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DIDAKTIČNA NAČELA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Izvleček:
Z diplomskim delom smo želeli podrobneje preučiti splošna in geografska didaktična načela s
poudarkom na njihovem upoštevanju pri pouku geografije. V teoretičnem delu diplomskega
dela smo najprej opredelili didaktična načela, njihove temeljne značilnosti in dileme ter
navedli različne klasifikacije (po različnih avtorjih). Podrobneje smo predstavili tista
didaktična načela, ki jih navaja največ avtorjev oziroma za katera menimo, da so pri pouku še
posebej pomembna. Poleg splošnih didaktičnih načel smo predstavili tudi geografska
didaktična načela. Pri opisu posameznega didaktičnega načela smo navedli konkretne primere
upoštevanja v praksi. V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kakšen
pomen dajejo bodoči učitelji geografije in učitelji geografije upoštevanju didaktičnih načel pri
pouku. Zanimalo nas je, v kolikšni meri uporabljajo posamezna didaktična načela in katera so
najpogosteje upoštevana. S pomočjo hospitacij pri pouku geografije in intervjuvanjem
bodočih učiteljev in učiteljev geografije smo ugotavljali, ali je opazna kakšna razlika v
upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi učitelji geografije (študenti geografije) in učitelji
z večletnimi izkušnjami. Prav tako nas je zanimalo, ali obstaja razlika v upoštevanju
didaktičnih načel pri pouku geografije na ravni osnovne in srednje šole.
KLJUČNE BESEDE: didaktična načela, pouk geografije, poučevanje, aktivnost učencev,
učne metode in oblike.

DIDACTIC PRINCIPLES IN GEOGRAPHY LESSONS
Abstract:
With this dissertation we wish to study closely the general and the geographical didactic
principles with emphasis on their consideration in geography lessons. In the theoretical part of
the dissertation, we first defined didactic principles, their basic characteristics and dilemmas,
and stated the various classifications (based on different authors). More closely presented are
those didactic principles which are stated by most authors and those for which we believe are
especially important in class. Beside the general didactic principles we also presented the
geographical didactic principles. When describing an individual didactic principle, we also
stated concrete examples of consideration in praxis. In the empirical part of the dissertation
we wish to establish the significance that future geography teachers and geography teachers
give to consideration of didactic principles in class. We were interested in how much they
used individual didactic principles and which ones are most considered. With the help of
attendance at geography lessons and interviewing future teachers and teachers of geography
we wished to find out whether there is any noticeable difference in consideration of didactic
principles between the future geography teacher (geography students) and the teachers with
years of experience. We also wished to establish whether there is a difference in consideration
of didactic principles in geography lessons on the level of primary and secondary school.
KEY WORDS: didactic principles, geography lessons, teaching, student activity, teaching
methods and forms.
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1. UVOD
»Osredotočimo se na pot, ne na cilj.
Izpopolnjenosti ne prinaša to, da nekaj končamo, ampak nas izpolnjuje že dejanje samo.«
(Greg Anderson)
Izobraževanje je zelo zapleten sistem, zato si znanstvene panoge prizadevajo najti najbolj
učinkovit način za prenos znanstvenih resnic v pouk (Brinovec, 2004).
Že v drugi polovici prejšnjega stoletja je Zgonik (1960) zapisal, da cilj pouka geografije ni
več poznavanje čim večjega števila podatkov in imen, temveč kavzalno, funkcionalno in
kompleksno razumevanje pojavov na določenem prostoru. Politične, gospodarske, tehnične in
družbene spremembe so v preteklosti vplivale na spremenjeno vlogo geografije kot učnovzgojnega predmeta. Spremenjena vloga geografije kot učnega predmeta pa je tudi posledica
vedno večjega uveljavljanja moderne psihologije in njenih zahtev po večjem uveljavljanju
življenjske bližine in otrokove zmogljivosti pri pouku. V ospredje poučevanja stopa zahteva,
da je važno ne samo »kaj«, temveč tudi »kako«. Poleg podrobnega poznavanja stroke mora
učitelj dobro poznati tudi splošno in mladinsko psihologijo in biti kompetenten v didaktičnih
in metodičnih zahtevah.
V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so se v naših šolah odvijale temeljite spremembe.
Tudi pri pouku geografije so se spreminjali cilji pouka, geografska vsebina, izpopolnile so se
oblike in metode dela. Veliko sprememb so povzročila tudi številna nova didaktična gradiva
in oprema geografskih učilnic (Brinovec, 2004).
Ker smo tudi v 20. letih 21. stoletja priča zgoraj opisanim spremembam in najrazličnejšim
dejavnikom, ki jih mora učitelj upoštevati pri procesu vzgoje in izobraževanja, smo se
odločili, da v diplomskem delu podrobneje predstavimo didaktična načela pri pouku
geografije.
Didaktična načela so vodila oziroma osnovna pravila, ki vodijo učitelja pri učnem delu, da ta
uspešno uresniči svoje naloge. Z diplomskim delom smo želeli podrobneje preučiti in
predstaviti splošna in geografska didaktična načela, pri čemer smo poseben poudarek
namenili upoštevanju didaktičnih načel pri pouku geografije.
V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej s povzemanjem različnih slovenskih in tujih
avtorjev opredelili didaktična načela, njihove temeljne značilnosti in dileme, nato pa smo
predstavili še posamezna didaktična načela.
Obstaja mnogo klasifikacij splošnih didaktičnih načel, zato je posledično zelo veliko
didaktičnih načel, ki so učiteljem v pomoč pri poučevanju. Podrobneje smo predstavili
didaktična načela, ki jih navaja največ avtorjev oziroma tista, za katera menimo, da so pri
pouku še posebej nepogrešljiva. Poleg splošnih didaktičnih načel smo predstavili tudi
geografska didaktična načela, ki bi jih pri pouku geografije morali upoštevati. Pri opisu
posameznih načel smo navedli tudi konkretne primere upoštevanja oziroma uporabe
didaktičnih načel pri pouku geografije.
Opozoriti moramo na starost določenih virov, ki je posledica tega, da v novejšem času le
redki avtorji pišejo o didaktičnih načelih. Prav tako pa smo imeli težave pri iskanju tujih
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virov, saj o didaktičnih načelih pišejo le redki tuji avtorji oziroma literatura v naših knjižnicah
ni dostopna.
Avtorji, ki smo jih navajali v diplomskem delu, govorijo o didaktičnih in/ali učnih načelih. Mi
bomo uporabljali izraz didaktična načela.
V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kakšen pomen dajejo bodoči
učitelji geografije in učitelji geografije upoštevanju didaktičnih načel pri pouku geografije.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri uporabljajo posamezna didaktična načela in katera so
najpogosteje upoštevana. S pomočjo hospitacij pri pouku geografije smo poskušali ugotoviti,
ali je opazna kakšna razlika v upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi učitelji geografije
(študenti geografije) in učitelji z večletnimi izkušnjami. Prav tako nas je zanimalo, ali obstaja
razlika v upoštevanju didaktičnih načel pri pouku geografije na ravni osnovne oziroma
srednje šole. Podatke za empirični del smo pridobili na naključno izbranih osnovnih in
srednjih šolah. V pomoč pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja sta nam bila
hospitacijski obrazec in strukturirani intervju.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. OPREDELITEV DIDAKTIČNIH NAČEL
Ob analizi učnega procesa lahko ugotovimo, da je poučevanje zapletena in težavna dejavnost.
Od učitelja se pričakuje, da upošteva osnove, pogoje in etape učenja, poleg tega pa še vrsto
drugih zahtev, med drugim tudi sprotno odločanje ob nepredvidenih učnih situacijah. Na
splošno pa si lahko učitelj pomaga tako, da sledi določenim didaktičnim načelom (Šilih,
1970).
Kaj sploh so načela? V slovarjih je načelo definirano kot izhodišče, vodilo, osnovno pravilo,
smernica ipd. Načela označujejo posplošitev nekih spoznanj in izkušenj, ki so veliko manj
obvezujoča kot zakoni, so pa fleksibilnejša kot pravila (Strmčnik, 2001).
Slika 1: Predpostavke didaktičnih načel

PSIHOLOŠKE

PREDPOSTAVKE
DIDAKTIČNIH
NAČEL

DRUŽBENE

VZGOJNE

Vir podatkov: Autor in sod., 1989
Učna, didaktična oziroma vzgojna načela so vodila za pouk, izpeljana iz nesporno veljavnih
dognanj napredne znanosti, ki stoje nad vsemi učnimi postopki (Šilih, 1970).
Kot prikazuje Slika 1, didaktična načela – kot smernice za vzgojo – izhajajo iz vzgojnih,
psiholoških in družbenih predpostavk oziroma zakonitosti (Autor in sod., 1989).
Didaktična načela se kot vodilna načela vzgojno-izobraževalnega procesa nanašajo na vse
vidike pouka: na njegove cilje, naloge in vsebine, kakor tudi na metodično izvedbene
strategije, ki usmerjajo učno interakcijo med vsemi učnimi dejavniki (Blažič in sod., 2003).
Dajejo nam osnovo za izbor ciljev, vsebine, metod, sredstev in za organizacijo vzgoje. Pri
neposrednem izvajanju pouka se moramo zavedati, da so didaktična načela izhodiščna vodilna
načela za vzgojno-izobraževalno delo. So splošni regulatorji vzgojno-izobraževalnega
procesa, po katerih se učitelj ravna, da doseže cilj. Učitelj jih mora vedno upoštevati – od
oblikovanja, izvajanja pa do zaključka učnega dela v razredu (Šilih, 1970; Autor in sod.,
1989, Brinovec, 2004).
Kramar (2009, str. 128) navaja dve vlogi didaktičnih načel, in sicer urejevalno in
usmerjevalno. Urejevalna se kaže v vplivu na strukturno oblikovanje pouka, usmerjevalna pa
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na artikulacijo in predvsem na potek pouka. Načela med seboj niso ločena po vlogah, ampak
so med seboj povezana. Vsako načelo s svojih vidikov obravnava in ureja posamezne
sestavine in vidike pouka, in sicer (Scholtz, Bielefeld, 1982; cv: Kramar, 2009):
- družbeni vidik izobraževanja in pouka,
- celoten izobraževalni proces (sestavine, organizacija in potek),
- neposredno izvajanje (metodično ravnanje).
H. Liimets in W. Naumann zagovarjata nekoliko kompleksnejšo definicijo didaktičnih načel,
ki pravi, da so didaktična načela splošni in bistveni predpisi delovanja in ravnanja, katerih
podlaga so zakonitosti in cilji učnega procesa. Določajo vsebino, organizacijo in metode
pouka, zato so ti predpisi veljavni za učitelje vseh učnih predmetov (Liimets, Naumann, 1982;
cv: Strmčnik, 2001).
Liimets in Naumann torej uvrščata didaktična načela med »predpise«, njihovo obveznost, ki
iz teh predpisov sledi sama po sebi, pa označita kot »veljavnost«, medtem ko jih Šilih
opredeljuje kot pomoč učitelju (Strmčnik, 2001).
Načela torej dvignejo najpomembnejša praktična, teoretična, zgodovinska in zdajšnja
spoznanja ter izkušnje uspešnega učnega dela na ugledno raven splošne veljave in kot taka
omogočajo aplikacijo na najrazličnejše učne situacije (Strmčnik, 2001).
Didaktična načela niso operativno tehnološko napotilo ali formalno pravno navodilo za
ravnanje v pouku, prav tako niso zahteve ali zapovedi, kako učitelj mora ravnati, ampak
opozorila, napotila, priporočila, kaj naj učitelj pri svojih odločitvah in ravnanju upošteva.
Kako bo učitelj to upošteval, je odvisno od njegove strokovne kompetentnosti, ki vključuje
tudi profesionalno etiko in odgovornost (Kramar, 2009).
Na tem mestu je ustrezno, da se vprašamo, kakšen je odnos med didaktičnimi načeli in zakoni
oziroma zakonitostmi.
Načela na splošno imajo svojo podlago v zakonih posameznika, narave in družbe, enako pa
velja za didaktična načela. Didaktična načela so izpeljana iz raznovrstnih pedagoških in
drugih znanstvenih zakonitosti in spoznanj pa tudi iz vzročno-posledičnih in funkcionalnih
podlag. Običajno načela predstavljajo le normativno obeležje nekega zakona, pa ne le enega,
saj jih na didaktičnem področju povezano deluje več – socialni, gnoseološki, psihološki,
fiziološki in drugi. Kljub temu pa didaktična načela sama zase niso zakoni (Strmčnik, 2001).

2.2. ZGODOVINA DIDAKTIČNIH NAČEL
O didaktičnih načelih je v svojem delu Velika didaktika pisal že Komensky, kasneje pa tudi
ostali pomembnejši pedagogi.
Skozi zgodovino so didaktična načela razumevali različno, saj so izhajali iz vsakokratnih
specifičnih družbeno-ekonomskih razmer. Prav didaktična načela so poleg učnih ciljev najbolj
neposredno zrcalo časa ter prostora, v katerem so nastajala, izginevala in se spreminjala
(Lekić, 1976; cv: Strmčnik, 2001).
Didaktična načela se tako kot vzgojno-izobraževalna praksa razvojno spreminjajo. Ne
spreminja se bistvo načela, ampak konkretizacija v konkretnem pouku. Zato didaktična načela
zaradi razvojnega spreminjanja ne izgubljajo veljave, ampak jo ohranjajo skozi dolga
zgodovinska obdobja (Kramar, 2009).
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Slika 2: Spremenljivost didaktičnih načel

DRUŽBENOZGODOVINSKE
POTREBE

SPREMENLJIVOST
DIDAKTIČNIH
NAČEL

IDEOLOŠKOPOLITIČNE
POTREBE

ZNANSTVENORAZVOJNE
POTREBE

Vir podatkov: Strmčnik, 2001
Slika 2 prikazuje, kako se didaktična načela nenehno spreminjajo zaradi pretežno družbenozgodovinskih, znanstveno-razvojnih ali ideološko-političnih potreb.
a) Družbeno-zgodovinske potrebe
Šola in pouk sta vselej vpeta v družbene okvire določenega zgodovinskega prostora in časa. Z
družbeno-ekonomskim in kulturnim razvojem se spreminjajo tudi didaktična načela
(Strmčnik, 2001).
b) Znanstveno-razvojne potrebe
Didaktična načela so se spreminjala tudi zaradi lastnega imanentnega znanstvenega razvoja.
Ta razvoj je pogojeval napredek tako teorije didaktičnih načel kot didaktike na splošno.
Usmerjen je bil predvsem v večjo kakovost in uspešnost, humanizacijo in demokratizacijo
pouka – torej predvsem na potrebe učencev (Strmčnik, 2001).
c) Ideološko-politične potrebe
Politično-ideološki pritiski na spreminjanje didaktičnih načel so značilni predvsem za
realsocialistično didaktiko. S pomočjo izobraževanja učiteljstva so namreč uspešno vplivali
na socialistično usmerjenost vzgojno-izobraževalne prakse. Tudi pod vplivom krščanstva so
se izoblikovala določena didaktična načela (Strmčnik, 2001).
Kljub spremenljivosti didaktičnih načel zaradi različnih vzrokov pa so vsem skupna, še danes
zelo aktualna, učna vodila primernosti, nazornosti, aktivnosti, življenjske bližine in trajnosti
znanja (Strmčnik, 2001).
Skozi zgodovino so se določena didaktična načela pojavila na novo, nekatera so izginila, spet
druga so se ohranila vse do danes. Prav zaradi tega ne moremo govoriti o trajni ali absolutni,
temveč le o začasni ali relativni veljavnosti. Upoštevati moramo tista didaktična načela, ki se
skladajo z osnovnimi idejami sedanjega časa, so znanstveno utemeljena in med seboj
povezana v organsko celoto (Andoljšek, 1973; Šilih, 1970).
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2.3. TEMELJNE
NAČEL

ZNAČILNOSTI

IN

DILEME

DIDAKTIČNIH

Didaktičnih načel ni mogoče razumeti togo in jih šablonsko uporabljati, ne da bi upoštevali
njihovo večplastnost, kompleksnost in fleksibilnost. Prav tako moramo upoštevati tudi učno
okolje, v katerem bomo didaktična načela aplicirali (Strmčnik, 2001).
V nadaljevanju bomo navedli in opisali najpomembnejše značilnosti in dileme didaktičnih
načel.
a) Splošnost didaktičnih načel
Splošnost didaktičnih načel pogojuje dejstvo, da med učnimi pojavi ni le enkratnih logičnih
povezav, temveč več multilinijskih soodvisnosti. Logičen odnos se običajno ne kaže le v
enem učnem pojavu, prav tako ima določen učni pojav običajno za seboj več notranjih
zakonitosti (Blažič in sod., 2003).
Večplastnost in splošnost didaktičnih načel otežuje znanstveno-analitične vpoglede v vse
večjo sestavljenost in kompleksnost poučevalnih in učnih procesov. Poleg tega so slabosti
didaktičnih načel tudi heterogenost in normativnost, znanstvena plitvost in šibka preverjenost
v praksi. Zaradi teh očitkov je omejena znanstvena določenost načel in tudi njihova praktična
veljava (Blažič in sod., 2003).
Kljub omenjenim očitkom je dvom v znanstvenost didaktičnih načel pretiran. Od didaktičnih
načel se namreč pričakuje preveč konkretne uporabnosti, ki pa je ne zmore nobeno načelo
(Blažič in sod., 2003).
Ker so načela izražena v posplošenem in jedrnatem jeziku, sta za njihovo globlje razumevanje
in utemeljevanje potrebna analitični pristop in vnaprejšnje poznavanje teoretičnih ozadij.
Analitični pristop pomeni, da je treba skrbno razčleniti in analizirati precej splošne
formulacije didaktičnih načel, za katerimi se skriva pestra vsebina, ki ostane prikrita, če ni
dovolj razčlenjena. Poznavanje teoretičnih ozadij pa zahteva predznanje o psiholoških ali
snovnih podlagah. Zaradi svoje splošnosti zahtevajo didaktična načela kontinuirano miselno
preudarjanje in smiselno prilagajanje konkretnim učnim situacijam. Le tako se namreč
izognemo njihovemu slepemu prenašanju v različne situacije (Strmčnik, 2001).
b) Smiselnost oziroma veljavnost didaktičnih načel
Zastavlja se vprašanje o splošni ali le pogojni delni vrednosti didaktičnih načel.
- Relativni pomen didaktičnih načel
Ta pomen je v nasprotju z mišljenjem, da zmorejo didaktična načela voditi učiteljevo
konkretno učno delo, nakazovati konkretne učne postopke in tehnike v konkretnih učnih
situacijah. Te vloge didaktična načela nimajo, saj se njihova veljavnost ustavi pri robnih
splošnih učnih pogojih, ki nasprotujejo uporabi didaktičnih ukrepov, ki bi bili enaki za vse
učence in situacije. Zato moramo didaktična načela v konkretnih učnih situacijah uporabljati
zelo smiselno in fleksibilno. Pri uporabi didaktičnih načel je treba upoštevati vhodne učne
pogoje, na katere se nanaša raba nekega načela, npr. starost, zmožnosti, izkušnje in
predznanje učencev, zahtevnost učne vsebine in njena strukturiranost ipd. Šele na tej podlagi
se je mogoče odločiti, v kolikšni meri bomo upoštevali posamezna didaktična načela
(Strmčnik, 2001).
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Relativnost didaktičnih načel se ne ravna samo po konkretnosti učne situacije, temveč tudi po
vsakokratnem splošnem ali učiteljevem učnem konceptu, zlasti kako sta razumljena
poučevanje in učenje. Od tega je v veliki meri odvisno, kako bo učitelj interpretiral
posamezna načela. Če npr. da učitelj prednost neposredni poučevalni vlogi, bo temu ustrezno
akceptiral in uravnaval tudi naravo učenčeve aktivnosti (Strmčnik, 2001).
- Splošni pomen didaktičnih načel
Splošni pomen didaktičnih načel je veliko bolj zanesljiv od relativnega, saj ne teži h konkretni
veljavi, ampak se zadovoljuje z globalnim usmerjanjem učnega dela. Zaradi tega je v tem
primeru veljavnost didaktičnih načel bolj univerzalna. Z vidika splošne vrednosti imajo
didaktična načela več pomembnih funkcij (Strmčnik, 2001):
a) Didaktična načela vplivajo posredno na vse vidike pouka: na cilje, naloge in vsebine,
na metodično izvedbeno strategijo ipd. in zato zagotavljajo potrebno enotnost in
znanstveno naravnanost pouka v skladu s splošno sprejeto didaktično-teoretično
usmeritvijo. Tega ne bi smel zanemarjati nihče, ki se ukvarja z izobraževanjem. Poleg
učiteljev morajo to sporočilnost upoštevati tudi sestavljavci učnih načrtov, učbenikov
in učil. Didaktična načela dovoljujejo utemeljena odstopanja od te naravnanosti, kljub
temu pa preprečujejo učno samovoljnost ali pa konceptualne enostranskosti.
b) Didaktična načela niso recepti za učno delovanje, ampak so le splošne smernice za
ciljno, vsebinsko in organizacijsko-metodično vodenje pouka pri vseh učnih predmetih
in na vseh šolskih stopnjah. Učitelja spodbujajo, da profesionalno razsoja, odgovorno
ravna in prilagaja pouk posebnostim učnih situacij. To usmeritev pa lahko zazna le
tisti, ki ima dovolj razvito didaktično-pedagoško logiko in mišljenje.
c) Posebne didaktike poznajo svoja posebnodidaktična načela, vendar imajo tudi tu
didaktična načela splošen pomen, saj je v vsakršnem pouku veliko skupnega in ne
morejo mimo splošnih didaktičnih načel.
c) (Ne)obveznost didaktičnih načel
To vprašanje je povezano z administrativnim predpisovanjem didaktičnih načel. V zgodovini
se je namreč pogosto dogajalo, da so bila določena didaktična načela predpisana. Šilih (1961)
tako navaja, da sta bili v predvojni Jugoslaviji uradno predpisani samo dve didaktični načeli:
načelo aktivnosti in načelo koncentracije.
Pojem (ne)obveznosti je za znanstveno strokovno področje neprimeren, kajti ali je lahko
nekaj, kar je samo po sebi umevno oziroma nujno, (ne)obvezno? Če razumemo didaktična
načela kot vodilo in nevsiljivo pomoč pri učenčevem samovodenju, v skladu z njegovimi
individualnimi osebnostnimi in socialnimi značilnostmi, potem pojem (ne)obveznosti za
znanstveno strokovno področje ni primeren. Namesto pojma obvezno je zato primerneje
uporabljati pojme, kot so poklicna odgovornost, strokovna usposobljenost ali moralna vest,
saj didaktična načela zanima predvsem, kako uspešno voditi učno delo (Blažič in sod., 2003).
Didaktična načela so lahko »obvezna« le toliko, kolikor ne nasprotujejo znanstveni logiki
učnega vodenja, ne posegajo v kompetence učiteljeve profesionalne svobode in ne
preprečujejo prilagajanja učnega vodenja vsakokratnim posebnostim učencev in učnim
situacijam (Blažič in sod., 2003).
Načela so lahko regulativna, pojasnjevalna, ne smejo pa biti normativna, še zlasti ne v
politično-ideološkem pomenu. Didaktična načela morajo usmerjati učiteljevo strokovno
ustvarjalnost in je ne normativno predpisovati, saj le tako ne omejujejo učiteljeve učne
svobode, ampak jo omogočajo in celo predpostavljajo (Strmčnik, 2001).
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d) Povezanost didaktičnih načel
Didaktična načela izvirajo iz učne stvarnosti, vendar pa ta stvarnost in njene situacije niso
enoplastne, izolirane, ampak kompleksne, povezane in tudi nasprotne in protislovne. Tako
moramo razumeti tudi didaktična načela (Strmčnik, 2001).
Upoštevati je treba dialektični značaj načel in razmerja med različnimi načeli, posameznih
načel pa ne smemo absolutizirati, saj bi to vodilo k enostranskim in nasprotnim učinkom
posameznih načel v pouku (Kramar, 2009). Ker je vzgoja družbeno odvisna in spremenljiva,
zlasti pa zaradi neizrazitih meja med posameznimi načeli, ne moremo dati dokončne in
splošno veljavne razvrstitve načel. Načela se povezujejo, pa tudi izključujejo in tako jemljejo
drugemu absolutno veljavo (Autor in sod., 1989).
Medsebojne povezanosti didaktičnih načel ne smemo zanemariti, saj lahko to ogroža njihovo
kakovost in legitimnost. Medsebojna povezanost poteka na dveh ravneh, in sicer med
posameznimi načeli in znotraj enega načela (Strmčnik, 2001).
- Za interpovezave je značilno, da lahko potencirajo dobro in slabijo slabo v vsakem
izmed njih. Izolirano razumevanje didaktičnih načel lahko tudi ogrozi veljavnost
oziroma sprejemljivost katerega izmed njih. Tako npr. načela individualizacije ne
moremo razumeti brez povezave z načelom socializacije.
- Intrapovezovanje je zlasti pomembno pri načelih, ki so v polaritetnem razmerju. Da bi
bila nasprotnost čim manj plastično izražena, je smiselno taka načela polaritetno
formulirati. Nekatera načela tako dobijo svojo izpopolnitev in celo veljavo šele z
afirmativnim odnosom s svojim nasprotjem. Ti polaritetni odnosi niso izključujoči,
ampak povezujoči, s čimer se presegajo enostranskosti in nasprotja ter poudarja
njihova dialektična enotnost.

