteka
proces akumulacije.

Reka teče najhitreje _______________________ta del reke imenujemo _____________
ali _____________.
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8. Zapiši rezultate meritev in opazovanj:
Temperatura vode
Temperatura zraka ob strugi
Temperatura zraka ob poti
pH
Barva vode
Vonj vode
Ali se izmerjeni temperaturi zraka razlikujeta? Ali je to pričakovano? Razloži,
zakaj.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Površinske vodotoke razvrščamo v 4 kakovostne razrede, kjer je 1. kakovostni
razred najboljši, 4. kakovostni razred najslabši. V kateri kakovostni razred bi uvrstil
Idrijco na naši točki opazovanja? Upoštevaj ugotovitve terenskega dela in človekove
dejavnosti, povezane z reko. Svojo odločitev utemelji.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Oglej si preglednico, v kateri so zapisani povprečni mesečni pretoki Idrijce v
Podroteji in iz nje razberi, kdaj nastopi glavni pretočni nižek in kdaj glavni pretočni
višek in kaj je vzrok za njun nastanek?
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Pretok
[m3/s] 10,3

12,8

19,8

10,8

3,07

3,68

6,01

1,72

1,69

2,94

14,1

33,3

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Priloga k učni pripravi B: ZEMLJEVID PREUČEVANEGA OBMOČJA 1:10 000

Vir: Osnovna državna karta … 1975.
LEGENDA:
-

lokacija geografske učilnice v naravi
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UČNI LIST – rešitve
Geografska učilnica v naravi, 15. 5. 2014
1. V sledeče besedilo vstavi manjkajoče pojme in na priloženi karti (najdeš jo na zadnji
strani) s križcem označi naše stojišče.
Osnovna pripomočka za dobro orientacijo sta zemljevid in kompas, katerega magnetna
igla vedno kaže v smeri severa. Pri določanju stojišča si bomo pomagali z opaznimi
elementi v pokrajini okrog nas, kot so npr. reka Idrijca, mostovi, daljnovodi, poti.
2. Razloži način orientacije, ki je prikazan na skici.

Za orientacijo lahko uporabimo ročno uro s kazalci. Urni kazalec (mali kazalec) obrnemo
v smeri Sonca. Kje je jug, ugotovimo tako, da razpolovimo kot med smerjo malega
kazalca in smerjo številke 12 na uri.
3. Katere so slabosti načina orientacije, ki ga prikazuje skica pri 2. nalogi?
Uporaben je samo v sončnem vremenu, Sonce ne vzhaja in zahaja celo leto točno na
vzhodu in zahodu, zato ta način orientacije ni vedno natančen, upoštevati moramo
premikanje ure na poletni čas.
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4. S pomočjo kisline HCl analiziraj matično podlago naše lokacije. Katere kamnine
najdeš ob strugi (v pomoč naj ti bo geološka karta)?
Skrilavi glinavci, prodniki različnih oblik in velikosti, peščenjaki, prod, pesek in
konglomerat.
5. Razloži, kaj je vzrok raznolikosti kamnin, ki si jih našel ob strugi. Pri razlagi se
spomni na značilnosti, ki veljajo za srednji tok reke.
Naše stojišče je na strani rečne struge, kjer intenzivneje poteka proces akumulacije
materiala. Ker se nahajamo v srednjem rečnem toku, za katerega je značilno, da reka
upočasni svoj tok in odlaga material, ki ga prinaša iz višjih predelov.
6. Naštej 3 procese, ki so pomembni za oblikovanje rečnega reliefa:
Erozija, akumulacija in prenos materiala.
7. Na sliki z modro barvo označi, kje poteka proces erozije, in z rdečo barvo, kje poteka
proces akumulacije.

Reka teče najhitreje na sredini rečnega toka oziroma tam, kjer je reka najgloblja, ta del
reke imenujemo vodni stržen ali matica.
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8. Zapiši rezultate meritev in opazovanj:
Temperatura vode

~ 7 oC

Temperatura zraka ob strugi

~10 oC

Temperatura zraka ob poti

~10 oC

pH

6–7

Barva vode

Brez barve

Vonj vode

Brez vonja

Ali se izmerjeni temperaturi zraka razlikujeta? Ali je to pričakovano? Razloži,
zakaj.
Da. Razliko v temperaturi zraka bi lahko pričakovali, ker se zrak ob vodi segreva in ohlaja
počasneje kot tisti ob poti, ki je že nekoliko oddaljen od same reke.
9. Površinske vodotoke razvrščamo v 4 kakovostne razrede, kjer je 1. kakovostni
razred najboljši, 4. kakovostni razred najslabši. V kateri kakovostni razred bi uvrstil
Idrijco na naši točki opazovanja? Upoštevaj ugotovitve terenskega dela in človekove
dejavnosti, povezane z reko. Svojo odločitev utemelji.
Idrijca na naši točki opazovanja se uvršča v 2. kakovostni razred. Je dokaj čista,
onesnaženosti z vidom in vohom nismo zaznali. Voda tu ni najvišje kakovosti zaradi
različnih človekovih dejavnosti (kmetijstvo, industrija.)
10. Oglej si preglednico, v kateri so zapisani povprečni mesečni pretoki Idrijce v
Podroteji in iz nje razberi, kdaj nastopi glavni pretočni nižek in kdaj glavni pretočni
višek in kaj je vzrok za njun nastanek?
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP
Pretok
[m3/s] 10,3

12,8

19,8

10,8

3,07

3,68

6,01

1,72

1,69

OKT NOV DEC
2,94

14,1

33,3

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008.
Glavni pretočni nižek: poleti (avgust, september). Vzrok: malo padavin, visoke
temperature in veliko izhlapevanje.
Glavni pretočni višek: jeseni, pozimi (november, december). Vzrok: velika količina
padavin.
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Priloga 2: ZEMLJEVID PREUČEVANEGA OBMOČJA 1:10 000

Vir: Osnovna državna karta … 1975.
LEGENDA:
- lokacija geografske učilnice v naravi
- lokacija stojišča
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
Spodaj podpisana Mojca Podobnik izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Geografska
učilnica v naravi moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih
straneh Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelka za geografijo in Oddelka za pedagogiko in
andragogiko.

Ljubljana, september 2014
Mojca Podobnik
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