2.4. KLASIFIKACIJA IN ŠTEVILO DIDAKTIČNIH NAČEL
Zaradi zapletenosti in zahtevnosti izobraževalne dejavnosti so v didaktiki formulirana številna
načela, po katerih se učitelj ravna, da uspešno uresničuje svoje naloge. Na podlagi poznavanja
objektivnih zakonitosti učnega procesa didaktična načela pripomorejo k vzročno-posledični
povezanosti procesa vzgoje in izobraževanja. Na tej podlagi se oblikujejo različna načela, po
katerih naj bi se učitelj ravnal, saj bi bilo v nasprotnem primeru učno delo slabo,
improvizirano in samovoljno (Brinovec, 2004).
Didaktiki naštevajo različno število didaktičnih načel, nekateri celo preko 100. Vendar je tako
veliko število didaktičnih načel nesmiselno. Do tega prihaja predvsem zaradi različnih učnih
praks, šibke razvitosti in preglednosti didaktične zakonitosti, neenotnosti kriterijev in težnje
po razdruževanju načel (Strmčnik, 2001).
Velike razlike med avtorji se pojavljajo tudi pri poimenovanju didaktičnih načel (npr. načelo
aktivnosti oziroma načelo zavestne dejavnosti) (Strmčnik, 2001).
Rešitev za manjše število didaktičnih načel je združevanje zelo podobnih načel pod skupnim
imenovalcem. S tem bi se izognili prevelikemu številu načel, hkrati pa bi bila njihova
tematika veliko bolj kompleksno in zaokroženo predstavljena, kar bi izboljšalo njihovo
znanstveno poglobljenost in praktično uporabnost (Strmčnik, 2001).
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2.4.1. PREDSTAVITEV DIDAKTIČNIH NAČEL PO NEKATERIH AVTORJIH
V nadaljevanju so predstavljeni avtorji, ki so v metodikah in didaktikah predstavili didaktična
načela. Izbrani so tisti avtorji, po katerih smo povzemali opise posameznih didaktičnih načel.
Strmčnik (2001): didaktična načela:
1. učne aktivnosti v funkciji
učenčevega razvoja
2. enotnosti učnokonkretnega
(nazornega) in abstraktnega
3. strukturiranosti in
sistematičnosti pouka
4. racionalnosti in ekonomičnosti
pouka
5. problemskosti pouka
6. učne diferenciacije in
individualizacije
7. življenjskosti šole in pouka oz.
povezanosti teorije in prakse

Šilih (1961): didaktična načela:
1. vzgojnosti pouka
2. aktivnosti učencev
3. nazornosti pouka
4. stvarno-logične pravilnosti
pouka
5. razvojne bližine
6. individualizacije
7. kolektivizacije
8. domačijske bližine
9. življenjske bližine
10. doživljanja
11. vedrosti
12. trajne prisvojitve učne snovi
13. sklenjenosti učnih načel

Kramar (2009): didaktična načela:
1. znanstvenosti
2. primernosti, sistematičnosti in
postopnosti
3. aktivnosti
4. individualizacije in
diferenciacije
5. nazornosti
6. življenjskosti in odprtosti pouka
7. racionalnosti in ekonomičnosti

Poljak (1970): didaktična načela:
1. nazornosti in abstraktnosti
2. aktivnosti in razvojnosti
3. sistematičnosti in postopnosti
4. diferenciacije in integracije
5. primernosti in akceleracije
6. individualizacije in socializacije
7. racionalizacije in ekonomičnosti
8. historičnosti in sodobnosti

Andoljšek (1973): didaktična načela:
1. ustreznosti pouka učenčevi
razvojni stopnji
2. individualizacije pouka
3. socializacije
4. zavestne aktivnosti
5. nazornosti
6. sistematičnosti in postopnosti
7. doživljanja
8. trajnosti znanja, spretnosti in
navad
9. povezanosti teorije s prakso
10. ekonomičnosti
11. življenjske bližine

Rudić (1982): didaktična načela:
1. znanstvene in vzgojno idejne
usmerjenosti
2. prilagojenosti vsebin starosti
učencev
3. zavestne aktivnosti učencev
4. sistematičnosti in postopnosti
5. nazornosti
6. povezanosti teorije s prakso
7. racionalizacije in
ekonomičnosti
8. individualizacije
9. trajnosti znanja, spretnosti in
navad
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V nadaljevanju diplomskega dela bomo najprej predstavili izbrana splošna didaktična načela
in nato še posebna didaktična načela pri pouku geografije.

2.5. SPLOŠNA DIDAKTIČNA NAČELA
Splošna didaktična načela vključujemo v vse dele vzgojno-izobraževalnega procesa pri vseh
predmetih. Poleg splošnih imajo posamezna predmetna področja še svoja posebna didaktična
načela (Autor in sod., 1989).
Najprej bomo podrobneje predstavili splošna didaktična načela, ki jih prikazuje Slika 3.
Izbrali smo tista didaktična načela, za katera menimo, da so še posebej pomembna za
kakovosten in dinamičen pouk geografije. Hkrati so to načela, ki so skupna večini (tako tujim
kot domačim) zgoraj (v prejšnjem podpoglavju) navedenim avtorjem.
Slika 3: Splošna didaktična načela

NAČELO
NAZORNOSTI
NAČELO UČNE
INDIVIDUALIZACIJE IN
DIFERENCIACIJE

NAČELO
SISTEMATIČNOSTI IN
POSTOPNOSTI

NAČELO
PRIMERNOSTI IN
AKCELERACIJE

SPLOŠNA
DIDAKTIČNA
NAČELA

NAČELO
PROBLEMSKOSTI

NAČELO
RACIONALNOSTI IN
EKONOMIČNOSTI

NAČELO TRAJNOSTI
ZNANJA
NAČELO
AKTIVNOSTI
UČENCEV

Vir podatkov: Poljak, 1970; Šilih, 1970; Strmčnik, 2001, Brinovec, 1991a
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2.5.1. NAČELO NAZORNOSTI
Že Komensky (1995)1 je zahteval, naj učenci gledajo z lastnimi očmi in mislijo z lastno glavo.
Učenci naj si modrosti ne nabirajo iz knjig, temveč jih moramo navajati, da se učijo iz neba,
zemlje in dreves, stvari naj torej sami spoznavajo in raziskujejo. Komensky je zahteval, naj
otroci začnejo stvari spoznavati s čutnim dojemanjem in nadaljujejo z logičnim spoznavanjem
– s tem je postal utemeljitelj nazornega pouka.
Komensky (1995) nazornost imenuje »zlato pravilo«, ki pravi, da moramo znanje pridobivati
s čutnim zaznavanjem, in sicer z vidom, sluhom, tipom, vonjem in okusom. Pomembno je, da
stvari hkrati zaznavamo z več čutili. Znanje je tem bolj zanesljivo, čim bolj se opira na čutno
zaznavanje. Učencem ne smemo samo pripovedovati, kaj naj vedo, ampak jim moramo to tudi
nazorno pokazati, da se jim s pomočjo vida vtisne v spomin. Če posameznih predmetov
nimamo pri roki, jih lahko nadomestimo s slikami, ki so narejene za učne namene.
Bistvo načela nazornosti je, da učencem na metodično premišljen način ustvarjamo stik z
resničnostjo, ki je vir znanja in predmet učenčevega spoznavanja. Sprejemanje in dojemanje
informacij omogočimo in izboljšamo z različnimi čutnimi dražljaji, s tem pa sprožimo tudi
psihične procese v učencih, s katerimi konstruirajo novo znanje in si razvijajo različne
sposobnosti in lastnosti. Za pridobivanje novega znanja moramo načelo nazornosti povezati
tudi z načelom aktivnosti (potrebna je miselna aktivnost učencev) (Kramar, 2009).
Nazornost učencem pomaga, da s pomočjo metodičnega stika z neposredno stvarnostjo laže
dojemajo in utrjujejo abstraktnejše bistvo pojavov in procesov stvarnosti (Blažič in sod.,
2003).
Tudi kognitivne teorije učenja poudarjajo pomen čutnega spoznavanja. Vizualna predstava
namreč omogoča prenos informacij v dolgotrajni spomin veliko hitreje, kot če bi informacijo
le slušno zaznali (Slavin, 1991).
Na kakovost nazornosti vplivajo različni dejavniki, med katerimi so po našem mnenju
najpomembnejši: učenci, učiteljeva strokovna kompetentnost, učiteljeva priprava na pouk ter
uporaba različnih učil in učnih pripomočkov.
2.5.1.1. Vrste nazornosti
Načelo nazornosti zahteva jasno, stvarno in nazorno vzgojno-izobraževalno delovanje. Cilj
nazornosti je dati abstraktnim pojmom konkretno zaznavo. Nazornost utrjuje vez med čutnim
in racionalnim svetom, kar pomeni, da gre za zvezo med tistim, kar lahko vidimo in otipamo
in tistim, o čemer mislimo in razmišljamo. V tem primeru govorimo o optični oziroma čutni
nazornosti. Nazornost pa omogoča tudi zveze med konkretnimi in abstraktnimi pojmi, kar
imenujemo miselna ali pojmovna nazornost (Strmčnik, 2001; Brinovec, 2004).
1. Optična ali čutna nazornost
Prvotno je bila v ospredju predvsem čutna, konkretno-razumna stran nazornosti, ki temelji na
neposrednem čutnem zaznavanju predmetov in pojavov spoznavanja (Kramar, 2009). Gre za

1

Veliko didaktiko je Komensky napisal leta 1632.
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dekodiranje učencem teže razumljivega abstraktnega učnega bistva, zato je taka nazornost
pomembnejša za mlajše učence (Strmčnik, 2001).
Bistvo optične nazornosti je, da imamo za vsak pojav neko predstavo. To lahko dosežemo
npr. z ekskurzijo, ki poskuša z neposrednim zaznavanjem posredovati določene pojave v
pokrajini. Zelo pomembno je tudi posredno opazovanje, ko poskušamo ustvariti potrebno
predstavo s pomočjo slik, skic, zemljevidov ipd. (Brinovec, 2004).
2. Miselna ali pojmovna nazornost
V šoli ne gre le za konkretno ponazarjanje, ampak je zelo pomembno tudi abstraktno,
pojmovno učenje (Strmčnik, 2001).
Pojmovna nazornost se kaže v jasnosti, razčlenjenosti in razumljivosti snovi, ki je predmet
spoznavanja. Učenci se tu opirajo na predznanje ter sorodno in bližje znanje, ki jim omogoča
pridobivanje novega (Kramar, 2009).
Bistvo pojmovnega spoznavanja so simbolno izražene misli, ki posplošujejo in izpostavljajo
bistveno, pojasnjujejo odnose, njihovo soodvisnost, poudarjajo strukturo objekta, njegovo
logično os in porajajo urejenost spoznavanja. Pojmovna nazornost je odvisna od razvitosti
abstraktnega logičnega mišljenja učencev (Strmčnik, 2001).
2.5.1.2. Vrste ponazoril
Stik s stvarnostjo je lahko doseči po dveh poteh: z učenjem s pomočjo učne prakse ali pa jo je
treba ponazoriti z zunanjimi ponazorili. Poleg tega obstaja še ena možnost, in sicer še bolj
posredno predstavljena stvarnost – učiteljeva ekspresivnost (Strmčnik, 2001).
Slika 4: Vrste ponazoril

STVARNA
PONAZORILA

VRSTE
PONAZORIL

SIMBOLNA
PONAZORILA

VIRTUALNA
STVARNOST

Vir podatkov: Andoljšek, 1973; Strmčnik, 2001
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Slika 4 prikazuje tri glavne možnosti, da dosežemo nazornost:
-

Stvarna ponazorila oziroma neposredno ponazarjanje (v obliki naravnih predmetov,
pojavov in procesov): prednosti naravnih ponazoril so, da jih učenci opazujejo v
njihovih naravnih odnosih in povezanosti z živim ali neživim okoljem ter njihova
neposrednost in originalnost. Primer neposrednega ponazarjanja je npr. učna
ekskurzija ali terensko delo (Strmčnik, 2001; Kramar, 2009).

-

Virtualna stvarnost oziroma posredno ponazarjanje: v to vrsto ponazoril spada vse, kar
stvarnost imitira ali simulira – makete in modeli, projekcije, slikovno oziroma
grafično gradivo.
V številnih primerih raba resničnosti ni možna, zato uporabljamo nadomestke
resničnosti. Posredna ponazorila lahko didaktično bolj prilagodimo kot resnična
sredstva, zato je njihova uporaba v šolskem izobraževanju zelo razširjena (Strmčnik,
2001; Kramar, 2009).

-

Simbolna nazornost oziroma živa beseda: pri tem se vzpostavlja večinoma posredni
kontakt s stvarnostjo. Jezik je temeljni medij sporazumevanja in zato najpomembnejše
sredstvo ponazarjanja. Simbolno nazornost dosežemo z uporabo različnih metafor,
primerjav, alegorij, sinonimov, prispodob in s spreminjanjem glasnosti, govornega
tempa, artikulacije ipd. (Šilih, 1970; Andoljšek, 1973; Strmčnik, 2001).

Slika 5: Dalejev stožec ponazoril

Vir podatkov: Strmčnik, 2001, str. 338
Slika 5 prikazuje razdeljenost ponazoril v tri ravni (Strmčnik, 2001, str. 338):
- Ravnanjsko sestavljajo naravne izkušnje in razne oblike igranja vlog, s katerimi
kompleksno resničnost poenostavimo in simuliramo.
- Likovna reprezentacija je že bolj odtujena resničnosti in abstraktnejša. Dosežemo jo z
vizualnimi in akustičnimi mediji.
- Abstraktno učenje predstavlja stvarnost v besedilnih, številčnih in grafičnih simbolih.
19

Vse tri vrste ponazoril so hierarhično povezane. Prva so naravna ponazorila, na njihovi
podlagi se oblikujejo ikonična in nato še simbolna ponazorila. Abstraktnost izkušenj in
ponazoril postopno narašča, ta postajajo vse zahtevnejša, čim bolj prehajamo iz podlage proti
konici. Glede na predznanje in razvojno stopnjo učencev se odločimo za uporabo določenih
vrst ponazoril (Strmčnik, 2001).
2.5.1.3. Smernice in vodila ponazarjanja
Za didaktično pravilno pripravljeno in izvedeno nazornost moramo upoštevati določena
opozorila in vodila nazornosti:
- Učitelj mora dobro poznati namen nazornosti in skladno s tem izbrati, pripraviti in
uporabiti različna sredstva ter izpeljati ustrezne demonstracije procesov in
dejavnosti (Kramar, 2009).
- Nazornost je aktualna v vseh fazah pouka: v pridobivanju, utrjevanju znanja in
preverjanju dosežkov (Kramar, 2009).
- Učenci morajo biti čim bolj aktivno vključeni v ponazoritvene procese, tako da
sodelujejo pri iskanju in izbiri ponazoril, jih samostojno opazujejo, z njimi
manipulirajo in jih sami interpretirajo (Strmčnik, 2001; Kramar, 2009).
- Nazornost naj bo kompleksna in čim popolnejša, da bodo učenci stvari zaznavali z
vsemi čutili (Kramar, 2009).
- Pri ponazarjanju moramo paziti na ekonomičnost oziroma racionalnost. Zato mora
biti učitelj pozoren na optimalnost potrebnega časa za lastno demonstriranje in za
učenčevo opazovanje (Strmčnik, 2001).
- Izogibati se je treba preobilnemu ponazarjanju, saj preveč ponazoril rahlja
pozornost in oddaljuje učence od bistvenega. Nazornosti naj ne bo premalo niti
preveč; to je odvisno od razvojne stopnje, razvitosti in znanja učencev, od sredstev
in pogojev, v katerih vse skupaj poteka (Strmčnik, 2001; Kramar, 2009).
- Upoštevati je treba, da pristna stvarnost ni vselej najbolj nazorna in je pogosto
nadomestilo lahko nazornejše. Skica ali shema, ki nastaja pred učenci, je eno
izmed najpreprostejših in najučinkovitejših sredstev ponazarjanja (Šilih, 1970;
Strmčnik, 2001).
2.5.1.4. Didaktična utemeljitev nazornosti
Ponazoritvena sredstva pripeljejo učenca v neposreden stik z učno vsebino, s tem pa vzbujajo
njegovo naravno zanimanje in pozornost ter doživljanje učne vsebine. Tako dosežemo večjo
in ustvarjalnejšo učno aktivnost učencev ter tudi prijetnejše delovno in življenjsko ozračje v
razredu. Nazornost sili k aktivnosti učitelja in učence, saj učitelje spodbuja k iskanju,
izbiranju, prirejanju in izdelovanju ponazoritvenih sredstev, primerov in dejavnosti, učence pa
odvrača od lahkotnega poslušanja in jih navaja na samostojno izkustveno učenje (Strmčnik,
2001).

20

Slika 6: Funkcije nazornosti

Vir podatkov: Kramar, 2009
Slika 6 prikazuje štiri temeljne funkcije nazornosti (Kramar, 2009, str. 142):
- funkcija informiranja: ker je učenec s pomočjo nazornosti v neposrednem čutnem
stiku s predmetom spoznavanja, je njegovo zaznavanje o predmetu spoznanja
pristnejše, bogatejše in popolnejše;
- funkcija razumevanja in dojemanja: s pristnejšim in popolnejšim informiranjem je
olajšano učenčevo razumevanje in dojemanje;
- funkcija motiviranja učencev: s pomočjo nazornosti je pouk pestrejši, privlačnejši in
vzbuja radovednost in ustvarjalno napetost;
- funkcija racionalizacije: z dobro nazornostjo lahko povečamo in izboljšamo jasnost,
miselno dostopnost in razumljivost, kar poveča učinkovitost pouka, saj učenci z manj
napora in v krajšem času dosežejo več in boljše.
Nazornost pripomore tudi k trajnejšemu znanju in večji ter ustvarjalnejši uporabi znanja. S
pomočjo nazornosti dobivajo učenci nova spoznanja iz prakse in v povezavi z njo, zato imajo
manj težav pri njihovem povezovanju in zapomnjenju kot tudi pri apliciranju in uporabljanju
(Strmčnik, 2001).
2.5.1.5. Geografski pouk in nazornost
Upoštevanje načela nazornosti je še zlasti pomembno pri pouku geografije, saj opisuje in
tolmači pojave v naravi in v družbi v medsebojni odvisnosti. Pri pouku geografije je veliko
pojmov in pojavov, ki so daleč od otrokovega zaznavnega sveta, zato moramo uporabljati to
načelo zlasti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri spoznavanju okolja in
pridobivanju prvih občih geografskih pojmov. Pri geografiji je najpomembnejša optična
nazornost. Če je možnost, gremo v naravo in neposredno nazorno opazujemo določen pojav.
Neposredno nazorno posredovanje je eno najuspešnejših pogojev za kvaliteten pouk, na njem
slonijo učni ogledi, poučni sprehodi in ekskurzije (Zgonik, 1960).
Nazorno posredovanje lahko poteka tudi posredno s pomočjo prikaza predmeta, slike, skice,
filma ali modela. Didaktični pripomočki so nam v pomoč, kadar ne moremo iti v naravo in na
licu mesta zaznavati pojmov in jih konkretizirati (Zgonik, 1960).
Pri mlajših učencih je pomembno, da omogočimo abstraktnemu pojmu njegovo konkretno
predstavo. To storimo tako, da otrokom posredujemo optično predstavo. Pri starejših učencih
(predmetna stopnja) pa gre pri nazornosti tudi za njihova svojstva in tipičnosti, ki so
pomembna pri posploševanju in sistematiki oziroma klasifikaciji pojmov (Zgonik, 1960).
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Načelo nazornosti je še zlasti pomembno pri posredovanju statističnih podatkov, saj imajo ti v
geografiji pomen le, če si jih zapomnimo v odnosu do drugih vrednosti (Zgonik, 1960).
2.5.1.6. Primeri uporabe načela nazornosti pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Kmetijski pasovi v ZDA
Učencem ob obravnavanju kmetijskih pasov pokažemo različne pridelke oziroma
izdelke, ki sovpadajo s posameznim pasom (koruza, pšenica, mleko, bombaž …).
Ob koncu ure učenci posamezne pridelke (oziroma sliko izdelka) prilepijo na
plakat (nemo karto ZDA) in obesijo na steno.
-

Učna enota: Podnebje
Učitelj s kozarčkom vode (ali spužvo) prikaže razporeditev padavin od morja proti
kopnemu. Vodo razliva po mizi, dokler mu je ne zmanjka – tako poteka proces
tudi v naravi (količina padavin se proti notranjosti celine zmanjšuje).

-

Učna enota: Vulkanizem
Da bi učenci laže razumeli nastanek in izbruh vulkana, jim to prikažemo z
animacijo.

Srednja šola
- Učna enota: Islandija
Pri obravnavi naravnogeografskih značilnosti Islandije demonstriramo izbruh
gejzirja.
Potrebujemo: coca-colo in mentolove bonbone. V coca-colo stresemo mentolove
bonbone in pride do podobne reakcije, kot se dogaja pri izbruhu gejzirja.
-

Učna enota: Ledeniški relief
Pri obravnavi ledeniških erozijskih oblik na tablo skiciramo nastanek
(oblikovanje) ledeniške U-doline.

-

Učna enota: Prebivalstvo Latinske Amerike
Dijakom pokažemo grafikon, ki v odstotkih prikazuje narodnostno sestavo
prebivalstva.
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2.5.2. NAČELO AKTIVNOSTI
Učitelj ustvarja in vodi izobraževalni proces, ki ga skladno s svojimi psihičnimi zmožnostmi
soustvarjajo tudi učenci. Izobraževalni proces ni enostavno učiteljevo posredovanje gotovega
znanja učencem, ki bi to znanje sprejeli, ampak večdimenzionalni proces, v katerem se
prepleta aktivnost učitelja in učencev, usmerjena k doseganju postavljenih ciljev. Učenci
sodelujejo v iskanju, odkrivanju, oblikovanju, sprejemanju in usvajanju znanja in s tem
razvijajo sposobnosti in osebnostne lastnosti (Glöckel, 1990; cv: Kramar, 2004).
2.5.2.1. Utemeljitev didaktičnega načela aktivnosti
Pri pouku je treba preiti od tradicionalnega poučevanja, pri katerem je imel učitelj osrednjo
vlogo pri pouku, k inovativnemu poučevanju, ki podpira učenčevo sodelovanje, aktivnost in
samostojnost (Elton, 1999).
Za tradicionalni pouk je značilno, da je učitelj prenašalec znanja, aktivnost učencev je vezana
zgolj na ponavljanje, naštevanje, opisovanje, definiranje in vstavljanje.
Sodobna šola – v nasprotju s tradicionalno – poudarja razvoj učenčeve ustvarjalnosti. Učni
procesi naj bi učencem odpirali nove možnosti mišljenja, doživljanja, vrednotenja in ravnanja.
Učitelj učencem posreduje temeljna znanja in jim pomaga pri razvoju sposobnosti, ki
omogočajo učinkovito učenje in uporabo znanja v novi situaciji. S tem učitelj zavestno
spodbuja učence k miselni aktivnosti in jih načrtno ter sistematično navaja na aktivno učenje
(Šegura, Bevc, 2000).
Didaktično načelo aktivnosti temelji na spoznanjih, da je človekova aktivnost temeljni pogoj
za njegov razvoj in s tem tudi za vsakršen vzgojno-izobraževalni napredek. Pri pouku je
pomembno to, v kolikšni meri in kako so učenci aktivni ter kolikšna je učinkovitost te
aktivnosti (Kramar, 2009).
Med različnimi teoretičnimi pristopi k učenju ima v današnjem času zelo pomembno vlogo
konstruktivistična paradigma. Bistvo paradigme je aktivno raziskovanje, skozi katerega
učenec razvija spretnosti in veščine, ki vodijo v samostojno reševanje nalog. Vloga učitelja v
tem procesu je, da učenca spremlja in mu nudi ravno pravšnjo mero pomoči in vodenja.
Konstruktivistična paradigma poudarja tudi pomembnost načina in procesa učenčevega
pridobivanja znanja. Učitelj mora torej temeljito načrtovati izvedbo procesa učenja, da bo
učenec lahko skozi proces usvajal spretnosti, strategije in sredstva, s katerimi lahko
učinkovito izvede učno nalogo (Ashman, Conway, 1993).
2.5.2.2. Temeljni pogoji učne aktivnosti
V didaktičnem smislu je aktivnost pri pouku uspešna le, če je spontana, zavestna in
produktivna (Šilih, 1970).
Aktivnost je spontana, če izhaja iz učencev samih, saj jo občutijo kot svojo resnično, ne zgolj
sugerirano ali vsiljeno nalogo. Zavestna je takrat, ko učenec jasno pojmuje, čemu in zakaj se
je treba učiti, če se zaveda bistva in naloge pouka in teži k čim večji učni storilnosti. V tem
primeru je aktivnost tudi produktivna, saj učenec vloži vanjo vse svoje sile in sposobnosti
(Šilih, 1970).
Zavestna in ustvarjalna aktivnost kot interakcija med notranjimi in zunanjimi razvojnimi
dejavniki je ključ do otrokove vzgojno-izobraževalne uspešnosti in tudi njegovega splošnega
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razvoja. Dejstvo pa je, da se učne aktivnosti ne da izsiliti, da ni avtomatično dana ali celo
prirojena. Zato mora današnja šola upoštevati, da učna vsebina in učni proces ne vključujeta
avtomatično učenčeve učne pripravljenosti, vedoželjnosti in interesov, ampak jih je pri večini
učencev treba nenehno porajati in vzdrževati, treba jih je motivirati (Strmčnik, 2001).
O aktivnem učenju pri nas se je izraziteje začelo govoriti v 90. letih prejšnjega stoletja. V
Izhodiščih kurikularne prenove (1996) se poudarja, da je ena izmed poglavitnih nalog prenove
uvajanje raznolikih oblik in metod dela in s tem povečanje aktivne vloge učenca. To naj bi
dosegli (Izhodišča kurikularne prenove, 1996):
- »s pluralnostjo kurikulov;
- s participativnim položajem učenca v izobraževalnem procesu;
- z uveljavljanjem učne diferenciacije in individualizacije;
- z raznovrstnimi načini in oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja;
- z izdajanjem različnih učbenikov in učil;
- z usposabljanjem učiteljev;
- z avtonomijo učiteljev;
- z učenjem za učenje«.
Temeljni pogoji učne aktivnosti:
-

Sodelovanje učencev v vzgojnem procesu
Vsako učenje je v določeni meri aktivno, saj učenec ne more biti popolnoma pasiven,
ko se uči, vendar pa obstajajo velike razlike v aktivnosti učencev. Ne moremo namreč
enačiti aktivnosti, kot so zapisovanje po nareku, odgovarjanje učencev na zaprta
vprašanja učiteljev in čim bolj natančno učenje razlag iz zapiskov, z aktivnostmi, ki
kažejo na učenčevo vpletenost v učni proces: postavljanje odprtih vprašanj in iskanje
odgovorov, reševanje problemov, iskanje podatkov in oblikovanje samostojnih
sklepov ipd. (Šteh, 2004).
Znanja ne smemo enostavno prenašati od učitelja k učencem, saj se dokončnih znanj
ne da prenesti v glave učencev, ampak mora učitelj omogočiti samostojno in
samoaktivno pridobivanje in usvajanje znanja (Driver, 1994).

-

Uporaba dejavnih metod, oblik in sredstev učenja
Metod učenja ne moremo deliti na povsem pasivne ali aktivne, kljub temu pa jih ne
moremo obravnavati kot enakovredne pri doseganju zlasti višjih spoznavnih ciljev.
Razlika je namreč, ali učitelj monološko razlaga in predava ali pa uporabi metode, ki
omogočajo in spodbujajo učenčevo miselno aktivnost ter samostojnost, kot so
produktivni dialog, problemski pouk, projektno učno delo, igre in simulacije ipd.
(Kramar, 2003).
Glede na raven učnih ciljev se razlikujejo tudi učne metode. Za uresničevanje učnih
ciljev nižje ravni lahko uporabimo narek, predavanje, predpisovanje obveznega branja,
za učne cilje višje ravni (torej tudi aktivno učenje) pa razpravo učencev z učiteljem ali
med učenci samimi, samostojno učenje, projektno in skupinsko delo (Elton, 1999).

-

Motivacija
Motivacija je eden izmed pogojev za pravilno upoštevanje didaktičnega načela
aktivnosti, kajti z njo dobiva učna snov za učenca čustven odnos in smisel, ki sta nujna
za zavestno prisvajanje in sodelovanje. Z motivacijo so tesno povezani interesi in
nagnjenja (Šilih, 1970).
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-

Medosebni odnosi
Odnosi med učenci samimi in med skupinami učencev močno vplivajo na dejavnost v
vzgojnem procesu. Najustreznejši so takšni odnosi, ki temeljijo na dogovarjanju in
sporazumevanju, zato večina dogovore sprejme kot svojo obvezo in se po njih ravna
(Autor in sod., 1989).

2.5.2.3. Vrste učne aktivnosti
Poznane so tri temeljne vrste učne aktivnosti. Zelo pomembno je povezovanje in prepletanje
vseh treh vrst. Pri pouku in učenju je v ospredju intelektualna aktivnost, ki pa ni mogoča brez
motorične in čustvene aktivnosti. Zato naj bi bile pri pouku enakovredno aktivirane vse tri
vrste aktivnosti (Strmčnik, 2001).
Gibalna učna aktivnost (Strmčnik, 2001):
Prizadevanja za motorično aktivnost so temeljila predvsem na psihološko-fizioloških odkritjih
o velikem učnem pomenu kinestetičnih občutkov, o njihovem deležu za boljše razumevanje,
pomnjenje in uporabo znanja.
Rezultat gibalne aktivnosti ni vedno praktičen izdelek, ampak je ta vsebovana tudi v
potovanju, ekskurziji, terenskem delu ipd.
Čustvena učna aktivnost (Strmčnik, 2001):
Čustva predstavljajo človekovo doživljajsko identiteto, ki determinira in usmerja njegove
akcije, reakcije in vrednotenje.
Ker je za čustva značilna izjemna subjektivnost, obstajajo velike razlike v doživljanju ljudi.
Zaradi tega je potreben individualiziran odnos do učencev, predvsem glede na njihovo starost,
spol in temperament. Otrokova duševnost je najbolj sprejemljiva za tiste učne vtise in
dejavnosti, ki so čustveno obarvani. Brez čustvene podlage ostane kognitivna učna dejavnost
labilna, zato lahko trdimo, da so čustva osrednji vzvod učenčeve aktivnosti.
Intelektualna učna aktivnost (Strmčnik, 2001):
Intelektualna učna aktivnost je temeljna in najvišja spoznavna zmožnost človeka kot
mislečega bitja, ki jo pedagoško običajno označimo kot sposobnost zavestnega učenja.
Optimalne rezultate zmore tista intelektualna aktivnost, ki učencem omogoča globlje
razumevanje in smiselno obvladovanje objektivne stvarnosti ter funkcionalno razvijanje in
usposabljanje za samoizobraževanje.
2.5.2.4. Oblike učne aktivnosti
Kakovost aktivnosti in njen vpliv na vzgojno-izobraževalno oblikovanje učencev sta odvisna
od stopnje učenčeve samostojnosti. Ta je še posebno pomembna za intelektualno in gibalno
aktivnost (Strmčnik, 2001).
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Slika 7: Oblike učne aktivnosti

REPRODUKTIVNA

OBLIKE
UČNE
AKTIVNOSTI

PRODUKTIVNA

USTVARJALNA

Vir podatkov: Strmčnik, 2001
Glede na kakovost učno aktivnost razvrstimo v tri temeljne oblike (Slika 7): reproduktivna,
produktivna in ustvarjalna.
- Reproduktivna aktivnost
Usmerjena je v usvajanje neke snovi ali znanja, in sicer takšnega, kot je. Učenec nekaj izvaja
oziroma usvoji takšno, kot je, ničesar ne dela po svoje in k dosežku ne doda ničesar svojega,
ničesar ne odvzema niti ne spremeni (Kramar, 2009).
Vendar tudi reproduktivno poslušanje, branje, gledanje in dojemanje smisla zahteva
svojevrstno, ampak manj kakovostno aktivnost. Uporabna je predvsem, če je smiselna,
upoštevana v ustreznih učnih situacijah in kombinirana z drugimi oblikami aktivnosti.
(Strmčnik, 2001).
- Produktivna aktivnost
Poteka kot analiza, primerjanje, iskanje bistva, sintetiziranje, oblikovanje ugotovitev,
poglabljanje in razširjanje, vendar je usmerjena na usvajanje določenega znanja v
nespremenjeni podobi. Takšnega učenja je v šoli veliko, saj morajo učenci usvojiti določeno
sistematično znanje, ki je pogoj za njihov nadaljnji razvoj in vzgojno-izobraževalno
napredovanje (Kramar, 2009).
- Ustvarjalna aktivnost
Povezana je s produktivno, saj gre za učenčevo miselno in izrazno aktivnost. Učenci v
dejavnost vključujejo veliko svojega – ideje, načine delovanja, problematizirajo in
spreminjajo pričakovane rezultate. V pouku poteka kot problemsko zasnovana aktivnost, ki je
povezana s problemsko metodo pouka. Za ustvarjalno aktivnost so možnosti na vseh
vsebinskih predmetnih področjih, vprašanje pa je, kako so za to pripravljeni učitelji, kako so
suvereni in avtonomni in koliko miselne in izrazne svobode dopuščajo učencem (Kramar,
2009).
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2.5.2.5. Vodenje učne aktivnosti
Vsaka učna aktivnost je v določeni meri vodena, saj brez kakršnegakoli vodenja ni
racionalnega učenja in poučevanja.
-

Zunanje vodena aktivnost

Zunanja aktivnost je usmerjena v sprejemanje in zapomnitev ter v naslednjih fazah pouka v
odgovarjanje na učiteljeva vprašanja. V zunanji aktivnosti je precej nepomembne aktivnosti,
ki se kaže v dvigovanju rok ali drugih odzivih učencev na učiteljeve zahteve, ki na videz
kažejo aktivnost učencev. Zunanja aktivnost je kljub temu pomembna, vendar jo je treba
premišljeno uravnavati in povezovati z notranjo (Kramar, 2009).
-

Samovodena aktivnost

Notranja aktivnost izvira iz samega učenca, iz njegovih lastnih notranjih pobud: želja, potreb
in interesov, lahko pa jo sprožijo tudi razni zunanji dražljaji. Notranjo aktivnost učenci torej
izvajajo zaradi samih sebe in zaradi pričakovanih dosežkov, ki jim nekaj pomenijo (Kramar,
2009).
Je elementarna potreba učenčevega psihofizičnega razvoja, osrednji vzvod njegovega
samouresničevanja in njegova potreba. Samoaktivnost pospešuje psihofizične zmožnosti,
mišljenje, doživljanje, krepi samozaupanje, samozavest, samostojnost in ustvarjalnost, razvija
socialno kritičnost in učiteljem omogoča boljše poznavanje globinske individualnosti učencev
(Strmčnik, 2001).
Učenci so samoaktivni, ko rešujejo naloge, probleme in preverjajo rezultate, sklepajo,
preizkušajo in eksperimentirajo, sodelujejo pri načrtovanju učnih vsebin, izbiranju učnih
metod in pripomočkov, soodločajo pri ocenjevanju, organizirajo ekskurzije, razne prireditve
in tekmovanja. To najlaže dosežejo pri učenju z odkrivanjem, pri izkustvenem, raziskovalnem
in problemskem učenju (Strmčnik, 2001).
2.5.2.6. Primeri uporabe načela aktivnosti pri pouku geografije
Tipičen primer načela zavestne dejavnosti je terensko delo. Učenci lahko pri njem samo
formalno izpolnjujejo naloge, lahko pa ob tem tudi kritično presojajo svoje ravnanje
(Brinovec, 2004).
Osnovna šola
- Učna tema: Latinska Amerika
Vsak učenec izdela pisno vajo o eni izmed latinskoameriških držav. Ko posamezno
državo obravnavajo, vsak učenec pripravi kratko predstavitev pred razredom.
-

Učna enota: Afrika
Učitelj za učence pripravi učni list, na katerem je nema karta Afrike. Vsak učni list
razreže na manjše koščke, tako da dobi sestavljanko. Vsak učenec na začetku učne ure
dobi to sestavljanko, ki jo mora sestaviti. V to nemo karto nato vrisuje
naravnogeografske enote Afrike.

-

Učna enota: Evropa
Učitelj našteva evropska glavna mesta, učenci pa jih iščejo na svojih zemljevidih in
vsakega pridejo (po en učenec) pokazat tudi na stenski zemljevid.
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Srednja šola
- Učna enota: »Ekskurzija«
Pri pripravi na ekskurzijo učitelj dijakom dodeli teme, ki jih bodo na ekskurziji
obravnavali in vsak dijak pripravi kratko predstavitev svoje teme – to kasneje na
ekskurziji tudi predstavi.
-

Učna enota: Kraško površje
Preizkus: Dijaki morajo prinesti v šolo vzorec kamnine. S pomočjo HCl
(klorovodikove kisline) po skupinah ugotavljajo topnost kamnin. HCl kapnejo na
kamnino in nato glede na reakcijo sklepajo, za kakšno vrsto kamnine gre. Hkrati pa
ugotavljajo posledice topnosti apnenca.

-

Učna enota: Naravnogeografske značilnosti Azije
Dijaki s pomočjo atlasa v nemo karto Azije vrišejo glavne reke, jezera, doline in
hribovja.

2.5.3. NAČELO UČNE INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE
Didaktično načelo učne individualizacije in diferenciacije je izpeljano iz psihološkega
spoznanja, da učenci določenega starostnega razreda kažejo približno iste razvojne poteze,
vendar se kot posamezniki med seboj razlikujejo po določenih telesnih, duševnih in duhovnih,
torej po individualnih posebnostih (Šilih, 1970). Musek (2005b, str. 34) pravi, da je »osebnost
relativno trajna celota vseh duševnih, telesnih in vedenjskih značilnosti, po katerih se
posameznik razlikuje od drugih«.
Vsak človek je enkratno in neponovljivo bitje, drugačno od drugih, zato mora biti pouk
prilagojen posamezniku tako, da mu omogoča razvoj vseh človekovih potencialov.
Z individualizacijo pouk prilagodimo psihičnim pogojem učencev. Ker ima individualnost
tudi socialno dimenzijo, saj je človek tudi družbeno bitje, je individualizacija pouka dvopolna,
razpeta med posameznikovo individualno drugačnost in socialnost ali družbenost. Pri
individualizaciji pouka gre torej za dialektično prepletanje procesov individualizacije, v
katerih učenec razvija individualne posebnosti, ter procesov socializacije, v katerih razvija
svojo socialno in družbeno razsežnost (Kramar, 2004).
Za individualizacijo je značilno, da skuša znotraj razreda upoštevati individualne zmožnosti,
potrebe in želje učencev. Poskušamo jo upoštevati z variiranjem učnih ciljev in vsebin ter
socialnih učnih oblik, metod in učne tehnologije. Individualizacija mora prilagojeno
spodbujati enakovredni intelektualni, osebnostni in socialni razvoj vsakega učenca (Strmčnik,
2001).
2.5.3.1. Dejavniki individualizacije
Tako kot se učenci na posameznih razvojnih stopnjah razlikujejo, se po vseh psihofizičnih
lastnostih razlikujejo tudi učenci iste starostne stopnje. Individualne posebnosti učencev lahko
upoštevamo le, če vsakega posameznika dobro poznamo in če poznamo razmere za njegovo
življenje in razvoj (Autor in sod., 1989).
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Dejavniki, ki so pogoj za individualno ravnanje z učenci, so:
-

Učenci se razlikujejo od prvega dne, ko vstopijo v šolo. Razlikujejo se v kognitivnih
sposobnostih in načinih učenja. Te razlike se z leti le še povečujejo (Slavin, 1991).

-

Med učenci so zelo velike razlike v sposobnostih za učenje, v načinu spoznavanja in v
že usvojenem znanju (Marentič Požarnik, 1980).

-

Učenci se precej razlikujejo tudi po duševnih sposobnostih. Zelo pomembne so razlike
v osebnostnih lastnostih, ki so nastale pod vplivom dražljajev in pobud iz okolja ter
pod vplivom drugih ljudi (socialno ali družbeno okolje) (Musek, 2005a).

-

Pomembno je, da učitelj zahtevnost podajanja in preverjanja znanja prilagaja
posameznikom in skupinam glede na nivo njihovih sposobnosti in znanja. Učitelj bi
moral učencem ponuditi več poti in načinov za doseganje istih ciljev, to pa lahko stori
tako, da učence uvaja v delo na skupinskih projektih, v samostojni študij iz učbenikov
in druge literature, v seminarsko poročanje in diskutiranje na podlagi naučenega
(Marentič Požarnik, 1980).

2.5.3.2. Vidiki, ki jih moramo upoštevati v odnosu do načela učne individualizacije
Vsak učenec razmišlja po svoje, s svojo glavo in to težnjo po svojem lastnem mišljenju mora
šola podpirati, hkrati pa ga mora voditi, da bo mišljenje pravilno (Andoljšek, 1973).
Vidiki, ki jih moramo upoštevati v odnosu do načela učne individualizacije (Andoljšek,
1973), so:
-

Individualizacija pouka, ki ne temelji na zunanji diferenciaciji. Zavrača se torej ostro
ločevanje bolj in manj sposobnih učencev in njihovo ločeno poučevanje. Pri pouku
moramo upoštevati vse posebnosti posameznih učencev – notranja diferenciacija.

-

Ob uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev vodimo k tem ciljem vse učence, s
tem da izberemo za vsakega učenca take metode, ki bodo omočile najučinkovitejši
način za uresničevanje ciljev.

-

Individualizacija je teže uresničljiva pri frontalnem pouku, kjer učenci le poslušajo
učiteljevo razlago. Učitelj mora biti torej vodja pouka in hkrati tudi sodelavec,
svetovalec ter pomočnik, učenci pa so aktivni subjekti v učnem procesu.

-

Načelo individualizacije pri pouku ni v nasprotju s skupinsko obliko pouka.
Individualnost namreč ne bi prerasla v osebnost, če se ne bi vzgajali v kolektivu.

2.5.3.3. Načelo učne diferenciacije
Razlika med diferenciacijo in individualizacijo je v tem, da je diferenciacija usmerjena bolj na
skupinsko in organizacijsko, individualizacija pa pedagoško prilagajanje posamezniku
(Strmčnik, 1995).
Učna diferenciacija je pretežno organizacijski ukrep, katerega namen je demokratično
usmerjanje učencev po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne heterogene oziroma
homogene skupine. Šola na tak način z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in
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didaktično-metodičnim stilom dela v večji meri uresničuje socialne in individualne vzgojnoizobraževalne namene (Strmčnik, 1995, str. 83).
Ločimo več vrst diferenciacije, ki imajo skupen namen, in sicer pouk čim bolj prilagoditi
učencem in tako izboljšati njegovo kakovost in učinkovitost. Te vrste so: notranja, zunanja in
fleksibilna diferenciacija (Strmčnik, 2001).
Za notranjo diferenciacijo je značilno, da pouk poteka v naravno heterogenih skupinah
učencev, učitelji pa ga sproti prilagajajo značilnostim učencev (individualizirajo). S
prilagajanjem ciljev, vsebine, odnosov, komunikacije in načinov delovanja skušamo pouk
prilagoditi značilnostim učencev in tako izboljšati njegovo učinkovitost in kakovost.
Pomembna je učiteljeva sposobnost sprotnega prilagajanja pouka. V vsakodnevno sprotno
diferenciacijo pouka sodijo spreminjanje oblik pouka, prilagajanje razporeditve učencev v
prostoru, oblikovanje priložnostnih skupin, prilagajanje metod dela in uravnavanje tempa
(Strmčnik, 2001).
2.5.3.4. Primeri uporabe načela učne individualizacije in diferenciacije pri pouku
geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Kulturna dediščina Slovenije
Vsak učenec v učbeniku prebere poglavje o kulturni dediščini v Sloveniji. Nato jih
učitelj razdeli v skupine po nekaj učencev in vsaka skupina razpravlja o posamezni
kulturni dediščini, nato pa predstavijo glavne značilnosti še ostalim skupinam.
-

Učna enota: Površje Avstralije
Učitelj pripravi učni list o temeljnih značilnostih površja Avstralije in učenci
samostojno rešujejo naloge, ki jih nato skupinsko pregledajo.

Srednja šola
- Učna enota: »Ponavljanje«
Učitelj pripravi dva učna lista, enega za osnovno raven in drugega za višjo raven. Na
obeh učnih listih so podobne naloge, s tem da so navodila za reševanje posamezne
naloge na osnovnem nivoju bolj natančno in konkretno opredeljena. Učenci pri
reševanju teh nalog pokažejo predvsem poznavanje snovi. Učni list za višjo raven pa
je namenjen učencem z višjimi intelektualnimi sposobnostmi, saj so tu navodila
splošnejša, naloge pa omogočajo uresničevanje ciljev na višjih taksonomskih stopnjah.
-

Učna enota: Prebivalstvo Severne Amerike
Učitelj med prevladujočo frontalno obliko pouka na tablo zapisuje pojme, ki so novi,
njihova razlaga pa zapletena. Na ta način omogoči vsem dijakom, da sledijo razlagi
snovi in si lahko nove pojme in vsebino zapišejo v zvezek.

-

Učna enota: Naravnogeografske značilnosti Evrope
V prvi uri dijake razdelimo v več skupin in vsaka skupina dobi določeno temo
(razporeditev poteka glede na interes). Znotraj skupine je vsak član zadolžen, da
predela svojo podtemo. Naslednjo uro dijaki predstavijo svojo temo pred razredom.
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2.5.4. NAČELO PRIMERNOSTI IN AKCELERACIJE
Učenec je osrednji in odločilni dejavnik učnega procesa, ki so mu podrejeni vsi ostali (učitelj,
učna vsebina, učni cilji ipd.). Poznavanju učencev se najbolj približamo, če so čim bolj
spoznane in upoštevane zakonitosti učenja, posebnosti mišljenja in doživljanja v posameznih
razvojnih fazah, temeljna pravila telesnega in duševnega zdravja, vzgojni, izobraževalni in
izkušenjski vplivi okolja ipd. Iz tega sledi, da učenec ni miniaturna podoba odraslega, marveč
samosvoje bitje z lastnimi posebnostmi, pravicami in zakonitostmi (Blažič in sod., 2003).
Že Komensky (1995) je zapisal, da naravi ne smemo nasprotovati, zato moramo na vsaki
starostni stopnji razvijati to, k čemur teži.
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 115) je zapisano:
»Šola z organiziranjem različnih dejavnosti spodbuja skladni telesni, gibalni, spoznavni,
socialni in čustveni razvoj otrok. Podlaga zanj so ustrezno zasnovan predmetnik in učni načrt
ter učinkovito izpeljan pouk ter ostale dejavnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo dejavnosti,
ki se organizirajo v okviru obveznega in razširjenega programa (npr. interesne dejavnosti,
neobvezni izbirni predmeti) osnovne šole. Za spodbujanje učenčevega optimalnega razvoja je
treba spoznati njegove zmožnosti, predznanje, interese, spoznavne stile, načine učenja ter te
razlike in zakonitosti razvoja upoštevati pri pouku ter izvajanju drugih dejavnosti«.
2.5.4.1. Predpostavke didaktičnega načela primernosti in akceleracije
Pouk mora biti prilagojen razvojni stopnji, konkretni ravni znanja in osebnostnim
značilnostim učencev, kar pomeni, da za učence ne sme biti ne prelahek ne prezahteven.
Da lahko to upoštevamo, moramo dobro poznati razvojne in druge značilnosti učencev,
sestavine, procese in načine izvajanja pouka (Kramar, 2009).
Od razvojne stopnje je odvisno, kaj in koliko učenec trenutno zmore, zato moramo pri
upoštevanju tega načela upoštevati tudi zmogljivost učencev in vidik postopnosti pouka
(Šilih, 1970).
Da bi učitelj pravilno upošteval učno načelo razvojne bližine, mora poznati posebnosti
posameznih razvojnih stopenj. Hkrati pa se mora zavedati, da so v razvoju posameznikov
mogoči odmiki od normale zaradi različnih dispozicij, različnega okolja in različne
sprejemljivosti za vzgojne in učne vplive. Paziti mora tudi na razvojno pogojene krize, ki
povzročajo v nekih razdobjih svojstvene vzgojne in učne težave (Šilih, 1970).
Učitelj mora nenehno proučevati psihofizično stanje razredne skupnosti, ki jo vodi, in sicer
tako da se navezuje na izkušnje učencev in na njihove interese in nagnjenja, ki so praviloma
povezani z razvojno stopnjo in nudijo možnosti za učinkovito motivacijo. Poznati in
proučevati mora dojemljivost učencev na določeni razvojni stopnji, ozirati pa se mora tudi na
delovni tempo in vztrajnost učencev (Šilih, 1970).
Piciga (1991) se naveže na Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja, ki ima pomemben vpliv na
poučevanje in učenje. Po tej teoriji je namreč pomembno, da prisluhnemo otroku in ga
opazujemo, kako rešuje probleme, saj bomo preko tega spoznali, kako razmišlja in kakšne
predstave o svetu ima. Poleg tega je pomembno tudi, da pouk prilagodimo starosti in
sposobnostim učencev.
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V vzgojnem procesu upoštevamo razvojne razlike tako, da spreminjamo vzgojni odnos,
vsebino, metode, sredstva in organizacijo vzgojnega dela (Cencič, 1986).
Bistvo tega načela je, da moramo izhajati iz življenja, prakse, izkušenj in neposrednih
življenjskih situacij. Pouk moramo čim bolj povezati z življenjem, saj je treba zanj pripraviti
otroke oziroma učence. Če izhajamo iz resničnega življenja in otrokove bližine, je otrok
sposoben to pridobljeno znanje prenašati v svojo ožjo stvarnost in pozneje v splošno družbeno
stvarnost (Zgonik, 1960).
Upoštevati moramo tudi drugo razsežnost primernosti, ki se kaže v primernosti ciljev in
vsebine družbenim usmeritvam in širšim ter neposrednim razmeram. Zaradi tega vsebine in
različne didaktične značilnosti pouka ni možno preprosto prenašati v različne splošne in
posebne družbene razmere brez predhodne prilagoditve (Kramar, 2009).
Vendar pa ima tudi to načelo svoje omejitve. Če dosledno prilagajamo cilje, sredstva in
metode starostni stopnji, ne pospešujemo otrokovega razvoja. Zato to načelo vključuje tudi
zahtevo po pospeševanju in akceleraciji razvoja, kar pomeni, da učencem nalagamo take
dolžnosti in naloge, ki so nekoliko zahtevnejše od njihovih trenutnih možnosti (Autor in sod.,
1989).
2.5.4.2. Geografski pouk in načelo primernosti in akceleracije
To načelo temelji na psihološki osnovi, se pravi na upoštevanju otrokove zmogljivosti.
Pomemben pogoj za dostopnost pouka je navezovanje učiva na že znano učno snov in
upoštevanje pravil »od znanega k neznanemu« in »od bližnjega k daljnemu« (Zgonik, 1960).
Pravilo »od bližnjega k daljnemu« pomeni, da spoznanja posredujemo po načelu dostopnosti
glede na učenčevo dojemanje in miselno sposobnost, torej po načelu psihološke bližine. Če se
navežemo na pouk geografije, upoštevanje principa prostorske in časovne bližine vsekakor
pomaga pri dostopnosti pouka. Učenec v bližnji pokrajini ali domačiji pridobi že veliko
pojmov, ki so pogoj za postopno usvojitev oddaljenih in težjih pojmov, pojavov in dejstev
(Zgonik, 1960).
Ko pri geografskem pouku lociramo in tolmačimo določene pojave na površini v
medsebojnem prepletanju narave in človeka ter odkrivamo določene zakonitosti in probleme,
smo v stiku z resničnim življenjem (Zgonik, 1960).
2.5.4.3. Primeri uporabe načela primernosti in akceleracije pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Prsti
V prvih razredih osnovne šole imajo geografske vsebine le opisni značaj. Učenci npr.
opazujejo barvo prsti; v drugem triletju učenci že ugotavljajo, kaj raste na posameznih
prsteh. Učenci tretjega triletja pa pri prsteh že spoznavajo fizikalne in kemične
lastnosti (Brinovec, 2004).
-

Učna enota: Podnebje in naravno rastlinstvo Kanade
Učenci s pomočjo karte v atlasu opišejo naravno rastlinstvo Kanade.

-

Učna enota: Naravne nesreče
Učenci s pomočjo učbenika izdelajo miselni vzorec na temo Naravne nesreče.
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Srednja šola
- Učna enota: Kmetijstvo ZDA
Dijak na podlagi predznanja in povezave z vsakdanjim življenjem opiše razliko med
intenzivnim in ekstenzivnim kmetijstvom ter rančem in farmo.
-

Učna enota: Geološka zgradba Slovenije
Dijakom pokažemo vzorca dveh kamnin (prod in apnenec) in od njih pričakujemo, da
razložijo njun nastanek.

2.5.5. NAČELO SISTEMATIČNOSTI IN POSTOPNOSTI
Sistematičnost pomeni namerno subjektivno urejanje notranje zgradbe sistemov, da bi postali
preglednejši, lažje razumljivi in obvladljivi (Strmčnik, 2001).
Sistematiziranje je miselni proces logičnega povezovanja, urejanja in klasificiranja. S
sistematiziranjem pride struktura do smiselnega didaktičnega izraza. S tem se v razčlenjevanje
ali sestavljanje sestavin poučevanja in učenja vnašata red in preglednost relevantnih
zakonitosti in drugih logičnih odnosov (Strmčnik, 2001).
Cilje in vsebino moramo oblikovati sistematično, se pravi skladno z njihovo logično notranjo
povezanostjo in strukturo. V dobro sistematiziranem in strukturiranem pouku učenci laže
usvajajo znanje in ga tudi sami strukturirajo in sistematizirajo. To didaktično načelo je
utemeljeno tudi s psiholoških vidikov, saj je učenje sistematičnega in jasno strukturiranega
gradiva uspešnejše od učenja neurejenih vsebin. Z obravnavanjem sistematično urejenega in
strukturiranega gradiva si učenci razvijajo miselne sposobnosti odkrivanja povezav, analize,
sinteze, strukturiranja, sistematiziranja lastnega znanja in poglobljenega razmišljanja in
razumevanja (Kramar, 2009). Če podajamo nove informacije v hierarhičnem oziroma
sistematičnem zaporedju, učencem omogočamo lažje razumevanje nove snovi. Ni pomembno
le to, da učitelj snov poda v logičnem zaporedju, ampak mora biti razlaga razumljiva za
učence (Slavin, 1991).
2.5.5.1. Povezanost načel sistematičnosti in postopnosti
S sistematičnostjo je povezana tudi postopnost, ki se kaže v postopnem izvajanju procesa in
postopnem doseganju postavljenih ciljev. V skladu z načelom postopnosti je učna vsebina
razčlenjena na manjše sklenjene dele, ki jih učenci obdelajo in postopno dosegajo cilje. Za
postopnost sta značilni tudi prilagajanje načina dela in tempa izvajanja pouka. Pouk moramo
začeti z načini delovanja, ki jih učenci že obvladajo in jih nato postopno uvajamo v drugačne,
zahtevnejše načine dela (Kramar, 2009).
Načeli sistematičnosti in postopnosti se povezujeta zaradi nasprotja med logično strukturo
znanosti in psihološko nezrelostjo učenca. Načelo sistematičnosti zahteva podajanje učnih
vsebin v logičnem zaporedju znanosti, postopnost pa zahteva obravnavo vsebin v skladu z
zmožnostmi učencev (Andoljšek, 1973).
Učitelj mora pri oblikovanju učnih vsebin in pri podajanju teh učencem doseči usklajenost
med postopnostjo in sistematičnostjo. Merilo usklajenosti pa je razumevanje učencev. Če
učitelj pri pouku ne doseže razumevanja učencev, pomeni, da ni bilo dovolj postopnosti, da so
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bili koraki pri spoznavanju preveliki in je učitelj prehitro razložil zapleteno snov (Andoljšek,
1973).
2.5.5.2. Pravila učne postopnosti
O postopnosti pri pouku je pisal že Komensky. Eno izmed njegovih načel je pravilen,
neprekinjen vrstni red. Učencem posredujemo učno snov tako, da najprej spoznavajo to, kar je
najbliže, potem tisto, kar je blizu, bolj oddaljeno in nazadnje tisto, kar je najbolj oddaljeno.
Pri učencih najprej urimo čute, nato spomin, razumevanje in nazadnje presojanje in
razmišljanje. Temeljno načelo o pravilnem vrstnem redu torej vključuje zahteve, da je treba
poučevati od bližnjega k daljnemu, od lažjega k težjemu in od znanega k neznanemu
(Komensky, 1995).
Te zahteve je nato nemški pedagog Adolph Diesterweg dopolnil in izdelal pravila, kako naj bi
bila izražena postopnost v učiteljevem delu pri pouku. Ta pravila so (Strmčnik, 2001; Kramar,
2009):
- od lažjega k težjemu,
- od enostavnega k sestavljenemu,
- od bližnjega k daljnemu,
- od znanega k neznanemu,
- od konkretnega k splošnemu (abstraktnemu).
Pravila postopnosti so med seboj tesno povezana in so tudi v hierarhičnem odnosu, vendar
obvladanje lažjega, bližnjega, enostavnega, delnega še ni pogoj za razumevanje težjega,
daljnega, sestavljenega. Prav tako obvladanje nižjih sposobnosti ne zagotavlja obvladanje
višjih (Strmčnik, 2001).
Kaj je posameznemu učencu lahko, bližje, enostavno ipd., ni natančno določeno, ampak je
vedno tudi subjektivno pogojeno in odvisno od učenca samega. Učitelj zaradi tega vodil ne
sme jemati absolutno in mehansko, ampak le kot opozorilo, na kaj je treba misliti pri
prilagajanju pouka učencem (Kramar, 2009).
2.5.5.3. Aplikacija strukturnosti in sistematičnosti
Načelo sistematičnosti moramo upoštevati na vseh stopnjah učnega procesa in ob vseh
temeljnih dejavnikih pouka. To pomeni, da morajo biti vzgojno-izobraževalni cilji
sistematično urejeni, učna snov pregledna in logična, metode, oblike in postopki učnega
procesa pa postopni in smiselno razvrščeni (Strmčnik, 2001).
- Ciljni vidik strukturnosti in sistematičnosti
Pomembno je, da upoštevamo postopnost ciljev, izhajamo iz bližnjih, enostavnejših, lažjih,
konkretnejših ciljev in prehajamo na širše in družbeno pomembnejše (Andoljšek, 1973).
- Snovni vidik strukturnosti in sistematičnosti
Psihologi so ugotovili, da učenec novo znanje dojema samo tedaj, ko gradi na že znanem. To
ugotovitev moramo upoštevati pri načrtovanju predmetnika in učnih načrtov ter razvrstitvi
predmetov po razredih in semestrih. Prav tako moramo poskrbeti za sistematizacijo učne
vsebine, da bo tako pri pouku mogoča povezava izobrazbenih vsebin in ne bo prihajalo niti do
prehitevanja niti zaostajanja in nepotrebnega ponavljanja učne snovi (Andoljšek, 1973).
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Da ne pride do ponavljanja določenih vsebin, je bilo sprejeto načelo vertikalno-spiralnega
podajanja učne vsebine, kar pomeni, da določene pojme, ki jih učenci že poznajo,
nadgrajujemo in širimo (Brinovec, 2004).
Kriteriji za strukturiranje učne vsebine so različni: vzročno-posledična ali funkcionalna
soodvisnost, kronološka slojevitost vsebine, doživljajska nazornost ali zaporedje praktičnih
postopkov ipd. (Strmčnik, 2001).
- Didaktični vidik strukturnosti in sistematičnosti
Učni proces je kompleksna organizacijska, didaktična in metodična integracija učnih
dejavnosti in postopkov, ki morajo imeti vsak zase prepoznavno soodvisno mesto.
Strukturiranje in sistematiziranje se začne že z načrtovanjem učnega procesa in se nadaljuje z
uresničevanjem vnaprej zamišljenega učnega dogajanja (Strmčnik, 2001).
2.5.5.4. Geografski pouk in načelo sistematičnosti in postopnosti
Načelo sistematičnosti je pomembno pri vseh predmetih, še posebej pa pri geografiji, saj ta
zaradi specifičnosti svojih stvarno-logičnih osnov operira s številnimi spoznanji iz različnih
področij znanstvenih disciplin, naravnih in družbenih, ki se medsebojno prepletajo.
Geografija torej zahteva strogo razlikovanje pomembnih od postranskih, bistvenih od
nebistvenih pojavov. Z urejanjem in diferenciranjem ter z razlaganjem njihove
funkcionalnosti se postopoma prehaja k posredovanju zakonitosti. Tako učitelj učencem
pomaga, da pojave in procese razumejo in usvojijo v temeljnih obrisih (Zgonik, 1960).
2.5.5.5. Primeri uporabe načela sistematičnosti in postopnosti pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Orientacija v prostoru (Sekulović, 1981):
1. razred: osnovni pojmi orientacije v prostoru: desno, levo, gor, dol, zgoraj, spodaj,
nad, med.
2. razred: strani neba, stojišče, vidik, časovna orientacija: dan, ura, mesec, imena
mesecev, leto, datum in koledar.
3. razred: stojišče, horizont, orientacija po Soncu, s kompasom in drugimi pripomočki,
glavne in vmesne strani neba, orientacija na zemljevidu.
- Učna enota: Podnebje
Učencem 6. razreda najprej predstavimo in razložimo toplotne pasove, temu sledi
obravnava podnebij v različnih toplotnih pasovih, na koncu pa snov nadgradijo še z
obravnavo klimogramov.
Srednja šola
- Učna tema: Afrika
Učenci:
- na zemljevidu določijo geografsko lego Afrike;
- na nemi karti označijo oziroma poimenujejo okoliška morja (oceane);
- na nemi karti označijo regije, reke, gorstva, jezera, nižine, puščave;
- na nemi karti označijo zgostitve prebivalstva, gospodarstva;
-…
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- Učna enota: Urbanizacija ZDA
Dijakom pokažemo in razložimo shemo oziroma tloris zgradbe tipičnega ameriškega
mesta, nato pa vsak del mesta podrobneje predstavimo, pri čemer smo pozorni tudi na
njihovo povezanost.
- Učna enota: Gospodarstvo Evrope
Kakšen je vpliv podnebnih in rastlinskih pasov za razvoj kmetijstva v Evropi? Učitelj
najprej predstavi značilnosti podnebja in rastlinstva v Evropi. Šele na podlagi tega
znanja lahko dijaki sklepajo o pogojih za kmetijstvo.
2.5.6. NAČELO TRAJNOSTI ZNANJA
Kakovostno znanje je znanje, ki je utemeljeno z razumevanjem, omogoča kritično mišljenje,
je osmišljeno, trajno, a hkrati relativno odprto (Rutar Ilc, 2003).
Od načina pridobivanja znanja in želje po znanju je odvisna kvaliteta in trajnost znanja.
Pomembno je, da učitelj uspe motivirati učence za samostojno pridobivanje znanja.
Dolgotrajno je tisto znanje, ki je pridobljeno iz lastnih interesov in želja in ni vsiljeno.
Trajnost znanja je odvisna od tega, kako je znanje prvič usvojeno – z interesom, aktivno, z
razumevanjem, mehanično ali pasivno, od povezanosti novega znanja s predznanjem ter od
ponavljanja in utrjevanja znanja (Rudić, 1982).
2.5.6.1. Dejavniki in smernice za trajno prisvojitev učiva
Že Nacionalni kurikularni svet je v 90. letih prejšnjega stoletja kot enega izmed ciljev prenove
učnih načrtov za gimnazijo zapisal, da je treba povečati kakovost in trajnost pridobljenega
znanja s problemskim pristopom k učni snovi in z medpredmetnim povezovanjem in
povezovanjem z življenjem in prakso. Poleg tega naj bi se pri pouku razvijale različne
strategije mišljenja, sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter
presojanja, s tem pa bi se usposabljali za samostojno srečevanje z življenjskimi problemi in za
njihovo reševanje (Cigler, 2001).
Z vidika kognitivistov sta za uporabnost znanja in za nadaljnje učenje pomembni
strukturiranost znanja in obstoječa kognitivna struktura, torej kakšni odnosi obstajajo med
usvojenimi podatki, pojmi in značilnostmi. Pouk, ki učencem ponudi znanstveno klasifikacijo,
ne da bi upošteval, problematiziral in jim pomagal spremeniti njihovo obstoječo kognitivno
strukturo, daje le kratkotrajne in površinske rezultate (Marentič Požarnik, 2000).
Snov, ki se jo učimo, moramo razumeti. Razumeti pomeni, da znamo svoje znanje uporabiti v
novih situacijah. Za razumevanje je treba povezati novo znanje s predznanjem, usvojeno snov
organizirati in se jo sistematično zapomniti (Maddox, 1976).
V Izhodiščih kurikularne prenove (1996) so zapisane smernice za povečanje kakovosti in
trajnosti pridobljenega znanja. To dosežemo:
- »z razvijanjem različnih strategij mišljenja;
- z različnimi ravnmi kognitivnih ciljev;
- s poudarkom na temeljnih vsebinah in z izločanjem manj pomembnih in zastarelih
vsebin;
- z upoštevanjem predhodnega znanja in idej učencev;
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-

z omogočanjem učencem, da doživijo proces nastajanja in spreminjanja spoznanj;
s problemskim pristopom in drugimi (aktivnimi) oblikami učenja in poučevanja;
z integracijo oziroma povezovanjem znanja;
s povezovanjem teorije s prakso«.

2.5.6.2. Ponavljanje in urjenje
Da bi usvojeno vedenje in znanje postalo čim trajnejše in zavarovano pred pozabljanjem, ga
je treba utrditi. Pozabljanje je običajno najhitrejše tik za tem, ko se nekaj novega naučimo,
zato je šolsko utrjevanje eden izmed temeljnih pogojev za trajnost in kakovost znanja.
Utrjevanje obsega ponavljanje, urjenje in uporabo pridobljenega znanja (Blažič in sod., 2003).
Uspešnost utrjevanja je odvisna predvsem od točnosti zaznav, razumevanja učne vsebine,
njene povezanosti s predznanjem, od motiviranosti in (samo)aktivnosti učencev ter od
časovnega in metodičnega poteka utrjevanja (Blažič in sod., 2003).
2.5.6.3. Spomin
Ločimo kratkotrajni in dolgotrajni spomin.
Kratkotrajni spomin je vrsta spomina, ki ima omejeno kapaciteto in v katerem se nove
informacije začasno shranijo in kombinirajo s tistimi iz dolgotrajnega spomina. Če pa si
želimo določene podatke zapomniti za dlje časa, moramo to znanje shraniti globlje v spomin.
Potreben je torej prehod iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin. V dolgotrajnem spominu je
shranjeno neomejeno število informacij, ki so med seboj dobro povezane in organizirane, kar
omogoča njihovo obnavljanje. Avtorja navajata, da se znanje globlje skladišči in omogoča
kasnejši priklic, če pri pouku sledimo višjim ciljem po Bloomovi taksonomiji (analiza,
sinteza, vrednotenje). Zaradi obilice podatkov, shranjenih v dolgotrajnem spominu, moramo
podatke smiselno organizirati in razvrstiti, kar nam olajša kasnejši priklic informacij (Slavin,
1991; Loughran, 2010).
Pomembno je, da učencem pustimo dovolj časa za ponavljanje. Poučevanje je neučinkovito,
če učitelj v kratkem času poda preveč informacij – učenci tako nimajo možnosti, da bi
ponovili vse podatke, zato vse kasnejše informacije uhajajo iz kratkotrajnega spomina.
Pomembno je, da učitelj stalno zastavlja vprašanja, saj tako lahko učenci ponovno prikličejo v
spomin informacije in jih obnovijo ter s tem olajšajo prenos v dolgotrajni spomin
(MacCormick, Pressley, 1997).
Aktivno znanje, s katerim aktivno ustvarjamo smisel in povezujemo novo znanje s
predznanjem, izboljša zapomnitev. Kognitivno-konstruktivni teoretiki menijo, da obstajajo
bistvene razlike v zapomnjevanju bolj ali manj smiselnega gradiva, zato strategije za
izboljšanje spomina delimo v dve skupini (Marentič Požarnik, 2000):
- ukrepi za izboljšanje zapomnitve manj smiselne in nepovezane snovi (večkratno
ponavljanje, prekomerno učenje, organiziranje snovi …);
- ukrepi za zapomnitev bolj smiselne snovi (upoštevanje in priklic predznanja, iskanje
bistvenih pojmov in odnosov, osmišljanje, kodiranje, organiziranje znanja v sistem).
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2.5.6.4. Geografski pouk in načelo trajnosti znanja
Dosledno upoštevanje tega načela v geografiji je predpostavka zaokroženega in
sistematičnega znanja učenca (Rudić, 1982).
Srbski pedagog Rudić (1982) deli učne vsebine pri geografiji v dve skupini:
- Učne vsebine, pri katerih je trajnost velika:
vsebine, ki zagotavljajo trajno znanje, če so usvojene z razumevanjem, so: rotacija
Zemlje, revolucija Zemlje, potresi, vulkanizem, podnebni tipi, zračne mase in
nastanek vetrov, kroženje vode, horizontalna in vertikalna razporeditev rastlinstva,
nastanek naselij, migracije …
- Učne vsebine, pri katerih je trajnost majhna:
gre za vsebine, ki so ne glede na način usvajanja hitro učljive in tudi pozabljive:
številčni podatki (število prebivalcev, višina vrhov, dolžina rek, velikost držav,
globina morja in jezer), imena mest, gora, rek, jezer ipd.
Zavedati se moramo dejstva, da zgornja delitev učnih vsebin v dve skupini ni nujno pravilna.
Od posameznika je namreč odvisno, katere učne vsebine si bo laže zapomnil in pri katerih bo
trajnost manjša. Je pa za večino učencev najbrž res značilno, da si laže zapomnijo opis
določenih pojavov ali procesov kot pa posamezne nepovezane podatke.
2.5.6.5. Primeri uporabe načela trajnosti znanja pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Kulturna dediščina Slovenije
Učitelj v uvodnem delu ure preko razgovora z učenci poskuša ugotoviti, kakšno je
njihovo predznanje o obravnavani temi. Pri obravnavi snovi in podajanju informacij
nove podatke poveže z njihovim predznanjem (s podatki, ki so jih učenci navedli v
uvodnem delu ure) in tako pripomore k temu, da učenci povežejo nove vsebine z že
znanim.
-

Učna enota: Podnebje
Učenci morajo za domačo nalogo s pomočjo klimograma opisati glavne podnebne
značilnosti Ljubljane.

Srednja šola
- Učna enota: Padavine
S pomočjo spužve dijakom demonstriramo, kako nastanejo orografske padavine.
-

Učna enota: Rečni režimi
Po obravnavi posameznega rečnega režima učitelj dijakom reče, naj si zamislijo eno
vprašanje (na katerega poznajo odgovor) o vsebini, ki so jo pravkar slišali. Nato učitelj
pokliče enega dijaka in ta zastavi vprašanje ter določi dijaka, ki bo nanj odgovoril. Ta
postopek ponovi po obravnavi vsakega rečnega režima.
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2.5.7. NAČELO RACIONALNOSTI IN EKONOMIČNOSTI
Človekovo delo se vse bolj mehanizira in racionalizira, zato je načelo ekonomičnosti prodrlo
tudi v didaktiko. Ekonomični pouk je pouk, ki naj bi s čim manjšo porabo časa in učenčevih
ter učiteljevih naporov dosegel čim večji vzgojno-izobraževalni rezultat (Andoljšek, 1973).
Načelo racionalizacije pomeni izpeljati take učne postopke, da dosežemo kakovostnejši
rezultat in večji učinek v predpisanem učnem času. Racionalizacijo izpeljemo z izbiro
ustreznih učil, z uporabo učinkovitih učnih metod in oblik pouka, z ustvarjanjem ugodnega
ozračja v razredu in z aktivnostjo učencev. Za racionalizacijo pouka je nujno potrebna
učiteljeva iznajdljivost in usposobljenost pri izbiri izvirnih rešitev, ki intenzivirajo učni proces
(Brinovec, 2004).
2.5.7.1. Razmerje med načelom ekonomičnosti in načelom racionalnosti
Pri racionalnosti gre za prepletanje vidika ekonomičnosti in učinkovitosti. Običajno govorimo
o pojmu racionalnosti in ekonomičnosti, ki se povezujeta, a se pomensko ne pokrivata. Pojem
ekonomičnosti se nanaša na gospodarnost, kar pomeni, da teži k temu, da se z minimalnimi
močmi, sredstvi in časom doseže maksimalni učinek. V ospredju je torej gospodarni rezultat
in namen, ne pa toliko, kako se do njiju pride (Strmčnik, 2001).
Osrednji pomen racionalnosti je razumnost, preudarnost, s katero naj se doseže večja
ekonomičnost dela, ne da bi bili ogroženi njegova kakovost in celoviti nameni (Strmčnik,
2001).
Ta zveza ni preprosta, saj racionalen in učinkovit pouk ni poceni, hkrati pa pouk, v katerem
njegovi izvajalci porabijo veliko energije in materialnih sredstev, ni vedno sorazmerno temu
učinkovitejši, hkrati tudi ni racionalen (Kramar, 2009).
2.5.7.2. Zahteve načela ekonomičnosti in racionalnosti
Kramar (2009, str. 144) navaja nekaj kompleksnejših pristopov in posamičnih ukrepov za
racionalizacijo pouka:
- jasno strukturiran pouk ter racionalni učni načrti in strokovno utemeljene in dobre
letne ter etapne priprave;
- pouk mora biti pregledno strukturiran, transverzalno povezan, cilji morajo biti jasno
procesirani, vsebina pregledna in jasno strukturirana;
- učitelji in drugi strokovni delavci morajo sodelovati v letnem načrtovanju in pripravi
pouka;
- učitelji morajo dobro artikulirati pouk, izbrati ustrezne učne oblike in metode;
- raba učbenikov in drugih didaktičnih sredstev in navajanje učencev za njihovo rabo.
- motiviranje učencev za aktivno sodelovanje pri pouku;
- pouk mora biti podprt s potrebnimi didaktičnimi sredstvi in komunikacijskoinformacijsko tehnologijo.
2.5.7.3. Možnosti učne racionalizacije in ekonomičnosti
Pri racionalizaciji učnega časa se moramo zavedati dveh izhodišč (Blažič in sod., 2003):
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1. Prvo je razvojna zakonitost, da vsak razvoj in spreminjanje zahtevata optimalni čas, ki
ga ni mogoče poljubno skrajševati, čeprav ta čas ni enak za vse učence.
2. Drugo izhodišče, ki izhaja iz prvega, je različen subjektivni učni tempo učencev. Učni
tempo je odvisen od temperamenta, značaja, vzgojenosti, odgovornosti, motiviranosti,
volje in inteligentnosti posameznika. Večine izmed teh sestavin ni mogoče hitro in po
mili volji spreminjati, zato tudi učnega tempa ne moremo poljubno omejevati. Učni
tempo je mogoče racionalizirati le v omejenem obsegu, kolikor je možno vplivati na
sestavine. Racionaliziranje mora biti potrpežljivo in vodeno le s pozitivnimi vzgojnimi
sredstvi, saj nestrpnost in nasilnost tempa ne bosta spremenila.
Racionalizacija učnega časa ima torej omejene možnosti. Predvsem pri frontalnem pouku ni
mogoče dosledno upoštevati individualnega učnega tempa posameznega učenca.
Možnosti učne racionalizacije in ekonomičnosti:
Strmčnik (2001) navaja ugotovitev, da so učni načrti in učbeniki preobsežni in neracionalni.
Rešitev lahko iščemo v uvajanju obveznih in izbirnih učnih predmetov, saj izbirnost učencem
omogoča svobodno izbiro, da v skladu s svojimi zanimanji in učnimi zmožnostmi razširijo
spoznanja določenih področij.
Načelo racionalnosti slabo upoštevajo tudi letni delovni načrti in urniki, ki premalo
upoštevajo učenčev bioritem. Učna organizacija, učna tehnologija in metode lahko bistveno
racionalizirajo učno vsebino in omilijo učno preobremenjenost učencev, vendar le če so hkrati
racionalizirane tudi učne vsebine (Strmčnik, 2001).
V zadnjih letih so se pedagoški strokovnjaki veliko ukvarjali s spreminjanjem in
izpopolnjevanjem učnih načrtov in učbenikov. V Učnem načrtu geografije za osnovno šolo
(2011) je zapisano, da cilje pouka dosegamo s smotrnim in aktualnim izbiranjem vsebin, s
sodobnimi učnimi oblikami in metodami ter s pestrim izborom učnih pripomočkov in
medijev. Zato je treba zgoraj navedeni ugotovitvi kritično obravnavati, saj so se stvari v
zadnjem desetletju že nekoliko izboljšale.
Zelo pomembna je artikulacija učnega poteka (razčlenjevanje, strukturiranje in urejanje
učnega procesa na delne etape) in razmerje med znanim in neznanim v določeni učni temi
(Blažič in sod., 2003).
Na racionalnost močno vplivajo socialne učne oblike in učne metode. Frontalni pouk in
metoda razlage sta na videz najbolj racionalna, v bistvu pa sta najmanj ekonomična, saj je
učni rezultat običajno slabši. Skupinsko delo in metoda razgovora sta npr. časovno
zahtevnejša, vendar sta bolj uspešna in torej racionalnejša (Blažič in sod., 2003).
Če povzamemo, ugotovimo, da je tako pretirano zapravljanje časa, sredstev in energije kot
pretirano varčevanje enako škodljivo. Kakovostne učne priprave, ki temeljijo na predmetnem,
pedagoškem in psihološkem znanju, so tisto, kar omogoča racionalizacijo pouka. Boljša kot je
priprava, bolj organizirano in nemoteno poteka pouk (Strmčnik, 2001).
2.5.7.4. Primeri uporabe načela racionalnosti in ekonomičnosti pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Predalpsko hribovje
Zaradi obsežnosti učne enote učencem na začetku učne ure razdelimo učne liste, na
katerih imajo oporne točke tekoče ure. Na učne liste napišemo glavne podatke, hkrati
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nekatere dele besedila zbrišemo, da ga dopolnjujejo učenci sami. Tako bodo učenci
bolj pozorni na učiteljevo razlago in ne bodo obremenjeni s pretiranim pisanjem snovi.
-

Učna enota: Kroženje Zemlje
Učenci si ogledajo animacijo kroženja Zemlje okoli Sonca.

-

Učna enota: Gospodarstvo Kanade
Učencem razdelimo učne liste, na katerih imajo karto z vrisanimi gospodarskimi
območji v Kanadi. Učenci k vsakemu območju zapišejo njegove glavne značilnosti.

Srednja šola
- Učna enota: Sredozemlje
Dijakom predvajamo kratek posnetek o sredozemskem turizmu. Ogledu posnetka sledi
razgovor o pozitivnih in negativnih vplivih turizma.
-

Učna enota: Podnebje Latinske Amerike
Dijakom med ogledom animacije predstavimo pojav El Ninja.

2.5.8. NAČELO PROBLEMSKOSTI
Ena temeljnih metod spoznavnega učenja je reševanje problemov. Bistvo problemskega
pouka je v problemski situaciji, ki izzove miselne procese pri učencih, tako da z lastno
miselno aktivnostjo po lastni spoznavni strukturi in tempu pridejo do rešitve problema in do
novega znanja. Problema učenci ne morejo rešiti zgolj na osnovi spomina, osebnih izkušenj in
znanja, temveč z miselnimi postopki. Izhodišče je lahko dejanska ali izmišljena problemska
situacija, ki je predstavljena s problemskim vprašanjem ali problemsko nalogo (Cencič,
1995).
Problemskost je teoretični didaktični koncept celotne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, cilj in
sredstvo učnih vsebin in metod ter temeljno vodilo učiteljeve in učenčeve interakcije. Za
objektivne in subjektivne stvarnosti veljajo dialektična nasprotja in druga logična in vzročnoposledična razmerja, zato morajo biti učne vsebine in vrednote problemsko naravnane. Pogoj
za problemski pouk je uporaba problemskih metod, ki aktivirajo mišljenje in razvijajo
ustvarjalne ter problemske sposobnosti (Strmčnik, 2001).
Driver (1994) pravi, da učenci pridobivajo znanje, ko se pogovarjajo ob reševanju zanje
smiselnega problema oziroma naloge. Pri tem je pomembna tudi učiteljeva vloga, saj pomaga
ustvariti stik med učenčevim neformalnim znanjem in znanstvenimi spoznanji, načinom
spoznavanja ter raziskovanja, kar naj bi potekalo s pomočjo produktivnega dialoga, v katerem
se razrešujejo konflikti med različnimi pogledi. To Driverjevo spoznanje izhaja iz teorij
socialnih konstruktivistov (Vigotski), ki poudarjajo vlogo socialne interakcije in dialoga pri
gradnji znanja in razumevanja ter pri razvoju višjih miselnih procesov.
2.5.8.1. Temeljni pogoji reševanja problemov
Temeljni pogoji za reševanje problemov so videnje problema, motivacija in zmožnost
reševanja (Cencič, 1995).
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Problem pri učencih sproži postopke mišljenja, tako da s svojo miselno aktivnostjo in po svoji
spoznavni poti pridejo do rešitve zastavljenega problema. Za reševanje problemov so značilni
osebni napori, kjer gre za povezovanje in posploševanje znanja na višjih miselnih ravneh, ki
se prenaša na nove razmere in primere (Cencič, Cencič, 2002).
Uspešno reševanje problemov je odvisno od posameznika, njegovih sposobnosti, strategije
reševanja problemov, predhodnega znanja in motiviranosti pa tudi od situacije, jasnosti
problema in pomoči od zunaj. Predpogoj za uspešno reševanje problemov je določena stopnja
razvitosti splošnih sposobnosti ali inteligentnosti učenca (Marentič Požarnik, 2000).
Poleg že naštetih pogojev so za uspešno izvajanje problemskega pouka potrebne še določene
predpostavke (Kramar, 2009, str. 109–110):
- učne načrte je treba oblikovati tako, da se bolj poudari problemska zasnova in
usmerjenost;
- učitelj mora biti kompetenten za pripravo in izvajanje problemskega pouka;
- pouk mora biti fleksibilen, omogočati mora korelacijo med predmeti, integracijo
predmetov in oblikovanje medpredmetnih povezav;
- učitelji morajo sodelovati med seboj in biti pripravljeni na timsko delo;
- učencem mora biti omogočeno ustvarjalno mišljenje, z njimi moramo razvijati
intelektualno komunikacijo;
- zagotovljena morajo biti potrebna didaktična sredstva in čas za izvedbo problemskega
pouka.

2.5.8.2. Temeljni problemski pojmi
-

Problemska situacija: predstavlja podlago problemsko usmerjenega pouka. Obvladamo
jo lahko le s sistematičnimi kognitivnimi in metodičnimi učnimi napori, ki povezujejo
in posplošujejo predznanje in izkušnje na višjih miselnih ravneh, prilagojeno novim
situacijam (Strmčnik, 2001).

-

Problem: da neka problemska situacija postane problem, mora biti do nje vzpostavljen
subjektiven odnos. Ta močno sovpada z zanimanjem in izkušnjami učencev ter z
njihovo miselno in učno razvitostjo. Za problem sta torej bistveni racionalna in
emocionalna identifikacija učencev s problemsko situacijo. Racionalna identifikacija
se veže na učenčevo predznanje, sposobnosti in izkušnje, emocionalna pa na učenčevo
doživetje problemske situacije, na motivacijsko in čustveno angažiranje (Strmčnik,
2001).
Problem je težko rešljiva naloga in ima v primerjavi z običajnimi šolskimi nalogami in
vprašanji dve posebnosti, in sicer spornost in težavnost. Problem je neko nerešeno
stanje, ki učence priteguje k iskanju rešitve, zato mora imeti animacijsko moč, ki
lahko izhaja iz aktualnosti, privlačnosti ali pomembnosti problema oziroma njegove
rešitve (Kramar, 2009).

-

Didaktična problemska naloga: je didaktičnega izvora in vsebuje metodične in druge
sugestije, analogije, predvideva predznanje, opozorila na nevralgična mesta, potrebne
vire itn. (Strmčnik, 2001).
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2.5.8.3. Učna vsebina in metode v funkciji problemskega pouka
Metodo reševanja problemov odlikuje velika vzgojna in izobraževalna vrednost, saj učenci
pridejo do novega znanja prek aktivnega miselnega iskanja. Znanje, ki ga pridobimo z metodo
reševanja problemov, je trajnejše in odporno proti pozabljanju. Metoda vzbuja tudi
intelektualno radovednost, razvija interese in aktivnost (Cencič, Cencič, 2002).
Pri problemskem učenju učenci uporabljajo svoja predhodna pojmovanja, ki so različnih vrst
(Patry, 2004):
- osebne ali subjektivne teorije učencev (tudi predznanje);
- informacije, ki so učencu ponujene (učiteljevo predavanje, učbeniki ipd.);
- podatki, ki jih učenci sami najdejo.
Pri reševanju problemov so potrebni dejavniki osredotočanja, saj učenci pri reševanju novih
problemov pogosto ne uporabljajo znanja, ki ga že imajo.
Problemskost ni odvisna le od učne vsebine, ampak je pomembna tudi uporaba pravilnih
učnih in vzgojnih metod ter socialnih učnih oblik (Strmčnik, 2001).
2.5.8.4. Razvijanje problemske senzitivnosti in sposobnosti
Eden temeljnih vzrokov za počasno uveljavljanje problemsko usmerjenega poučevanja in
učenja je šibka razvitost problemske občutljivosti (Strmčnik, 2001).
Zavedati se moramo, da problemske zmožnosti učencem niso dane, ampak jih je treba
nenehno razvijati. Pri tem je zelo pomembna motivacija, ki je najbolj uspešna, če se naslanja
na obstoječe problemske učne zmožnosti, izkušnje in potrebe učencev ter na aktualne
konkretne primere (Strmčnik, 2001).
Ločimo splošne in posebne problemske zmožnosti. Med splošne uvrščamo problemskost,
fleksibilnost, kritično mišljenje, sposobnost predvidevanja, samostojno rabo učnih virov,
zmožnost samokontrole in problemsko dojemanje stvarnosti. Posebne problemske zmožnosti
pa običajno izhajajo iz splošnih, vendar so bolj prilagojene konkretnim problemskim
situacijam, npr. sposobnost družboslovnega mišljenja (Strmčnik, 2001).
Učiteljeva naloga je, da pri pouku izziva problemske situacije in spodbuja interes za reševanje
problemov. Pri ustvarjanju problemske situacije je treba izzvati konflikt med znanjem, ki ga
učenci že imajo in med zahtevo, ki izhaja iz nove delovne naloge (Cencič, 1990).
2.5.8.5. Ovire problemskega pouka
Zakaj je pri pouku malo reševanja problemov? Vzroke lahko iščemo v objektivnih
okoliščinah (premalo časa, preobsežni učni načrti, preveliki razredi, ni pripomočkov in
opreme) in subjektivnih dejavnikih (nepripravljenost za tako delo, napačna mnenja učiteljev
in sestavljavcev učnih načrtov, da tako pridobljeno znanjo ni sistematično). Reševanje
problemov zahteva od učitelja osebnostno gotovost in prepričanost vase, saj poteka in
rezultata ne more predvideti. Dodatna ovira je tudi dejstvo, da reševanje problema zahteva
medpredmetno povezovanje, saj ga je težko rešiti z vidika enega predmeta. Potreben je torej
čas in usposobljenost učiteljev za timsko sodelovanje in skupno načrtovanje (Marentič
Požarnik, 2000).
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2.5.8.6. Načelo problemskosti in geografski pouk
Sodoben pouk geografije naj bi bil čim bolj problemski in osmišljen, kar pomeni, da je
problemsko zasnovan, tesno povezan z življenjem in odpira vprašanja ter išče odgovore za
aktualne probleme sodobnega sveta (Cigler, 2001).
Eden ključnih ciljev pouka geografije je razvijanje mišljenja učencev z urjenjem v
opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju (Učni načrt, 2011). K
doseganju tega cilja nas vodi že samo bistvo predmeta geografije, ki zahteva kompleksno,
vzročno-posledično razumevanje geografskih pojavov in procesov. Zgoraj omenjeni miselni
procesi naj bi bili prisotni v vsaki učni uri, najboljše miselne motivacijske strategije pa so
problemske. Problemska situacija, ki jo je treba razrešiti, je vzvod najglobljih motivacijskih
mehanizmov. Pri geografiji je veliko učnih vsebin, ki jih je mogoče problemsko zasnovati.
Miselne aktivnosti pa ne pridejo do izraza le pri problemski zasnovi pouka, ampak še zlasti
pri reševanju konkretnih problemskih nalog (Konečnik, 2002).
Problemski pristop pri pouku geografije je lahko povezan z vsakodnevnimi, aktualnimi ali
preteklimi pojavi, problemi in dogodki, ki jih lahko obravnavamo z geografskega vidika.
Problematika je lahko lokalnega, širšega regionalnega ali globalnega pomena. Nekaj primerov
problemskih tem: kakovost okolja, socialna nesorazmerja, naravne nesreče, procesi
globalizacije, prebivalstvena dinamika, urbanizacija, lakota v svetu, različne oblike
diskriminacije, sonaravni razvoj ipd. (Kunaver, 2005).
2.5.8.7. Primeri uporabe načela problemskosti pri pouku geografije
Pri pouku geografije se problemski pouk pojavlja večinoma v obliki problemskih vprašanj.
Osnovna šola
- Učna enota: Turizem v Sloveniji
Učenci s pomočjo različnih medijev zberejo podatke o problemih turizma v Sloveniji.
Na podlagi gradiva skušajo definirati vzroke za takšno stanje in predlagajo rešitve.
-

Učna enota: Naravnogeografske enote Južne Amerike
Na kakšen način bi zmanjšali oziroma omejili krčenje tropskega deževnega gozda?

Srednja šola
- Učna enota: Vodovje Azije
Dijaki v učbeniku preberejo odlomek o Kaspijskem jezeru in opredelijo problem, ki se
pojavlja v zvezi z njim. Nato povedo svoje mnenje o kritičnem problemu.
-

Učna enota: Podnebne spremembe
Učitelj razdeli dijakom članek o posledicah globalnega segrevanja v Alpah. Dijaki
članek preberejo in iz njega razberejo glavni problem, ki je opisan v članku. Po
opredelitvi problema razložijo svoje stališče do problema.
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2.6. POSEBNA DIDAKTIČNA NAČELA POUKA GEOGRAFIJE
Geografska znanost in pouk napredujeta, zato moramo razvijati tudi splošna pravila, ki so
pomembna za proces izobraževanja. Geografska didaktična načela poskušamo definirati zato,
da bi z njimi postale zakonitosti geografskega izobraževanja objektivnejše in bi geografija
pridobila mesto v sistemu izobraževanja kompleksne osebnosti učenca (Brinovec, 1991b).
Didaktična načela pouka geografije so v večini didaktik geografije povzeta splošna didaktična
načela. Razlog za to je predvsem v tem, da geografi o njih ne razpravljajo, zato jih tudi
teoretiki niso opredelili. Nekateri didaktiki sicer govorijo o posebnih didaktičnih načelih
pouka geografije, toda še vedno ne odstopajo od okvirov, ki jih nudi splošna didaktika.
Splošna didaktična načela, ki jih uvedemo v pouk geografije, prispevajo h kakovosti pouka,
vendar bi imela posebna geografska didaktična načela veliko večjo vrednost. Pri pouku
geografije moramo oblikovati takšna didaktična načela, ki so zanj pomembna, vendar z
njihovim oblikovanjem še nismo ustvarili pogojev za kakovosten pouk, temveč so načela le
eden od njegovih dejavnikov (Brinovec, 2004).
Dejstvo je, da geografi sami niso razvijali posebnih didaktičnih načel. Temu se je najbolj
približal Zgonik, ki je v načelu življenjske bližine izbral posebno didaktično načelo, čeprav bi
lahko tudi tega povezal s splošnimi. Poleg Zgonika sta za oblikovanje geografskih didaktičnih
načel zaslužna tudi Medved in Jokanović, ki sta oblikovala načelo kompleksnosti (Brinovec,
1991b).
Didaktična načela pouka geografije, kot jih navajata Brinovec (2004) in Zgonik (1960):

Zgonik:
1. načelo nazornosti
2. načelo sistematičnosti
3. načelo življenjske bližine
4. načelo povezovanja
geografskih spoznanj s
spoznanji drugih predmetov
5. načelo primerjave
6. načelo dostopnosti
geografskega pouka

Brinovec:
1. načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov
2. načelo regionalnosti
3. načelo kompleksnosti
(celostnosti)
4. načelo opazovanja

Pri izbiri geografskih didaktičnih načel smo se oprli predvsem na klasifikacijo Slavka
Brinovca, ki omenja štiri posebna didaktična načela pri pouku geografije. Za ta geografska
didaktična načela smo se odločili predvsem zato, ker ta načela obravnavamo tudi v sklopu
didaktike geografije na fakulteti in so študentom najbolj poznana, hkrati pa je to tudi ena
redkih, če ne edina klasifikacija, ki se nanaša izključno na posebna didaktična načela pri
pouku geografije. Dodali smo še načelo povezovanja geografskih spoznanj s spoznanji drugih
predmetov, ki smo ga preimenovali v načelo medpredmetnega povezovanja. Za temeljitejši
opis tega načela smo se odločili predvsem zaradi aktualnosti načela in zaradi prizadevanj
strokovnjakov, da bi se načelo čim bolj upoštevalo v praksi.
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2.6.1. NAČELO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
Pri učno-vzgojnem procesu pogosto ugotavljamo pomanjkljivost, da je posredovanje spoznanj
iz določenega predmetnega področja preostro ločeno od spoznanj drugih predmetov. Na ta
način posredovana spoznanja ostajajo izolirana, pomanjkanje sorodnih asociacij pa negativno
vpliva na trajno prisvojitev znanja. Predalčkanje mišljenja ne omogoča razvijanja otrokove
sposobnosti povezovanja znanja z drugimi predmeti, zato takšen pouk ni kvaliteten (Zgonik,
1960).
Geografija zaradi svojega specifičnega predmeta proučevanja – pokrajine, ki jo sestavlja
mnogo med seboj povezanih elementov in procesov, nujno vključuje znanje in ugotovitve
različnih ved, ki preučujejo posamezne elemente pokrajine. Za geografsko sklepanje je zato
pogosto potrebno dobro poznavanje drugih strok, predvsem kemije, biologije in fizike
(Kramberger, 1997). Poleg teh geografska spoznanja največkrat povezujemo še z zgodovino,
etnologijo, geologijo in politično ekonomijo (Zgonik, 1960).
2.6.1.1. Pogoji in namen medpredmetnega povezovanja
Medpredmetno povezovanje je eden od sodobnih pristopov k poučevanju, zato postaja v
didaktiki vse bolj pomembno. Geografija ima glede povezanosti s preostalimi vedami veliko
možnosti za medpredmetno povezovanje (Šen Vitez, 2008).
Namen medpredmetnega načrtovanja in izvajanja pouka je v tem, da bi znanja in veščine, ki
jih razvijamo v učnem procesu pri različnih šolskih predmetih, učenci lahko smiselno
povezali in nadgradili v uporabno, vseživljenjsko znanje (Margan, Sivec, 2005).
Namen medpredmetnega povezovanja narekujejo tudi nekateri cilji kurikularne prenove
(Bevc, 2005, str. 52):
- doseganje večje stopnje povezanosti med disciplinarnimi znanji;
- preprečiti preobremenjenost učencev;
- priprava učencev za kakovostno življenje in vseživljenjsko izobraževanje;
- povečanje kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja;
- razvijanje sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja.
Da bi načelo medpredmetnega povezovanja v praksi lahko upoštevali, morajo biti izpolnjeni
določeni pogoji (Bevc, 2005, str. 51–52):
- »jasnost ciljev in poznavanje ciljev kurikularne prenove;
- poznavanje učnih načrtov;
- poznavanje procesa aktivnega izgrajevanja znanja s povezovanjem obstoječega
znanja;
- učiteljeva in učenčeva spremenjena vloga;
- terminološka usklajenost oziroma razumevanje;
- že v letni pripravi načrtovane dejavnosti učencev, dijakov, s katerimi naj bi dosegali
cilje, zapisane v učnih načrtih;
- spremljanje in vrednotenje medpredmetnega načrtovanja«.
Potrebna je večja stopnja medpredmetnih korelacij z vidika vzpodbujanja učenčevih
sposobnosti uporabe znanj, torej vedeti »kako« in »zakaj«, in manj s kognitivnega vidika –
vedeti »kaj«. To pa zahteva načrtno iskanje integracij učnih povezav in preseganje strahu, da
se bo izgubila predmetna integriteta. Načrtovanje medpredmetnih povezav zahteva timsko
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delo učiteljev različnih predmetnih področij, kar postavlja pod vprašaj parcialne predmetne
učne načrte in zahteva večjo stopnjo integritete (Kolenc Kolnik, 2001).
Glavna značilnost medpredmetnega sodelovanja je torej timsko delo. Pri tem imata
pomembno vlogo osebna pripravljenost in motivacija učiteljev ter prepričanje, da tako delo
daje boljše rezultate. Medpredmetno povezovanje in timsko delo lahko dijakom prineseta
veliko pozitivnega, saj izboljšata kakovost in dolgoročnost njihovega znanja (Šen Vitez,
2008). Medpredmetne povezave imajo torej veliko motivacijsko vrednost za nadaljnje učenje,
saj učencu nudijo občutek življenjskosti in uporabnosti usvojenega znanja in veščin (Kolenc
Kolnik, 2001).
Čeprav se v zadnjih letih medpredmetno načrtovanje vse bolj poudarja in tudi upošteva, so še
vedno aktualni nekateri problemi v zvezi z medpredmetnim načrtovanjem (Bevc, 2005, str.
51):
- odsotnost zavedanja o nujnosti medpredmetnega načrtovanja in nejasnost ciljev, ki naj
bi jih dosegali z medpredmetnim načrtovanjem;
- neusklajenost pri načrtovanju in uresničevanju doseganja ciljev kurikularne prenove;
- izbor vsebinskih znanj različnih predmetov in področij;
- letne priprave se načrtujejo brez vertikalnega in horizontalnega povezovanja;
- terminološka neusklajenost.
2.6.1.2. Medpredmetno povezovanje in učni načrt
S posodobitvijo učnih načrtov je postalo načelo medpredmetnosti še bolj upoštevano in jasno
zapisano tudi v učnem načrtu za geografijo (Polšak, 2007).
V Učnem načrtu za gimnazijo (2008) je zapisano, da se predmet geografija povezuje z
drugimi strokami oziroma predmeti na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti.
V učnem načrtu so zapisani predlogi medpredmetnega povezovanja geografije z drugimi
šolskimi predmeti. Ti predlogi predstavljajo izhodišče za prilagoditve individualnim ali
skupinskim potrebam učencev, kar zahteva učiteljevo načrtno iskanje miselnih, vsebinskih,
metodičnih in drugih didaktičnih povezav. Medpredmetne povezave lahko potekajo na dveh
ravneh, in sicer vsebinsko-metodični (ustrezen izbor ciljev, vsebin in dejavnosti) ter
organizacijski (organizacija pouka na izvedbeni ravni) (Polšak, 2007).
V Učnem načrtu za gimnazijo (2008) so v poglavju »Medpredmetne povezave« vsebine
oblikovane v posamezne zaokrožene sklope, ki so jim pripisani cilji, ki jih lahko geografija
samostojno uresničuje kot stroka, niso pa razširjeni na obseg, da bi zajemali tudi področja
drugih strok, ki se omenjajo kot mogoča povezava. V primeru medpredmetnega povezovanja
je treba cilje uskladiti in dopolniti še z učitelji drugih predmetov oziroma strok, s čimer se
doseže dodatna strokovna utemeljenost in poglobitev znanj.
V Učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli (2011) je kot oblika medpredmetnega
povezovanja predstavljena ekskurzija. Ekskurzije imajo lahko samo geografsko vsebino ali pa
so medpredmetne. Medpredmetne ekskurzije so najpogostejši način interdisciplinarnega
učnega pristopa, pri čemer lahko učitelj izbira takšne učne metode in oblike dela, da učenec
pridobi različne sposobnosti in spretnosti.
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Preglednica 1: Primeri predlaganih vsebin za medpredmetno povezovanje
VSEBINA

PREDMET

Geografska odkritja od 15. do 18. stoletja
Geopolitični položaj Slovenije skozi
zgodovino, oblikovanje etničnega ozemlja
Poselitev Amerike
Evropski prostori in kulture
Sestave prebivalstva
Razvoj Zemlje, geološke dobe in kamnine
Prst
Rastlinstvo in živalstvo
Vreme in podnebje

geografija – zgodovina
geografija – zgodovina
geografija – zgodovina
geografija – zgodovina – sociologija
geografija – sociologija
geografija – kemija – biologija – fizika
geografija – kemija – biologija
geografija – biologija
geografija – fizika

Vir podatkov: Učni načrt, 2008
2.6.1.3. Primeri uporabe načela medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Latinska Amerika
Pri obravnavi prvotnih naseljencev v Latinski Ameriki vsebino navežemo na
zgodovino, saj se ta tematika tam obravnava bolj podrobno.
-

Učna enota: Rastlinstvo
Obravnavanje te teme povežemo z vsebinami, ki jih obravnavajo pri biologiji – učenci
glede na lastnosti posameznih rastlin predstavijo prilagoditve rastlin na različne
rastiščne pogoje.

Srednja šola
- Učna enota: Kemijsko preperevanje
Dijaki snov navežejo na kemijsko predznanje in tako laže razumejo proces kemijskega
preperevanja kamnin.
-

Učna enota: Avstralija
Medpredmetno povezovanje geografije in informatike: dijaki izdelajo predstavitev na
določeno tematiko (vsak dijak eno temo) in ker se pri informatiki učijo oblikovanja v
programu PowerPoint, seminarsko nalogo predstavijo tako, da izdelajo predstavitev v
tem programu.

-

Učna enota: Lastnosti voda (terensko delo)
Medpredmetno povezovanje geografije in kemije: dijaki na različnih lokacijah
vzamejo vzorec vode in izmerijo temperaturo, določijo pH, barvo in vonj. Lokacije,
kjer so vzeli vzorec, vrišejo v zemljevid in nato skušajo ugotoviti, zakaj so rezultati
meritev različni.
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2.6.2. NAČELO PROSTORSKE RAZMESTITVE POJAVOV IN PROCESOV
TER NJIHOVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV
Splošna didaktična načela nam pomagajo pri tem, kako učiti, ne opredeljujejo pa, kaj
poučevati. Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov govori o tem, da moramo določene vsebine iz pokrajine spoznati le kot sredstvo, iz
katerega spoznamo prostorske odnose (Brinovec, 2004). Za geografijo je značilno, da ne
preučuje pojavov, ki sestavljajo prostor oziroma pokrajino, temveč prostor kot osnovo
oziroma prostorski vidik teh pojavov in njihovo povezanost z drugimi pojavi v pokrajini.
Opozarjanje na prostorske odnose med posameznimi elementi v pokrajini je bistvo geografije
in hkrati lahko poveča kakovost pouka. Tradicionalna geografija si je zastavljala vprašanja:
»kaj«, »kje« in »kako«. Z vključevanjem geografije med sodobne znanstvene vede pa je
osrednje vprašanje geografskih raziskav postalo vprašanje »zakaj«. Geografi torej skušamo
odgovoriti na vprašanje »Zakaj so stvari tam, kjer so?« (Klemenčič, 2005).
Pri pouku geografije preučujemo in primerjamo razprostranjenost, pomen in vlogo pojavov in
procesov na vsem svetu. Posebno pozornost posvečamo posameznim pojavom ali procesom,
njihovim vplivom na druge pojave in procese ter odvisnosti od njih, zlasti pa njihovih
funkcionalnih zvez. Splošna geografija ima kot nauk o elementih in dejavnikih geografskega
okolja pretežno analitični značaj. Spoznanja, do katerih pridemo na podlagi individualnih in
lokalnih preučitev, skušamo primerjati s podobnimi dognanji drugod po svetu in jih povezati,
če je le mogoče, v splošne geografske zakone (Vrišer, 2002).
Geografski pojavi pripadajo glede na svoj značaj in izvor naravnemu in družbenemu
področju. Predmet fizične geografije je naravna pokrajina in okolje, to je Zemljino površje, na
katerem ni zaznati posledic družbenih procesov oziroma smo jih odmislili. Vendar je takšnih
naravnih pokrajin na svetu zelo malo, zato je takšno pojmovanje fizične geografije
nesmiselno. Na drugi strani družbena geografija preučuje delovanje človeka v pokrajini
oziroma raziskuje vpliv družbe na geografsko okolje. V ospredju so torej družbenogeografska dogajanja, odnosi med družbo in naravo, vpliv narave na družbo, prilagoditev
družbe naravnemu okolju, preoblikovanje in izkoriščanje naravnega okolja s strani družbe
ipd. Zakoni naravnega razvoja se bistveno razlikujejo od družbenih zakonov, zato je zanje
značilno hitro spreminjanje človeške družbe in izpostavljenost teh odnosov stalnim in naglim
spremembam. Vezi med družbenim in naravnim okoljem torej ne slabijo, ampak z razvojem
proizvajalnih sil družba le še bolj izkorišča elemente naravnega okolja (Brinovec, 2004).
Zakaj je (med drugim) uporabno geografsko znanje (Umek, 2005):
- geografsko znanje učencem razredne stopnje preko spoznavanja šolske okolice in
domačega kraja omogoča, da se bolje znajdejo v svoji bližnji okolici (sam najde pot
ipd.);
- učenec znanje, ki ga je z neposrednimi izkušnjami pridobil v domači pokrajini,
uporablja pri spoznavanju podobnih vsebin v drugi krajih.
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2.6.2.1. Primeri uporabe načela prostorske razmestitve pojavov in procesov ter
njihovih medsebojnih odnosov pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Kmetijstvo ZDA
Učenci na podlagi podnebnih značilnosti ZDA sklepajo na razporeditev kmetijskih
pasov v ZDA.
-

Učna enota: Gospodarstvo Kanade
Učenec pove, v katerem delu Kanade je industrija najbolj razvita in zakaj.

-

Učna enota: Industrija Kanade
Učenci najprej spoznajo naravna in rudna bogastva Kanade in na podlagi tega locirajo
različne vrste industrije.

Srednja šola
- Učna enota: Rastlinstvo Azije
Dijaki na podlagi predznanja o podnebnih tipih, tipih prsti in naravnih pogojih
sklepajo na tipično rastlinstvo na določenih območjih Azije.
-

Učna enota: Gospodarske značilnosti Evrope
Dijaki na podlagi predznanja o naravnih virih in naravnih pogojih posameznih delov
Evrope ugotavljajo tipične gospodarske panoge na posameznih območjih.

-

Učna enota: Podnebni tipi
Dijak ob klimogramu razloži značilnosti celinskega podnebja in možnosti za razvoj
kmetijstva ter te značilnosti naveže na različno razporeditev prebivalstva v
obravnavanem podnebju v primerjavi z ostalimi podnebji.

2.6.3. NAČELO REGIONALNOSTI
Geografija je osredotočena na spoznavanje povezav med naravnimi in družbenimi elementi
pokrajine ter odkrivanje vzročno-posledičnih povezav. Posledica oziroma rezultat tega so
regije, ki ponazarjajo enotnost naravnih in družbenih elementov oziroma obliko povezanosti
narave in družbe na določenem območju. Osrednje vsebine preučevanja so torej razmestitev
pojavov in procesov v pokrajini, vzročno-posledične povezave med njimi, razvoj ter
primerjava elementov, ki sestavljajo pokrajino na različnih delih Zemljinega površja
(Klemenčič, 2005).
Pri pouku geografije je omejevanje prostora bistveno in mora biti opisano po zakonih
homogene ali funkcionalne regionalizacije (Brinovec, 2004).
Z regionalizacijo znotraj večjih prostorskih enot dobimo logičen okvir, znotraj katerega
opazujemo prostorske vsebine in odnose. To prostorsko enoto potem opazujemo ločeno ali pa
v odnosu do drugih prostorskih enot. Tu moramo upoštevati tudi načelo sistematičnosti in
postopnosti, saj ločeno opazovanje regionalne enote zunaj širšega prostora predstavlja le prvi
korak, ki mu nato sledi primerjanje med različnimi enotami (Brinovec, 2004).

50

Regionalizacija pomeni ločevanje na določene pokrajine, kar pa je lahko zelo zapleteno. Pri
tem je pomembnejša doslednost izbranega kriterija kot pa sam izbor kriterijev (Slovenija …,
2001).
Regionalna geografija preučuje konkretne pokrajine na Zemlji in poskuša prikazati poglavitne
pojave in zakone, ki opredeljujejo obstoječe razmere v določeni pokrajini in tvorijo z njo
kompleksno prostorsko realnost. Takšno preučevanje je najbliže dejanskim ciljem geografije
oziroma na tak način se najbolj približamo objektu geografskih preučevanj v pokrajini, zato je
regionalna geografija jedro geografije. Pri splošni geografiji preučujemo podnebje, vodovje,
rastlinstvo in človeško družbo, kar je le osnovno nenadomestljivo orodje. Občegeografski
zakoni so namreč le temelj za raziskovanje posameznih območij na Zemlji. Regionalno
preučevanje pa je temeljni vir, na katerem temeljijo splošna geografska spoznanja in
zakonitosti. Splošna in regionalna geografija sta med seboj tesno povezani, saj pri
splošnogeografskem načelu dobimo splošen pregled, sistematiko in kvalifikacijo. Pri
regionalnem načelu pa dobimo konkretne preučitve Zemljinega površja. Splošna geografija je
teorija geografskega preučevanja, medtem ko regionalna predstavlja nekakšno prakso
(Brinovec, 2004).
Kako izbiramo regije?
Če upoštevamo načelo decentralizacije, se izogibamo izbiri regij samo po nacionalnem
interesu oziroma temu, da dajemo izključno prednost lastnemu kontinentu. Pri izbiri regij
moramo upoštevati tudi motiviranost učencev in njihove interese. Pomemben je lokalni in
globalni vidik, kar pomeni, da je treba spoznati tako majhna kot velika območja. Pri izbiri
upoštevamo tudi načelo pestrosti oziroma različnosti regij (fizično-geografske in kulturne
značilnosti, razvitost, socialno-ekonomski sistemi ipd.). Izbiramo tiste regije, ki so pomembne
v javnem, poklicnem in zasebnem življenju. Pri izbiri nas vodi tudi načelo, da učencem
omogočimo spoznavanje in sprejemanje odgovornosti za delovanje v lokalnem in globalnem
smislu (Kunaver, 2005).
Ker se procesi, pojavi in dejavnosti v pokrajini spreminjajo, v šolski geografiji ne morejo
obstajati stalne regije z določenimi značilnostmi, ampak je treba slediti razvoju družbe in
narave. Zavedati se moramo, da pri izbiri vsebin ne moremo sistematično prekriti celotnega
površja Zemlje, ampak je pomembno, da zajamemo aktualne in pomembne geografske pojave
in procese, ki opisujejo in razlagajo sodoben svet in na podlagi teh izpeljemo zakonitosti in
pravila (Popit, 2005).
Z regionalnim pristopom in študijami se pri geografskem pouku izogibamo pastem regionalne
izoliranosti in dajemo prednost mednarodnim in globalnim problemom (Kunaver, 2005).
2.6.3.1. Primeri uporabe načela regionalnosti pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Slovenija
Pri razdelitvi Slovenije na makroregije obravnavamo najprej tisto, v kateri se nahaja
šola, nato njene značilnosti primerjamo z značilnostmi ostalih makroregij (podobnosti,
razlike).
-

Učna enota: Afrika
Afriko glede na določene kriterije razdelimo na posamezne regije, ki jih potem zaradi
skupnih značilnosti obravnavamo kot posamezne enote, ki se bistveno razlikujejo od
sosednjih enot (npr. po jeziku, veri, zgodovinskem ozadju …).
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Srednja šola
- Učna enota: Slovenija
Slovenijo razdelimo na makroregije in znotraj teh še na mikroregije, da tako laže
obravnavamo posamezna območja, ki so si po posameznih značilnostih podobna.
-

Učna enota: Južna Amerika
Južno Ameriko razdelimo na 4 enote: 1. Karibska Južna Amerika, 2. Andskoindijanska Južna Amerika, 3. Južna Amerika srednjih geografskih širin, 4. Brazilija.

2.6.4. NAČELO KOMPLEKSNOSTI (CELOSTNOSTI)
Geografsko izobraževanje predstavlja integralni del izobraževalnega procesa, saj s svojimi
razlagami odnosov v prostoru in človekove organizacije prostora omogoča boljše
razumevanje življenja na Zemlji in pripomore k razumevanju osnovnih soodvisnosti med
narodi in posamezniki (Popit, Resnik Planinc, Umek, 2002).
V Učnem načrtu za osnovno šolo (2011) je zapisano, da je cilj in namen geografije kot
znanstvene vede vsestransko in celostno preučevanje in dojemanje prostorske stvarnosti. Zato
moramo pri geografiji kot šolskem predmetu poudarjati pomen učenčevega celostnega
pogleda na geografski prostor.
Po mnenju mnogih se geografija loči od drugih ved ravno po svojem kompleksnem pristopu
(Gams, 1987). Zato lahko rečemo, da je načelo kompleksnosti oziroma celostnosti eno
najpomembnejših načel pri pouku geografije (Brinovec, 2004).
Kompleksnost oziroma celostnost se uvršča med didaktična načela zato, ker predstavlja
celostnost obravnave geografskih vsebin bistveni in specifični del geografskega spoznanja in
izobraževanja. Načelo je splošnoveljavno – ne glede na učno snov, učne oblike ali učne
metode, s katerimi določeno snov posredujemo. Z načelom celostnosti ali kompleksnosti
skušamo vzgojiti tako imenovani geografski način mišljenja, kar je naloga celotnega
geografskega izobraževanja in ne samo enega dela snovi, kot je regionalna geografija
(Medved, 1976).
Načelo kompleksnosti oziroma celostnosti govori o tem, da prostorske konkretnosti in
abstrakcije ter odnosov med njima ne smemo preučevati ločeno, ampak v vsej soodvisnosti z
vsemi pojavi in procesi znotraj neke regije ali širše. Gre za postopno in časovno povezovanje
in primerjavo z drugimi prostorskimi elementi pokrajine (Brinovec, 2004).
Gams (1987) pravi, da je geografija kompleksna v iskanju prostorske in funkcijske
soodvisnosti geografskih pojavov v pokrajini.
Geografija se definira kot znanost, ki proučuje medsebojni odnos med naravnimi in
družbenimi dejavniki. V programu šestega razreda osnovne šole in prvega letnika srednjih šol
so zastopane predvsem naravoslovne teme ali naravoslovni elementi. Toda pri njihovi
obravnavi in razlagi se ti elementi (relief, voda, podnebje, geološka zgradba, rastlinstvo)
obravnavajo v povezavi z družbenimi dejavniki (vpliv na človeka). Prav tako pa je povezava
med naravnimi in družbenimi dejavniki zastopana v višjih razredih pri obravnavi regionalnogeografskih vsebin (Matas, 1998).
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Pri upoštevanju načela celostnosti ali kompleksnosti pri pouku geografije ločimo dve stopnji
(Medved, 1975):
-

Celostnost ali kompleksnost pri obravnavi problemov:
To načelo zahteva, da posameznega procesa ali pojava ne obravnavamo samo z vidika
fizične ali družbene geografije, ampak z vidika dialektično enotne geografije. Pri
obravnavi snovi iz obče geografije to pomeni, da skušamo dejstva, informacije in
podatke spreminjati v probleme, ki jih obravnavamo z absolutnega, relativnega in
razredno angažiranega vidika.

-

Kompleksnost ali celostnost pri obravnavi regij:
Načelo celostnosti ali kompleksnosti se pri obravnavi regij gradi postopoma, saj lahko
le s pomočjo delnih sintez pridemo h končni sintezi. Tako kot pri delnih sintezah
klasificiramo in vrednotimo pomen in vlogo posameznih elementov in pojavov kot
bolj ali manj pomembnih sooblikovalcev določenega regionalnega problema na
določeni stopnji družbeno-ekonomskega, tehničnega in kulturno-političnega razvoja,
tako je tudi pri končni regionalni sintezi treba klasificirati in vrednotiti posamezne
panoge človekove dejavnosti.
Pri regionalni sintezi moramo poleg potencialne funkcije ugotoviti tudi njeno stvarno
ali realno funkcijo, to je njen stvaren pomen in vlogo v določenem času.

Uveljavljanje načela celostnosti ali kompleksnosti pri posredovanju problemov in obravnavi
regij sta samo dve različni stopnji pri vzgoji celostnega geografskega načina mišljenja
(Medved, 1975).
Temeljna naloga geografije, če želi obdržati svoje specifično delovno področje, je v ohranitvi
kompleksnega regionalnega aspekta, torej v kompleksnem obravnavanju konkretnih regij in
njihove razvojne dinamike (Ilešič, 1975).
Tudi pri aplikaciji geografskih dognanj je osnovna vrednost geografskega vidika v regionalni
kompleksnosti in zato je edina prava aplikacija geografije v kompleksnem urejanju prostora, v
regionalnem prostorskem planiranju, ki po svojem bistvu ne more biti drugačno kot
regionalno in ne drugačno kot kompleksno, k njemu pa geografi lahko prispevajo predvsem s
kompleksnimi regionalnimi sintezami (Ilešič, 1975).
2.6.4.1. Primeri uporabe načela kompleksnosti (celostnosti) pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Gospodarstvo Kanade
Učenci navedejo vzroke za zgostitev industrije ob Velikih jezerih.
-

Učna enota: Vodovje
Učenci ugotavljajo vzroke za onesnaženost posameznih vodnih teles in poskušajo
iskati rešitve za izboljšanje stanja.

Srednja šola
- Učna enota: Visokogorski turizem
Dijak navede in pojasni posledice (pozitivne in negativne) visokogorskega turizma na
človeka in naravo.

53

-

Učna enota: Vodovje Azije
Dijak ovrednoti pomen Kaspijskega jezera za podnebje, rastlinstvo, ribolov,
kmetijstvo in turizem.

2.6.5. NAČELO OPAZOVANJA
Opazovati pomeni videti, zaznati in opaziti. Didaktika opredeljuje opazovanje kot zavestno
zaznavanje stvarnosti z uporabo vseh čutil in s kakršnimkoli pripomočkom (Tomič, 2003).
Načelo opazovanja uresničujemo s pomočjo metod prikazovanja, ki so v izobraževanju zelo
pogoste. Metode prikazovanja temeljijo na spoznanjih o pomenu čutnega zaznavanja v
procesih učenja in izkustvenega učenja (Žakelj, 2005).
Opazovanje je najbistvenejši način spoznavanja geografske stvarnosti. Pri opazovanju
geografskih elementov in pojavov se hkrati odvija aktivni proces povezovanja elementov in
procesov, ki predstavljajo določen objekt ali pojav opazovanja. Pouk geografije je najbolj
nazoren, če poteka na terenu, ki mu pravimo tudi kar geografski laboratorij. Geografijo bi se
morali učiti na terenu, v geografskem prostoru in ne v učilnici, kot je to običajno (Brinovec,
2004).
Opazovanje terena, pokrajine, pojmov, procesov in ljudi pomeni za geografijo izhodišče
njenega dela (Lipovšek, Ferjan, 2005).
Opazovanje poveča tudi motivacijo, ki je povezana z učenčevo vnemo in vedoželjnostjo.
Geografija poskuša čim več pouka izpeljati z opazovanjem pokrajine. To lahko storimo na
različne načine: pogled skozi okno, sprehod, ekskurzija, terensko delo ali z eksperimentom v
peskovniku, izkopani jami, potoku, jezeru, morju, dežju, sneženju ali vetrovnem vremenu
(Lipovšek, Ferjan, 2005).
2.6.5.1. Vrste opazovanja
Ločimo neposredno in posredno opazovanje in s tem tudi metode neposrednega in posrednega
opazovanja. Narava geografskih vsebin zahteva, da je metoda neposrednega opazovanja
izhodiščna učna metoda v geografiji. Metode neposrednega opazovanja so povezane
predvsem s terenskim delom. Učenci lahko v domači pokrajini opazujejo različne
naravnogeografske pojave in družbeno-geografske procese. Na drugi strani pa imamo metode
posrednega opazovanja. To vrsto opazovanja omogočajo projekcijska sredstva, ki prikazujejo
realne geografske objekte in omogočajo oblikovanje neposrednih geografskih predstav in
ugotavljanje značilnosti medsebojnih zvez med geografskimi pojavi, objekti in procesi
(Brinovec, 2004).
2.6.5.2. Metode neposrednega opazovanja
Učenci so ob neposrednem opazovanju močno motivirani, raziskujejo in preučujejo primere,
ki so jim blizu, so pa tudi zelo aktivni pri iskanju rešitev zanje. Ena izmed temeljnih nalog
geografije je odkrivanje, razumevanje in interpretacija pojavov in procesov v geografskem
okolju (Brinovec, 2004).
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Slika 8: Metoda neposrednega opazovanja (terensko delo)

Vir: Analiza digitalnega …, 2012
Opazovanje je temeljna metoda pri terenskem delu. Opazovanje predmetov in pojavov je
izhodišče spoznanj o objektivni stvarnosti, zato naj učenci, kadar je le mogoče, opazujejo
pojave, procese in predmete, o katerih se učijo. Učitelji se morajo zavedati, da brez terenskega
dela učenci verbalno obvladajo geografske vsebine, v praksi pa jih večinoma ne znajo
ugotoviti ali prepoznati. Zato naj se temeljna geografska spoznanja, če je to le mogoče,
pridobivajo z neposrednim opazovanjem v naravi (Brinovec, 2004).
2.6.5.3. Metode posrednega opazovanja
Pri pouku geografije ne moremo vsega opazovati neposredno, zato je treba organizirati
posredno opazovanje. Poznamo različne metode posrednega opazovanja, med katerimi je
najpomembnejša metoda projekcije.
Metoda projekcije
Projekcijo nam omogočajo različna avdiovizualna sredstva, ki imajo pomembno vlogo pri
pouku. Uporaba teh sredstev je nenadomestljiva tudi pri pouku geografije. Opazovanje je
bistveni sestavni del geografije, saj brez njega ne bi bilo znanstvenega dela, pouk pa bi bil
osiromašen. Vendar je vsebina pouka geografije taka, da ni mogoče vsega neposredno
opazovati, zato nam metoda projekcije omogoča posredno opazovanje. Metoda projekcije je
ena temeljnih in najpomembnejših metod dela pri pouku geografije, saj tako delo osvežuje
učni proces in vzbuja učenčevo pozornost in interes. Zavedati pa se moramo, da projekcija ne
sme biti cilj, ampak le sredstvo, ki ga vključujemo v pouk, da dosežemo cilje, ki smo si jih z
izobraževanjem zastavili (Brinovec, 2004).
Projekcijo uporabljamo v vseh fazah učnega procesa, najpomembnejša pa je pri usvajanju
znanja, saj z njeno pomočjo oblikujemo jasne in pravilne predstave in pojme. S pomočjo
avdiovizualnih sredstev predstavimo pojme, pojave in pokrajino, učenci pa prikazano
opazujejo. Pri tem ne gre zgolj za preprosto opazovanje, temveč je to zavestna dejavnost, ki jo
usmerja učitelj. Učitelj med projekcijo z vprašanji, navodili in nalogami usmerja učence, da
bodo na sliki, filmu ipd. videli tisto, kar je bistveno za pojav ali proces (Brinovec, 2004).
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2.6.5.4. Geografska učila in učni pripomočki posrednega opazovanja
Spodnja slika prikazuje delitev geografskih učil po Flicku (Brinovec, 2004). Delitev sloni na
metodi opazovanja kot eni najpomembnejših metod geografskega dela. Poleg neposrednega
opazovanja je pri pouku geografije pomembno tudi posredno opazovanje in abstraktno
posredno opazovanje. Učila posrednega opazovanja sestavljajo slike, modeli, prosojnice, ipd.
Med abstraktna učila posrednega opazovanja pa uvrščamo grafične prikaze (zemljevidi,
globus) in številčne vrednosti.
Slika 9: Delitev učil in učnih pripomočkov posrednega opazovanja

Vir: Brinovec, 2004, str. 124
Zgornja slika prikazuje učne pripomočke, ki so jih pri pouku geografije uporabljali predvsem
v preteklosti. S hitrim razvojem znanosti in tehnologije sta učne pripomočke na Sliki 9
zamenjala predvsem računalnik in interaktivna tabla (Slika 10).
Slika 10: Novejša učna pripomočka

Vir: Interaktivne table, 2012; Razkorak med …, 2012
Pri geografiji je malo možnosti za neposredno opazovanje, zato pogosto uporabljamo učila
posrednega opazovanja. Gre predvsem za slikovne prikaze in opise geografskih pojmov,
pojavov in procesov (Brinovec, 2004).
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Slika 11: Učila pri pouku geografije

Vir: GIS, 2012; Kamniške Alpe, 2006; The social …, 2012; Publikacija …, 2012; Geografija
9, 2012; Globus, 2012; World Maps Online, 2012; Slikovno gradivo …, 2012
Zgornja slika prikazuje nekatera izmed najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih učil pri
pouku geografije: slika, maketa, film, grafikon, časopis, učbenik, globus in zemljevid.
Projekcija slike je najboljše nadomestilo za neposredno opazovanje. Z geografsko analizo
slike razvijamo opazovanje in sposobnost otrokovega mišljenja ter ga navajamo na hkratno
opazovanje pojavov (Birkenhauer, 1976; cv Brinovec, 2004).
Sliko vključimo v pouk, ko je to didaktično upravičeno, učinkovito in gospodarno. Slika ima
lahko samo informativno vrednost, lahko pa spoznavanje napravi privlačnejše in popolnejše,
hkrati pa je tudi sredstvo komuniciranja, saj omogoča sporočanje misli in dejstev, ki jih je
težko izraziti z besedami (Brinovec, 2004).
2.6.5.5. Primeri uporabe načela opazovanja pri pouku geografije
Osnovna šola
- Učna enota: Kroženje Zemlje
Učencem s pomočjo globusa in svetilke prikažemo razmerje med dnevom in nočjo na
Zemlji.
-

Učna enota: Površje Avstralije
Učenec s pomočjo zemljevida opiše temeljne značilnosti avstralskega površja.

-

Učna enota: Rečna erozija in akumulacija
Učencem v peskovniku demonstriramo, kako potekata rečna erozija in akumulacija.
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Srednja šola
- Učna enota: »Ekskurzija«
Dijaki med potjo opazujejo pokrajino in opisujejo posamezne oblike površja, tipično
rastlinstvo in naravne pogoje za življenje.
-

Učna enota: Naravne nesreče
Dijakom pokažemo posnetek cunamija in ob samem gledanju razlagamo njegov
nastanek, posledice …

-

Učna enota: Rečna erozija
Dijakom s pomočjo animacije pokažemo, kako nastane meander.
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kolikšen pomen dajejo bodoči
učitelji geografije (študentje tretjega in četrtega letnika dvopredmetnega študija geografije) in
učitelji geografije upoštevanju didaktičnih načel pri pouku geografije. Zanimalo nas je, v
kolikšni meri uporabljajo različna didaktična načela in katera so tista, ki jih najpogosteje
upoštevajo. S pomočjo hospitacij pri pouku geografije smo poskušali ugotoviti, ali je opazna
kakšna razlika v upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi učitelji geografije in učitelji z
večletnimi izkušnjami. Prav tako nas je zanimalo, ali obstaja razlika v upoštevanju didaktičnih
načel pri pouku geografije na ravni osnovne in srednje šole.
S pomočjo intervjuja smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri (bodoči) učitelji načrtujejo
upoštevanje različnih didaktičnih načel, ali didaktična načela načrtujejo že pri pripravi na uro
ali jih upoštevajo spontano. Zanimalo nas je tudi, ali se (bodoči) učitelji pri upoštevanju
didaktičnih načel soočajo s kakšnimi težavami. S primerjavo podatkov, pridobljenih s
pomočjo hospitacij in intervjujev, smo ugotavljali, ali se med (bodočimi) učitelji pojavljajo
razlike v pogostosti uporabe oziroma upoštevanja posameznih didaktičnih načel, prav tako pa
nas je zanimalo, katera didaktična načela so posameznemu (bodočemu) učitelju pomembnejša
– splošna ali geografska.
Opozoriti moramo na uporabo terminov študent, učitelj in profesor, ki jih uporabljamo v
nadaljevanju. V preglednicah zaradi večje preglednosti uporabljamo zgoraj naštete termine, ki
pa jih potem v interpretacijah zamenjamo s terminoma bodoči učitelj in učitelj in terminom
(bodoči) učitelj, ko govorimo o vseh – tako bodočih učiteljih kot učiteljih.

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali obstaja povezava med didaktičnimi načeli, ki se (bodočim) učiteljem zdijo
najpomembnejša pri pouku geografije in temeljnimi dejavniki, ki jih upoštevajo pri
načrtovanju pouka?
2. Katera didaktična načela (bodoči) učitelji pri poučevanju geografije najpogosteje
upoštevajo?
3. Ali se didaktična načela, ki so (bodočim) učiteljem najpomembnejša, skladajo z
načeli, ki jih dejansko upoštevajo pri pouku geografije?
4. Ali (bodoči) učitelji načrtujejo uporabo posameznih didaktičnih načel ali jih
upoštevajo spontano?
5. Ali so opazne kakšne razlike pri upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi učitelji
geografije in učitelji z večletnimi izkušnjami?
6. Ali so opazne kakšne razlike pri upoštevanju didaktičnih načel pri pouku v osnovni
oziroma srednji šoli?
7. Ali dajejo (bodoči) učitelji prednost geografskim ali splošnim didaktičnim načelom?
8. Ali se (bodoči) učitelji pri upoštevanju oziroma uporabi didaktičnih načel soočajo s
kakšnimi težavami?
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3.3. RAZISKOVALNA METODA
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja.
Podatke iz intervjuja bomo obdelali po načelih kvalitativne analize, opazovalni list
(hospitacijski obrazec) pa nam omogoča kvantitativno analizo.
Cilj kvantitativnega raziskovanja je priti do zanesljivih, točnih, preverljivih in objektivnih
spoznanj (Vogrinc, 2008), medtem ko pri kvantitativni raziskavi temeljno izkustveno gradivo
sestavljajo besedni opisi ali pripovedi. Takšno gradivo je nato obdelano in analizirano na
besedni način brez uporabe merskih postopkov (Mesec, 1998).

3.4. VZOREC
»Kvalitativna analiza je običajno študija enega samega primera ali manjšega števila
primerov« (Mesec, 1998, str. 55).
Avtorji navajajo različne tipe in vrste študij primerov. Po Stenhousu gre v našem primeru za
etnografsko študijo primerov, za katero je značilno opazovanje z udeležbo, podprto z
intervjujem (Stenhouse, 1988; cv: Sagadin, 2004).
V študijo primera so bili vključeni 4 študentje 3. letnika in 4 študentje 4. letnika
dvopredmetnega študija geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter 4 učitelji
osnovnih šol in 4 profesorji srednjih šol.
Povprečno število let delovne dobe pri učiteljih in profesorjih je 16 let.
5 (bodočih) učiteljev je bilo moškega spola, 11 pa ženskega.

status

Preglednica 2: Spolna struktura udeleženih v študiji primera

študent OŠ
študent SŠ
učitelj OŠ
profesor SŠ
skupaj

spol
ženski moški
f
f
3
1
2
2
3
1
3
1
11
5

3.5. ZBIRANJE PODATKOV
Podatke za raziskavo smo zbrali s pomočjo strukturiranega opazovanja pouka geografije brez
sodelovanja in s strukturiranim intervjujem, ki je potekal pred oziroma po opazovani uri. Pri
strukturiranem opazovanju smo si pomagali s hospitacijskim obrazcem.
Strukturirano opazovanje in strukturirani intervju študentov 3. letnika je potekalo 26. 5. 2011,
študentov 4. letnika 10. 4. 2012 in 12. 4. 2012, profesorjev srednjih šol 21. 11. 2011, 24. 11.
2011, 21. 3. 2012 in 3. 5. 2012, učiteljev osnovnih šol pa med 19. 4. 2012 in 24. 4. 2012.
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Hospitacije pri bodočih učiteljih geografije so potekale na ljubljanskih osnovnih in srednjih
šolah, medtem ko smo hospitacije pri učiteljih opravljali na treh ljubljanskih in eni litijski
osnovni šoli ter dveh ljubljanskih, eni litijski in eni trboveljski srednji šoli, od tega so bile 3
splošne gimnazije in ena poklicna srednja šola.
Študente geografije smo opazovali med njihovimi ocenjevalnimi nastopi, ki jih imajo v
tretjem in četrtem letniku. Tretji letniki imajo ocenjevalni nastop na osnovni, četrti letniki pa
na srednji šoli. Zaradi prehoda iz starega na bolonjski sistem študija smo bili na ocenjevalnih
nastopih tretjih letnikov prisotni že prejšnje študijsko leto, saj v letošnjem letu ni več tretjega
letnika (star sistem študija) in zato tudi ne ocenjevalnih nastopov v osnovni šoli.
Prisotni smo bili na 8 ocenjevalnih nastopih študentov geografije in pri 8 urah pouka
geografije (pri učiteljih). Štirje ocenjevalni nastopi so potekali v osnovni, 4 pa v srednji šoli,
prav tako smo hospitirali pri 4 urah geografije v osnovni šoli in 4 urah v srednji šoli.

3.6. INSTRUMENTA
Instrumenta pri empirični raziskavi sta:
-

hospitacijski obrazec in
strukturirani intervju.

Hospitacijski obrazec (priloga A) je sestavljen iz dveh delov, pri čemer vsebuje prvi del
splošne podatke o opazovancu in o učni uri (osebni podatki, šola, razred, učna tema, učna
enota, artikulacija učne ure, učni cilji, uporabljena učila in učni pripomočki ipd.), drugi del pa
je ocenjevalna lestvica trinajstih didaktičnih načel. Ocenjevalna lestvica je opisna.
Pri ocenjevanju (bodočih) učiteljev smo si pomagali z ocenjevalno lestvico (priloga C), ki
smo jo sestavili na podlagi teoretičnega opisa posameznih didaktičnih načel. Ocene od 1 do 5
na ocenjevalni lestvici sovpadajo z ocenami zelo slabo, slabo, dobro, zelo dobro in odlično pri
ocenjevalni lestvici v prilogi A, ki je bila osnova za prikaz in interpretacijo rezultatov.
Intervju (priloga B) je sestavljen iz 8 vprašanj. Dve vprašanji sta zaprtega tipa, ostalih 6 pa
odprtega tipa.

3.7. OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV
Podatke, ki omogočajo kvantitativno analizo, smo obdelali na dva načina, in sicer ročno in s
pomočjo računalniškega programa SPSS 16,0. Rezultate smo prikazali s pomočjo tabel, ki
vsebujejo absolutne frekvence.
Kvalitativna obdelava podatkov je potekala po postopku, ki ga opredeljuje Mesec (2008, str.
61) in ga razdelimo na 6 korakov: 1) urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja,
3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5)
definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične formulacije.
Na osnovi transkripcije intervjujev (priloga Č) smo pri posameznih odgovorih podčrtali tiste
dele odgovorov, ki so pomembni za našo analizo. Postavke smo nato kodirali in jih združili v
kategorije, ki so nam pomagale pri interpretaciji rezultatov.
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3.8. RAZPRAVA IN REZULTATI
V sledečem poglavju bomo prikazali rezultate, ki smo jih pridobili z opazovanjem pouka in
intervjuvanjem (bodočih) učiteljev. Na nekatera raziskovalna vprašanja bomo odgovorili s
pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo obeh instrumentov.
Zaradi majhnega števila udeleženih v študiji primera moramo še pred predstavitvijo rezultatov
opozoriti na zelo majhne razlike, ki se bodo pojavljale pri posameznih rezultatih. Prav tako
moramo omeniti tudi dejstvo, da je opazovanje pouka potekalo v različnih razredih (od
šestega do osmega razreda) osnovne šole in različnih letnikih (od prvega do tretjega) srednje
šole. Posledično so bile tudi učne teme zelo različne, kar je tudi eden izmed vzrokov razlik pri
upoštevanju posameznih didaktičnih načel. Optimalno bi bilo, če bi opazovanje pouka
potekalo v enem razredu in pri točno določeni učni temi, saj bi tako dobili podatke, ki bi bili
bolj primerljivi in relevantni.
3.8.1. NAJPOMEMBNEJŠA DIDAKTIČNA NAČELA
Ali obstaja povezava med didaktičnimi načeli, ki se (bodočim) učiteljem zdijo
najpomembnejša pri pouku geografije in temeljnimi dejavniki, ki jih upoštevajo pri
načrtovanju pouka?
Preglednica 3: Najpomembnejša didaktična načela po mnenju (bodočih) učiteljev

Didaktična načela

Najpomembnejša načela po mnenju študent
OŠ
(bodočih) učiteljev
f
načelo nazornosti
3
načelo aktivnosti
3
načelo sistematičnosti …
4
načelo primernosti …
1
načelo učne individualizacije …
načelo racionalizacije …
načelo trajnosti znanja
1
načelo problemskosti
4
načelo medpredm. povezovanja
2
načelo prostorske razmestitve …
2
načelo regionalizacije
načelo kompleksnosti
načelo opazovanja

status
učitelj študent
OŠ
SŠ
f
f
4
2
1
1
3
3
1

2
1
3
3

1
1

2
1

1

2

profesor skupaj
SŠ
f
f
3
12
5
3
13
2
1
1
0
1
5
2
8
1
6
7
0
1
4
1

(Bodoče) učitelje geografije smo v intervjuju vprašali, katera didaktična načela se jim zdijo
najpomembnejša in v Preglednici 3 so prikazani njihovi odgovori. Vsak se je odločil za
poljubno število didaktičnih načel, ki se mu zdijo najpomembnejša. V povprečju je vsak
(bodoči) učitelj naštel 3–5 didaktičnih načel.
Iz Preglednice 3 lahko razberemo, da sta (bodočim) učiteljem najpomembnejši načelo
nazornosti ter načelo sistematičnosti in postopnosti, saj se je za posamezno načelo odločilo 75
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% oziroma 80 % (bodočih) učiteljev. 50 % (bodočih) učiteljev je kot eno izmed
najpomembnejših didaktičnih načel izbralo načelo problemskosti, okrog 40 % pa se jih je
odločilo za načelo medpredmetnega povezovanja ter načelo prostorske razmestitve pojavov in
procesov in njihovih medsebojnih odnosov. Za ostala didaktična načela se je odločilo manj
kot tretjina (bodočih) učiteljev.
Preglednica 3 lepo prikazuje razliko med osnovno in srednjo šolo. Vidimo lahko, da so
osnovnošolski (bodoči) učitelji navedli večje število didaktičnih načel, ki se jim zdijo
pomembna, iz česar lahko sklepamo, da je upoštevanje določenih didaktičnih načel
pomembno zlasti v osnovni šoli.
Pri rabi didaktičnih načel pri pouku moramo upoštevati predpostavke o učencih (ali gre za
mlajše ali starejše, učno zmožnejše ali učno šibkejše, z večjim ali manjšim predznanjem
oziroma izkušnjami), zahtevnost učne vsebine in njeno strukturo ipd. Šele na podlagi teh
kriterijev se lahko odločimo za rabo posameznih didaktičnih načel (Blažič in sod., 2003).
Pomembnost didaktičnih načel bomo na tem mestu povezali s še enim vprašanjem, ki smo ga
(bodočim) učiteljem zastavili v intervjuju. Zanimalo nas je, kaj jim je glavno vodilo, ko se
pripravljajo na pouk oziroma kateri so temeljni dejavniki, ki jih upoštevajo pri načrtovanju
pouka.
Preglednica 4: Kodiranje izjav (bodočih) učiteljih o temeljnih dejavnikih, ki jih upoštevajo pri
načrtovanju pouka
ŠT.
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
22a
23a

POSTAVKA
Starost učencev.
Učni cilji, zapisani v učnem načrtu.
Glavni poudarki.
Da je snov posredovana vzročno-posledično.
Kaj je zapisano v učbeniku.
Kakšni cilji so v učnem načrtu.
Aktualne novice, zanimivosti.
Aktivnost učencev.
Animirati učence.
Logično podana snov.
Zanimivo.
Senzorično.
Zanimivo.
Vsebina, ki pritegne.
Sodelovanje.
Zaporedje.
Učbenik.
Prilagodiš snov.
Da so učenci med uro aktivni.
Samostojno delo učencev.
Da so učenci aktivni.
Odvisno od razreda.
Miselna aktivnost učencev.
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KODA
primernost
upoštevanje učnih ciljev
poudarki
logično zaporedje
uporaba učbenika
upoštevanje učnih ciljev
aktualnost
aktivnost učencev
zanimiva predstavitev
logično zaporedje
zanimiva predstavitev
uporaba čutil
zanimiva predstavitev
aktualnost
aktivnost učencev
logično zaporedje
uporaba učbenika
primernost
aktivnost učencev
aktivnost učencev
aktivnost učencev
primernost
aktivnost učencev

24a
25a
26a
27a
28a
29a
30a
31a
32a
33a
34a
35a
36a
37a

Opazovanje fotografij.
Upoštevati je treba predznanje.
Medpredmetno povezovanje.
Vizualno prikazati snov.
Učni načrt.
Kaj je že predelano.
Novosti: slike, filmi.
Vzgojno-izobraževalni cilji.
Vzgojno-izobraževalni cilji.
Starost (letnik) učencev.
Zanimivi poudarki.
Slike, filmčki.
Starost dijakov – letnik.
Upoštevati dijakovo predznanje.

opazovanje
upoštevanje predznanja
medpredmetno povezovanje
opazovanje
upoštevanje učnih ciljev
upoštevanje predznanja
opazovanje
upoštevanje učnih ciljev
upoštevanje učnih ciljev
primernost
zanimiva predstavitev
opazovanje
primernost
upoštevanje predznanja

Ureditev kod
primernost starosti (1a, 18a, 22a, 33a, 36a)
upoštevanje učnih ciljev (2a, 6a, 28a, 31a, 32a)
poudarki (3a)
logično zaporedje (4a, 10a, 16a)
uporaba učbenika (5a, 17a)
aktualnost (7a, 14a)
aktivnost učencev (8a, 15a, 19a, 20a, 21a, 23a)
zanimiva predstavitev (9a, 11a, 13a, 34a)
uporaba čutil (12a)
opazovanje (24a, 27a, 30a, 35a)
upoštevanje predznanja (25a, 29a, 37a)
medpredmetno povezovanje (26a)

Skupaj
5
5
1
3
2
2
6
4
1
4
3
1

Kategorije
1. Načelo nazornosti: v to kategorijo združujemo naslednje kode: aktualnost, zanimiva
predstavitev, uporaba čutil ter opazovanje.
2. Načelo aktivnosti učencev: v to kategorijo spada koda aktivnost učencev.
3. Načelo sistematičnosti in postopnosti: v to kategorijo združujemo kode: upoštevanje
učnih ciljev, logično zaporedje, uporaba učbenika ter upoštevanje predznanja.
4. Načelo trajnosti znanja: v to kategorijo združujemo naslednje kode: aktualnost,
zanimiva predstavitev ter upoštevanje predznanja.
5. Načelo primernosti in akceleracije: v to kategorijo združujemo kodi: primernost in
upoštevanje predznanja.
6. Načelo opazovanja: v to kategorijo združujemo kodi: uporaba čutil in opazovanje.
7. Načelo medpredmetnega povezovanja: v to kategorijo spada koda medpredmetno
povezovanje.
8. Načelo racionalnosti in ekonomičnosti: v to kategorijo združujemo kodi: poudarki in
uporaba učbenika.
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Čeprav je bilo to vprašanje odprtega tipa in so lahko (bodoči) učitelji odgovorili, kar so želeli,
so se pojavljali zelo podobni odgovori.
Dobrih 60 % (bodočih) učiteljev je odgovorilo, da poskušajo poiskati aktualne novice,
zanimivosti o določeni tematiki. Na ta način želijo učence animirati in dvigniti njihovo
motivacijo. Snov poskušajo predstaviti čim bolj nazorno in uporabljajo veliko slikovnega
gradiva.
Zelo pogosto vodilo (bodočim) učiteljem pri pripravi na učno uro je tudi aktivnost učencev.
Aktivnost poskušajo spodbuditi z uporabo različnih učil in učnih pripomočkov ter
spreminjanjem učnih metod.
Slabim 40 % (bodočim) učiteljem so pri načrtovanju učne ure glavno vodilo učni cilji, ki so
zapisani v učnem načrtu, poleg tega jim je eno izmed vodil tudi, da vsebine posredujejo v
logičnem in vzročno-posledičnem zaporedju.
Poleg naštetih odgovorov so kot glavno vodilo pri pripravi na učno uro navedli še upoštevanje
predznanja, prilagajanje pouka starostni stopnji ter takšno izvedbo pouka, da bi učenci
pridobili kar največ uporabnega znanja.
Iz odgovorov o načrtovanju pouka lahko sklepamo, da (bodoči) učitelji poskušajo izpeljati
pouk tako, da bo ta čim bolj nazoren, sistematičen, da bodo učenci med učno uro aktivni in da
bo omogočal trajnost znanja.
Na podlagi kodiranih izjav (bodočih) učiteljev smo oblikovali kategorije didaktičnih načel, ki
jih razberemo iz dejavnikov, ki jih (bodoči) učitelji upoštevajo pri načrtovanju pouka. Tako
lahko sklepamo, da učitelji pri pouku najpogosteje upoštevajo načelo nazornosti, načelo
aktivnosti učencev, načelo sistematičnosti in postopnosti ter načelo trajnosti znanja.
To se delno ujema tudi s Preglednico 3, ki prikazuje najpomembnejša didaktična načela.
(Bodoči) učitelji se torej zavedajo, da je pouk zapleten in zahteven proces, ki ne more potekati
le po učiteljevih občutkih, intuiciji, ampak mora biti zelo dobro strukturiran, artikuliran,
dogajanje v njem pa mora biti dobro utemeljeno in pripravljeno. Zato je treba pouk načrtovati
in pripravljati. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da pouka ni mogoče načrtovati in
pripraviti enkrat za vselej, ampak stalno in sproti (Kramar, 2009).
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3.8.2. NAJPOGOSTEJE UPOŠTEVANA DIDAKTIČNA NAČELA PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Katera didaktična načela (bodoči) učitelji pri poučevanju geografije najpogosteje upoštevajo?
Ali se didaktična načela, ki so (bodočim) učiteljem najpomembnejša, skladajo z načeli, ki jih
dejansko upoštevajo pri pouku geografije?
Preglednica 5: Upoštevanje didaktičnih načel pri pouku geografije
ocena

didaktična načela

Upoštevanje didaktičnih načel

načelo nazornosti
načelo aktivnosti učencev
načelo sistematičnosti in postopnosti
načelo primernosti in akceleracije
načelo učne individualizacije in
diferenciacije
načelo racionalizacije in ekonomičnosti
načelo trajnosti znanja
načelo problemskosti
načelo medpredmetnega povezovanja
načelo prostorske razmestitve …
načelo regionalizacije
načelo kompleksnosti
načelo opazovanja

skupaj
zelo
zelo
slabo dobro
odlično
slabo
dobro
f
f
f
f
f
f
16
3
8
5
16
9
6
1
16
2
10
4
16
1
3
10
2

1
1

3

8

5

16

1

7
4
5
6
4
2
7
5

8
11
4
1
8
12
5
9

16
16
16
16
16
16
16
16

5
8
1
1
2

1
1
4
1
3

Preglednica 5 prikazuje ocene (bodočih) učiteljev glede na upoštevanje posameznih
didaktičnih načel pri pouku geografije. Ocene smo posameznim (bodočim) učiteljem dodelili
med opazovanjem pouka.
Odločili smo se, da med najbolj upoštevana oziroma najpogosteje uporabljena didaktična
načela štejemo tista, ki so bila v vsaj 75 % ocenjena z zelo dobro in odlično. Glede na ta
kriterij med najbolj upoštevana didaktična načela štejemo načelo nazornosti (dobrih 80 %
(bodočih) učiteljev ga zelo dobro ali odlično upošteva), načelo sistematičnosti in postopnosti
(slabih 80 %), načelo primernosti in akceleracije (75 %), načelo trajnosti znanja (75 %),
načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov in njihovih medsebojnih odnosov (75 %)
ter načelo regionalnosti (dobrih 80 %). Najslabše pa sta bili upoštevani načelo problemskosti
in načelo medpredmetnega povezovanja.
Če povežemo Preglednico 5 s Preglednico 3, vidimo, da didaktično načelo nazornosti ter
načelo sistematičnosti in postopnosti v obeh preglednicah dosegata najvišji odstotek, kar
pomeni, da ti dve načeli (bodočim) učiteljem nista le najpomembnejši, ampak jih dejansko
najpogosteje upoštevajo pri pouku.
Zanimiva je primerjava med načelom problemskosti in načelom medpredmetnega
povezovanja. Načeli so (bodoči) učitelji označili kot zelo pomembni pri pouku geografije,
vendar iz Preglednice 5 razberemo, da sta bili pri pouku najslabše upoštevani.
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Glavni razlogi za slabo prisotnost problemskega pouka v naših šolah so pomanjkanje časa,
preobsežni učni načrti, preveliki razredi in pomanjkanje pripomočkov (Cencič, Cencič, 2002).
Prav tako tudi medpredmetno povezovanje zahteva veliko časa (predvsem za načrtovanje),
treba je prilagoditi strukturo in organizacijo šolskega pouka, učitelji imajo večjo odgovornost
(timsko sodelovanje, poznavanje učnih načrtov drugih predmetov), potrebni pa so tudi
kakovostni medosebni odnosi (Mihelič, 2011). Zaradi naštetih vzrokov sta načelo
problemskosti in načelo medpredmetnega povezovanja v naših šolah še vedno slabše
upoštevani, vendar pa je prvi korak k boljšemu upoštevanju že to, da se (bodoči) učitelji
zavedajo pomembnosti upoštevanja teh dveh načel pri pouku geografije.

3.8.3. NAČRTOVANJE UPORABE DIDAKTIČNIH NAČEL PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Ali (bodoči) učitelji načrtujejo uporabo posameznih didaktičnih načel ali jih upoštevajo
spontano?
Preglednica 6: Načrtovanje uporabe didaktičnih načel v učni pripravi

status

Načrtovanje uporabe
študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

DA
f
2
0
3
1
6

skupaj
f
4
4
4
4
16

NE
f
2
4
1
3
10

Preglednica 6 prikazuje odgovor na vprašanje, ali (bodoči) učitelji v učno pripravo zapišejo
didaktična načela, ki naj bi jih pri pouku upoštevali, ali jih uporabljajo spontano.
Slabi dve tretjini (bodočih) učiteljev didaktičnih načel ne zapiše v učno pripravo, medtem ko
jih ostala tretjina zapiše. Zanimivo, a hkrati pričakovano, je razmerje med bodočimi učitelji in
učitelji geografije. Le 1 učitelj in 5 bodočih učiteljev, udeleženih v študiji primera, didaktična
načela zapišejo v učno pripravo. Čeprav je bistvena razlika med bodočimi učitelji in učitelji
geografije pri zapisovanju didaktičnih načel v učno pripravo, smo kljub temu pričakovali
večji odstotek zapisovanja didaktičnih načel pri študentih, saj je ta zapis v učno pripravo za
ocenjevalni nastop obvezen. Ravno obveznost zapisa je eden izmed argumentov bodočih
učiteljev, da didaktična načela zapišejo v učno pripravo.
Učitelj, ki didaktična načela zapiše v učno pripravo, ima vzorec priprave izdelan tako, da ima
v njem napisana vsa didaktična načela in nato obkroži, katera upošteva pri posamezni učni
uri. Dva učitelja sta odgovorila, da sicer didaktičnih načel nimata zapisanih v učni pripravi,
jih pa lahko razberemo iz metod učenja in učil ter učnih pripomočkov, ki jih pri uri uporabijo.
Izdelava kakovostne učne priprave omogoča boljšo izvedbo učnega procesa. Boljša kot je
učna priprava, bolj organizirano in racionalno poteka pouk, v nasprotnem primeru pa slabo
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pripravljeno učno delo vodi v improviziranje, ki je potratno in neracionalno (Blažič in sod.,
2003).
Sekulović (1981; cv: Brinovec, 2004) pravi, da učitelji z večletnimi izkušnjami in dobrim
strokovnim znanjem ne potrebujejo več temeljnega strokovnega in metodičnega pripravljanja,
saj jim dolgoletne izkušnje omogočajo dovolj didaktičnih izkušenj. Pomembno pa je, da
sledijo razvoju stroke in novostim na področju strokovnega dela. Bodoči oziroma mladi
učitelji pa morajo poleg tega stalno preverjati strokovno znanje, spremljati ustrezne vsebine in
širiti splošno obzorje.
S to trditvijo Sekulovića se ne moremo povsem strinjati. Predvsem vprašljiva je prva poved, v
kateri pravi, da učitelji z večletnimi izkušnjami ne potrebujejo več temeljnega strokovnega in
metodičnega pripravljanja. Naše mnenje je, da se mora vsak učitelj temeljito pripraviti na
posamezno učno uro, saj na izvedbo pouka vplivajo različni dejavniki, ki jih brez predhodne
priprave lahko spregleda in zanemari. Drži pa, da je pri pouku veliko nepričakovanih situacij,
na katere se ne moremo vnaprej pripraviti in v tem primeru se resnično pokaže vrednost
dolgoletnih izkušenj, saj se učitelji v večletnimi izkušnjami običajno laže odzivajo in
reagirajo nanje.
Eden izmed razlogov, da učitelji ne zapišejo didaktičnih načel v pripravo, je najbrž tudi ta, da
v zgledih načrta za učno enoto didaktična načela niso nikjer omenjena. Zgledi priprav
običajno vsebujejo: »glavo priprave«, tip učne ure, učne cilje, učne oblike in metode, učna
sredstva (učila in učne pripomočke), didaktično strukturo ure in etape ali faze učne ure
(Tomić 2003).

3.8.4. RAZLIKA PRI UPOŠTEVANJU DIDAKTIČNIH NAČEL MED
BODOČIMI UČITELJI GEOGRAFIJE IN UČITELJI Z VEČLETNIMI
IZKUŠNJAMI
Ali so opazne kakšne razlike pri upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi učitelji
geografije in učitelji z večletnimi izkušnjami?
Že uvodoma smo opozorili na zelo majhne razlike, ki se bodo pokazale pri posameznih
rezultatih, a kljub temu bomo poskušali interpretirati posamezna odstopanja, ki so se pojavila
v naši raziskavi. Predstavili bomo le tista didaktična načela, pri katerih so razlike najbolj
opazne.
Kot smo že napisali, smo si pri ocenjevanju pomagali z ocenjevalno lestvico (priloga C).
Ocene od 1 do 5 na ocenjevalni lestvici sovpadajo z ocenami zelo slabo, slabo, dobro, zelo
dobro in odlično pri ocenjevalni lestvici v prilogi A, ki je bila osnova za prikaz in
interpretacijo rezultatov.
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Didaktično načelo sistematičnosti in postopnosti

Preglednica 7: Didaktično načelo sistematičnosti in postopnosti

status

Načelo sistematičnosti in
postopnosti

ocena

skupaj

dobro

zelo dobro

odlično

f

f

f

f

študent OŠ

1

3

0

4

učitelj OŠ

0

2

2

4

študent SŠ

0

4

0

4

profesor SŠ

1

1

2

4

skupaj

2

10

4

16

Didaktično načelo sistematičnosti in postopnosti je eno izmed načel, ki je (bodočim) učiteljem
najpomembnejše in hkrati tudi najbolj pogosto upoštevano.
Načelo bolj upoštevajo učitelji z večletnimi izkušnjami. Polovica učiteljev z večletnimi
izkušnjami je popolnoma upoštevalo didaktično načelo sistematičnosti in postopnosti pri
pouku geografije, medtem ko z oceno »odlično« ni bil ocenjen nobeden izmed (bodočih)
učiteljev. S »prav dobro« je bila ocenjena večina bodočih učiteljev (90 %) in dobra tretjina
učiteljev.
Menimo, da so se razlike pojavile zaradi izkušenj učiteljev, ki geografijo poučujejo že več let.
Ti bolje poznajo vsebino učnega načrta in zato laže sledijo zapisanim učnim ciljem ter snov
podajo v logičnem in vzročno-posledičnem zaporedju. Prav tako učitelji zaradi večletnih
izkušenj in povratnih informacij, ki jih prejmejo od učencev, bolj sistematično obravnavajo
različne tematike in s tem omogočajo nadgrajevanje znanja. Pri upoštevanju načela
sistematičnosti in postopnosti je pomembno upoštevati tudi učenčevo predznanje, kar bodoči
učitelji na svojih ocenjevalnih nastopih težko storijo, saj se takrat prvič srečajo z učenci in ne
vedo podrobno, kakšno je njihovo predhodno znanje.
Zgornje argumente potrjuje Strmčnik (2001), ki pravi, da lahko pravila učne postopnosti (od
lažjega k težjemu, od bližnjega k daljnemu …) učitelja varujejo, da ne ponuja niti preveč niti
premalo, vendar le če se pravila postopnosti ravnajo predvsem po izkušnjah in predznanju,
zahtevnosti učne vsebine, razvojni stopnji učencev in po njihovih učnih zmožnostih.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
(Bodoči) učitelj zapiše povzetek oziroma pregled na tablo; snov je podana v logičnem in
vzročno-posledičnem zaporedju (npr. struktura ameriških mest: najprej pokaže skico in jo
opiše, nato podrobneje opiše vsak del mesta posebej).
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Didaktično načelo učne individualizacije in diferenciacije

Preglednica 8: Didaktično načelo učne individualizacije in diferenciacije

status

Načelo učne
individualizacije in
diferenciacije
študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

ocena
slabo
f
1
0
2
0
3

dobro
f
2
1
2
3
8

zelo dobro
f
1
3
0
1
5

skupaj
f
4
4
4
4
16

Upoštevanje didaktičnega načela učne individualizacije in diferenciacije se precej razlikuje
med bodočimi učitelji in učitelji geografije.
Polovica učiteljev zelo dobro upošteva načelo, ti so bili torej ocenjeni z oceno »zelo dobro«,
medtem ko je isto oceno dobil le 1 bodoči učitelj. Dobra tretjina bodočih učiteljev je slabo
upoštevala načelo, s to oceno (»slabo«) ni bil ocenjen noben učitelj.
Opazna je tudi razlika pri upoštevanju načela v osnovni in srednji šoli. Tri četrtine
osnovnošolskih in le četrtina srednješolskih učiteljev je zelo dobro upoštevala načelo
individualizacije in diferenciacije, kar priča o tem, da je načelo še posebej pomembno
upoštevati pri osnovnošolskih učencih.
Učitelju je pri poučevanju v pomoč, če pozna učenčeve družinske razmere in druge vplive,
stopnjo moralne razvitosti, prepričanja, navade, temperament, interese, stališča, odnos do
dela, odzivnost na vzgojne ukrepe, dobre in slabe lastnosti in značaj učenca. Glede na
individualne posebnosti nato izbira ukrepe, sredstva, metode, zahteve, postopke in naloge
(Autor in sod., 1989).
Zaradi tega smo pričakovali, da bodo načeli individualizacije in diferenciacije v večji meri
upoštevali učitelji, saj je za individualizacijo potrebno poznavanje razreda in učencev v njem,
česar od bodočih učiteljev na ocenjevalnem nastopu ne moremo pričakovati.
Individualizacija v vzgojno-izobraževalnem delu pomeni, da se bolj upoštevajo osebne
reakcije posameznika na učno vzgojne situacije, naloge in druge pojave, da se spodbujajo
njegove lastne misli in da se na njegovo povratno informacijo strpno reagira. Individualizacijo
poskušamo upoštevati z variiranjem učnih ciljev in vsebin, socialnih učnih oblik in metod ter
učil in učnih pripomočkov (Strmčnik, 2001).
Tudi mi smo bili pri opazovanju pouka pozorni predvsem na to, ali (bodoči) učitelji
prilagajajo in spreminjajo učne metode in oblike, prilagajajo zahtevnost učnih ciljev in nalog,
prilagajajo globino in obseg učnih vsebin, uravnavajo učni tempo, ponudijo več poti in
načinov za doseganje istih ciljev, upoštevajo interese učencev, dovolijo učencem, da povedo
svoje mnenje, jim pomagajo, ko potrebujejo pomoč ali dodatno razlago ipd.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
Usklajevanje učnih metod in tempa dela; individualno reševanje učnega lista; (bodoči) učitelj
ponovi odgovore, ki jih povedo učenci; spremlja, kako učenci rešujejo učni list; učencem
zastavlja vprašanja glede na njihove intelektualne sposobnosti.
70

-

Didaktično načelo kompleksnosti

Preglednica 9: Didaktično načelo kompleksnosti
ocena

status

Načelo kompleksnosti

skupaj

slabo

dobro

zelo dobro

odlično

f

f

f

f

f

študent OŠ

0

3

0

1

4

učitelj OŠ

0

2

2

0

4

študent SŠ

0

2

2

0

4

profesor SŠ

1

0

1

2

4

skupaj

1

7

5

3

16

Pri načelu kompleksnosti lahko opazimo nekoliko večje upoštevanje načela pri učiteljih.
Načelo sta popolnoma upoštevala 2 učitelja in 1 bodoči učitelj, zelo dobro pa 3 učitelji in 2
bodoča učitelja.
Opazna je tudi razlika med učitelji v osnovni in srednji šoli. Načelo bolj upoštevajo
srednješolski učitelji, saj je polovica teh načelo popolnoma upoštevala, medtem ko noben
osnovnošolski učitelj ni bil ocenjen z »odlično«.
Mislimo, da so izkušnje učiteljev glavni razlog za različno upoštevanje načela kompleksnosti.
Učitelji bolje poznajo snov in tako laže iščejo povezave med različnimi učnimi temami,
enotami in učnimi cilji, zapisanimi v učnem načrtu. Poznajo tudi predznanje učencev, ki je
eden izmed pogojev kompleksnega in večplastnega razmišljanja.
Pri številnih učnih enotah je premalo posredovati le posamična ali končna dejstva, ampak
mora biti snov podana prostorsko kompleksno in življenjsko. V ospredju naj bodo problemi v
prostoru, strukturne spremembe in odnosi ter njihov razvoj. S tem se rahlja tradicionalni,
ustaljeni red izbora in razporeditve učne snovi, zahteva se razprava in celosten vpogled v učno
snov (Zgonik, 1995). Mislimo, da so za organizacijo takšnega pouka potrebne izkušnje in
strokovna usposobljenost učiteljev, kar pa bodoči učitelji šele pridobivajo.
Učitelj za svoje delovanje potrebuje obsežno in utemeljeno znanje s področja predmeta in
njegovega poučevanja in tudi obsežen repertoar preverjenih oblik in načinov praktične
uporabe znanj (Kolenc-Kolnik, 2005). Bistvene kvalitete profesionalnega učitelja so
strokovna avtonomija, kompetence in zmožnost delovati kot kritičen intelektualec. Eden
ključnih ciljev razvoja izobraževanja učiteljev v Evropi je doseči, da bo imelo to
izobraževanje lastnosti znanstvene discipline, saj je le tako mogoče premostiti velik razkorak
med učiteljem začetnikom in učiteljem, ki lahko z uporabo znanstvenih in relevantnih metod
raziskuje, kritično vrednoti in spreminja svoje poučevanje in delo v razredu (Cvetek, 2003).
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
Nekaj primerov celostnega razmišljanja pri pouku: naštejte dejavnike, ki vplivajo na razvoj
industrijskih območij; kakšen je vpliv podnebja na življenje na Zemlji; soodvisnost prst –
podnebje – rastlinstvo, smrtnost – rodnost – migracije; kakšne so geološke značilnosti
območja in kaj to pomeni za rabo tal.
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Didaktično načelo opazovanja

Preglednica 10: Didaktično načelo opazovanja
ocena

status

Načelo opazovanja
študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

slabo
f
0
1
0
1
2

dobro
f
1
1
1
2
5

zelo dobro
f
3
2
3
1
9

skupaj
f
4
4
4
4
16

Do sedaj smo prikazali tri didaktična načela, za katera se je izkazalo, da jih bolj upoštevajo
učitelji, kar pa ne drži za sledeče didaktično načelo. Tri četrtine bodočih učiteljev in dobra
tretjina učiteljev zelo dobro upošteva načelo opazovanja pri pouku geografije. Dva učitelja
načelo slabo upoštevata.
Preglednica 10 torej prikazuje precejšno razliko v upoštevanju načela opazovanja med
bodočimi učitelji in učitelji geografije.
Kaj je razlog za takšno razliko, težko argumentiramo. Menimo pa, da so bodoči učitelji bolj
upoštevali načelo zato, ker so se na ocenjevalni nastop temeljito pripravili in so poskušali
izpeljati »idealno« učno uro, v katero so vključili različna učila in učne pripomočke.
Našo interpretacijo lahko podpremo z izjavo Bačnikove (2005), ki pravi, da si vsi, ki
poučujemo, želimo učinkovito uporabljati metode in oblike aktivnega učenja in ena izmed
njih je tudi opazovanje, ki je temeljna metoda dela v geografiji.
Pri uporabi učil se moramo zavedati njihovih omejitev. Ena slabost je ta, da je pri pouku
preveč učil, zato jih učenci opazujejo površno. Poleg tega lahko prehitro pride do
posploševanja – če je učilo zanimivo, ga učenci le opazujejo, pozabijo pa na tisto, kar naj bi to
učilo prikazovalo (Andoljšek, 1973).
Lahko rečemo, da so se (bodoči) učitelji zavedali opisane pomanjkljivosti učil, ki jih
uporabljamo pri posrednem opazovanju. Čeprav smo zgoraj napisali, da poskušajo bodoči
učitelji pri učni uri uporabiti različna učila, z njimi niso pretiravali in so jih uporabljali
premišljeno in racionalno.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
(Bodoči) učitelj snov prikaže s pomočjo različnih posrednih učil (slike, videoposnetki), izvede
simulacijo pojava, učenci pa tudi neposredno opazujejo procese v naravi (skozi okno).
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3.8.5. RAZLIKA V UPOŠTEVANJU DIDAKTIČNIH NAČEL PRI POUKU
GEOGRAFIJE V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI
Ali so opazne kakšne razlike pri upoštevanju didaktičnih načel pri pouku v osnovni oziroma
srednji šoli?
V nadaljevanju bomo najprej predstavili podatke, ki smo jih pridobili iz intervjujev, in sicer
ločeno za osnovno in srednjo šolo. Sledi pa predstavitev tistih didaktičnih načel, pri katerih so
se med opazovanjem pouka pokazale največje razlike med osnovno in srednjo šolo.
Preglednica 11: Kodiranje izjav (bodočih) učiteljih o didaktičnih načelih, ki so pogosteje
upoštevana v osnovni šoli
ŠT.
1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14b
15b
16b
17b
18b
19b
20b
21b
22b
23b

POSTAVKA
Snov mora biti posredovana sistematično
in pregledno.
Potrebna je sistematičnost in postopnost.
Aktivnost učencev.
Sistematičnost in postopnost.
Snov mora biti prikazana bolj nazorno.
Opazovanje.
Bolj pozorni.
Nazornost.
Opazovanje.
Odvisno od paralelk.
Nazornost.
Nazornost.
Trajnost.
V OŠ nisem nikoli učila.
Manj problemskega pouka.
Nimam izkušenj.
Nimam izkušenj.
Nazornost.
Aktivnost.
Individualizacija.
V OŠ nisem učila.
Načelo nazornosti.
Načelo sistematičnosti.

Ureditev kod
sistematičnost (1b, 23b)
sistematičnost in postopnost (2b, 4b)
aktivnost učencev (3b, 19b)
nazornost (5b, 8b, 11b, 12b, 18b, 22b)
opazovanje (6b, 9b)
primernost (7b, 10b)

Skupaj
2
2
2
6
2
2
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KODA
sistematičnost
sistematičnost in postopnost
aktivnost učencev
sistematičnost in postopnost
nazornost
opazovanje
primernost
nazornost
opazovanje
primernost
nazornost
nazornost
trajnost znanja
ni izkušenj
manj problemskosti
ni izkušenj
ni izkušenj
nazornost
aktivnost učencev
individualizacija
ni izkušenj
nazornost
sistematičnost

trajnost znanja (13b)
ni izkušenj (14b, 16b, 17b, 21b)
manj problemskosti (15b)
individualizacija (20b)

1
4
1
1

Kategorije
1. Načelo sistematičnosti in postopnosti: v to kategorijo združujemo kodi: sistematičnost
ter sistematičnost in postopnost.
2. Načelo aktivnosti učencev: v to kategorijo spada koda aktivnost učencev.
3. Načelo nazornosti: v to kategorijo spada koda nazornost.
4. Načelo opazovanja: v to kategorijo spada koda opazovanje.
5. Načelo primarnosti in akceleracije: v to kategorijo spada koda primernost.
6. Načelo trajnosti znanja: v to kategorijo spada koda trajnost znanja.
7. Načelo problemskosti: v to kategorijo spada koda manj problemskosti.
8. Načelo individualizacije in diferenciacije: v to kategorijo spada koda individualizacija.
9. Neizkušenost učiteljev: v to kategorijo spada koda ni izkušenj.
Zelo pogost odgovor učiteljev (tako so odgovorili vsi (4) srednješolski učitelji) je bil, da
nimajo izkušenj s poučevanjem v osnovni šoli, a kljub temu so tudi ti navedli posamezna
didaktična načela, za katera menijo, da so bolj upoštevana v osnovni šoli.
(Bodoči) učitelji menijo, da bi morala biti v osnovni šoli upoštevana predvsem naslednja
načela: načelo nazornosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo aktivnosti in načelo
opazovanja.
Preglednica 12: Kodiranje izjav (bodočih) učiteljih o didaktičnih načelih, ki so pogosteje
upoštevana v srednji šoli
ŠT.
1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c
10c
11c
12c
13c
14c
15c
16c
17c
18c

POSTAVKA
Načelo kompleksnosti.
Načelo medpredmetnega povezovanja.
Problemskost.
Načelo problemskosti.
Višje taksonomske stopnje.
Več opazujejo.
Problemskost.
Bolj kompleksno.
Kompleksnost.
Načelo problemskosti.
Načelo kompleksnosti.
Bolj odpredavano.
Bolj poglobljeno.
Problemskost.
Povezovanje z drugimi predmeti.
Odvisno od srednje šole.
Problemskost.
Kompleksnost.

KODA
kompleksnost
medpredmetno povezovanje
problemskost
problemskost
kompleksnost
opazovanje
problemskost
kompleksnost
kompleksnost
problemskost
kompleksnost
primernost
kompleksnost
problemskost
medpredmetno povezovanje
različne srednje šole
problemskost
kompleksnost
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19c
20c
21c
22c
23c

Ne učim v srednji šoli.
Razlike med šolami.
Načelo problemskosti.
Medpredmetno povezovanje.
Razlike med različnimi srednjimi šolami.

Ureditev kod
kompleksnost (1c, 5c, 8c, 9c, 11c, 13c, 18c)
medpredmetno povezovanje (2c, 15c, 22c)
problemskost (3c, 4c, 7c, 10c, 14c, 17c, 21c)
opazovanje (6c)
primernost (12c)
različne srednje šole (16c, 20c, 23c)
ni izkušenj (19c)

ni izkušenj
različne srednje šole
problemskost
medpredmetno povezovanje
različne srednje šole

Skupaj
7
3
7
1
1
3
1

Kategorije
1. Načelo kompleksnosti (celostnosti): v to kategorijo spada koda kompleksnost.
2. Načelo mepredmetnega povezovanja: v to kategorijo spada koda medpredmetno
povezovanje.
3. Načelo problemskosti: v to kategorijo spada koda problemskost.
4. Načelo opazovanja: v to kategorijo spada koda opazovanje.
5. Načelo primernosti in akceleracije: v to kategorijo spada koda primernost.
6. Vrsta srednje šole: v to kategorijo spada koda različne srednje šole.
7. Neizkušenost učiteljev: v to kategorijo spada koda ni izkušenj.
(Bodoči) učitelji menijo, da so v srednji šoli pri pouku geografije poleg drugih didaktičnih
načel nepogrešljiva: načelo problemskosti, načelo kompleksnosti in načelo medpredmetnega
povezovanja.
(Bodoči) učitelji pa niso opozorili le na razlike med osnovno in srednjo šolo, ampak so velike
razlike tudi med samimi šolami, predvsem srednjimi, saj ni nepomembno, ali gre za srednjo
strokovno šolo, gimnazijo ali srednjo poklicno šolo. Podobno kot smo ugotavljali razlike med
osnovno in srednjo šolo, bi jih namreč lahko tudi med naštetimi vrstami srednjih šol. Res je,
da gre v tem primeru za približno enako kronološko starost učencev, vendar so velike razlike
v njihovih sposobnostih. Razlike se med drugim pojavljajo tudi zaradi različne zahtevnosti
posameznih programov in različnih učnih ciljev, ki jim sledijo.
Upoštevanje didaktičnih načel pa je odvisno tudi od učiteljev in njihove strokovne
kompetentnosti za upoštevanje načel.
Že v prejšnjem poglavju smo pri določenih didaktičnih načelih omenili, da se pojavljajo
razlike v upoštevanju didaktičnih načel med osnovno in srednjo šolo, v nadaljevanju pa bomo
predstavili še ostala didaktična načela, pri katerih so opazne razlike.
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Didaktično načelo nazornosti

Preglednica 13: Didaktično načelo nazornosti
ocena

status

Načelo nazornosti

skupaj

dobro

zelo dobro

odlično

f

f

f

f

študent OŠ

1

3

0

4

učitelj OŠ

0

3

1

4

študent SŠ

0

1

3

4

profesor SŠ

2

1

1

4

skupaj

3

8

5

16

Preglednica 13 prikazuje zanimive rezultate. Na prvi pogled je opazna precejšnja razlika v
upoštevanju didaktičnega načela nazornosti med osnovno in srednjo šolo, saj je polovica
(bodočih) učiteljev v srednji šoli načelo odlično upoštevala, medtem ko je enako oceno dobil
le en (bodoči) učitelj v osnovni šoli. Dva (bodoča) učitelja v srednji šoli in večina (bodočih)
učiteljev v osnovni šoli (3) so načelo zelo dobro upoštevali.
Če pa primerjamo med sabo samo učitelje v osnovni oziroma srednji šoli, ugotovimo, da v
tem primeru načelo nazornosti bolj upoštevajo osnovnošolski učitelji, saj so vsi (100 %)
didaktično načelo zelo dobro ali odlično upoštevali, medtem ko sta enako oceno dobila 2
srednješolska učitelja (50 %). Podobna, a obratna, pa je razlika med bodočimi učitelji, kjer so
načelo nazornosti odlično upoštevali 3 (75 %) bodoči učitelji v srednji šoli in noben bodoči
učitelj v osnovni šoli.
Menimo, da so bodoči učitelji v srednji šoli bolje upoštevali načelo nazornosti zato, ker imajo
že več izkušenj in več didaktičnega znanja kot preteklo leto, zato se zavedajo pomembnosti
upoštevanja načela pri pouku.
Nazornost zelo ustreza otroškemu mišljenju, saj je povezana s konkretnim, zaznavnim
svetom, ki je otroku blizu in šele od tod prehaja na abstraktni svet. Nazornost zato dviga
interes učenca za pouk in krepi njegov intelekt, saj ga sili k opazovanju, primerjanju in
posploševanju (Zgonik, 1960). Didaktično načelo nazornosti moramo še posebej upoštevati
pri poučevanju mlajših učencev, saj splošno in abstraktno za mlajše učence še ni dojemljivo
(Autor in sod., 1989).
Zaradi tega se nam zdi bolj relevantna razlika v upoštevanju didaktičnega načela nazornosti
med učitelji v osnovni oziroma srednji šoli. Osnovnošolski učitelji namreč bolj upoštevajo
didaktično načelo nazornosti kot srednješolski učitelji. Tu lahko iščemo korelacijo tudi z
didaktičnim načelom opazovanja, ki so ga učitelji v osnovni šoli prav tako bolj upoštevali kot
učitelji v srednji šoli.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
(Bodoči) učitelj: nariše skico na tablo, izvede simulacijo pojava, pokaže skico profila prsti,
prikaže na zemljevidu, globusu, opiše konkretne primere (miselna nazornost), pokaže slike,
videoposnetke, glasbene posnetke, vsebino prikaže s pomočjo grafov. Pri vseh teh dejavnostih
je miselno aktiven tudi učenec.
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Didaktično načelo racionalnosti in ekonomičnosti

Preglednica 14: Didaktično načelo racionalnosti in ekonomičnosti

status

Načelo racionalnosti in
ekonomičnosti
študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

ocena
slabo
f
1
0
0
0
1

dobro
f
1
3
2
1
7

zelo dobro
f
2
1
2
3
8

skupaj
f
4
4
4
4
16

Didaktično načelo racionalnosti in ekonomičnosti je zelo dobro upoštevalo 5 (dobrih 60 %)
(bodočih) učiteljev v srednji šoli in 3 (slabih 40 %) (bodoči) učitelji v osnovni šoli. En
(bodoči) učitelj v osnovni šoli je načelo slabo upošteval, polovica osnovnošolskih in dobra
tretjina srednješolskih (bodočih) učiteljev pa je načelo dobro upoštevala.
Didaktično načelo racionalnosti in ekonomičnosti so torej bolj upoštevali (bodoči) učitelji v
srednji šoli.
Pri upoštevanju didaktičnega načela racionalnosti in ekonomičnosti se moramo zavedati, da
vsak učenec potrebuje čas za lastni razvoj. Ta čas se razlikuje od učenca do učenca, kar je
treba pri pouku upoštevati. Učenci pa se med seboj razlikujejo tudi po učnem tempu. To
pomeni, da učnega tempa ne moremo poljubno spreminjati oziroma ga omejevati, zato ima
racionalizacija (zlasti v tradicionalnih frontalnih učnih pogojih) omejene možnosti (Blažič in
sod., 2003).
Mislimo, da so med učenci v osnovni šoli večje razlike v sposobnostih in mentalnih
zmožnostih kot med dijaki v srednji šoli, zato je to eden izmed razlogov, da so načelo bolj
upoštevali (bodoči) učitelji v srednji šoli. Kot pravi Strmčnik (2001), je laže racionalizirati
učno vsebino, ki je prilagojena učnim potrebam in zmožnostim učencev.
Razlike v upoštevanju didaktičnega načela racionalnosti in ekonomičnosti med osnovnimi in
srednjimi šolami so tudi posledica hkratnega upoštevanja drugih načel pri pouku. V osnovni
šoli naj bi bila snov posredovana bolj nazorno, učenci potrebujejo tudi več časa, da usvojijo
določeno snov, zato se posledično zmanjša možnost upoštevanja didaktičnega načela
racionalnosti.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
Delo v skupinah (skupine rešujejo različne naloge); učenci odgovarjajo na vprašanja (vsak na
svojega); učenci dobijo učni list z opornimi točkami, ki ga skozi uro dopolnjujejo; ustrezna
artikulacija učne ure; učitelj s pomočjo demonstriranja prikaže proces; vsak učenec predstavi
svoj referat; učenci preberejo odlomek v učbeniku in vsebino povzamejo.
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Didaktično načelo problemskosti

Preglednica 15: Didaktično načelo problemskosti
ocena

status

Načelo problemskosti

študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

zelo
slabo
f
0
1
0
0
1

slabo

dobro

f
1
3
0
1
5

f
2
0
2
1
5

zelo
dobro
f
1
0
2
1
4

odlično
f
0
0
0
1
1

skupaj
f
4
4
4
4
16

Ker reševanje problemov pri pouku zahteva določene priprave, potrebnega je veliko časa,
učenci morajo biti pripravljeni na takšno metodo dela ipd., smo predvidevali, da celotne učne
ure ne bodo problemsko zasnovane. Zaradi tega smo bili predvsem usmerjeni v opazovanje
učiteljevega zastavljanja problemskih vprašanj in njegovo odzivanje na odgovore učencev.
Kot šolski problem opredelimo vsako vprašanje, ki je za učenca novo, ki spodbudi spoznavno
strukturo in ga učenci rešujejo z lastno miselno aktivnostjo (Cencič, 1990).
Didaktično načelo problemskosti zelo dobro oziroma odlično upošteva 1 (bodoči) učitelj v
osnovni šoli in 4 oziroma slabih 50 % (bodočih) učiteljev v srednji šoli. Načelo dobro
upoštevata 2 (bodoča) učitelja v osnovni šoli in 3 v srednji šoli. 50 % (bodočih) učiteljev v
osnovni šoli načelo slabo upošteva, 1 (bodoči) učitelj pa celo zelo slabo oziroma ga ne
upošteva.
Največje razlike v rezultatih so med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Iz
preglednice lahko razberemo, da vsi učitelji v osnovni šoli zelo slabo ali slabo upoštevajo
načelo problemskosti, medtem ko učitelji v srednji šoli načelo bolje upoštevajo (ocene od
»slabo« do »odlično«).
Zanimiva je tudi primerjava rezultatov bodočih učiteljev in učiteljev v osnovni šoli. Vidimo
lahko, da načelo problemskosti bolj upoštevajo bodoči učitelji kot učitelji. Razlago za ta
odklon lahko poiščemo v Preglednici 3, ki prikazuje najpomembnejša didaktična načela. Vsi
bodoči učitelji so namreč odgovorili, da je načelo problemskosti eno izmed najpomembnejših
didaktičnih načel in so ga posledično pri pouku tudi upoštevali.
Rečemo torej lahko, da didaktično načelo problemskosti bolje upoštevajo (bodoči) učitelji v
srednjih šolah kot (bodoči) učitelji v osnovnih šolah.
Razlog je v tem, da problemski pouk predstavlja najvišjo obliko poučevanja in učenja.
Uvrščamo ga v hevristično učno strategijo, za katero je značilno učenje z ustvarjalnim in
samostojnim iskanjem, odkrivanjem, raziskovanjem in delom, oblikujejo pa jo spoznanja
gnoseologije, psihologije učenja, kibernetike, didaktike in metodike (Strmčnik, 2001).
Predpogoj za uspešno reševanje problemov je tudi določena stopnja razvitosti splošnih
sposobnosti ali inteligentnosti učenca (Marentič Požarnik, 2000).
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Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
(Bodoči) učitelj odpira problemska vprašanja, dileme in nakazuje probleme. Npr.: Zakaj v
Afriki železnice niso speljane povsem do morja?

-

Didaktično načelo medpredmetnega povezovanja

Preglednica 16: Didaktično načelo medpredmetnega povezovanja

status

Načelo medpredmetnega
zelo slabo
povezovanja
f

Ocena

skupaj

slabo

dobro

zelo dobro

f

f

f

f

študent OŠ

0

2

2

0

4

učitelj OŠ

1

3

0

0

4

študent SŠ

0

1

3

0

4

profesor SŠ
skupaj

0
1

2
8

1
6

1
1

4
16

Večina (bodočih) učiteljev didaktično načelo medpredmetnega povezovanja pri pouku
geografije slabo upošteva. Pet (bodočih) učiteljev v osnovni šoli in 3 (bodoči) učitelji v
srednji šoli načelo slabo upoštevajo. Štirje (bodoči) učitelji v srednji šoli in 2 (bodoča) učitelja
v osnovni šoli načelo dobro upoštevajo. En (bodoči) učitelj v srednji šoli načelo zelo dobro
upošteva, medtem ko 1 (bodoči) učitelj v osnovni šoli načelo upošteva zelo slabo oziroma ga
ne.
(Bodoči) učitelji torej didaktično načelo medpredmetnega povezovanja bolj slabo upoštevajo,
kljub temu pa je opaziti razliko v upoštevanju didaktičnega načela med osnovno in srednjo
šolo, in sicer je v zadnji bolj upoštevano.
Načelo je bolj upoštevano v srednji šoli, ker je pri medpredmetnem povezovanju pridobivanje
novih znanj vezano na sposobnosti učenčevega navezovanja na predznanje in na njegov
splošni ali lateralni transfer, ki omogoča prenašanje znanj, veščin in izkušenj med
predmetnimi področji (Kolenc Kolnik, 2001).
Pri medpredmetnem povezovanju moramo upoštevati pobude, izkušnje, interese in
sposobnosti učencev. Medpredmetno povezovanje mora biti namreč usmerjeno na učenca in
izhajati iz njegovih potreb. Pomembno pa je tudi povezovanje šolskega znanja z vsakdanjim
(Drake, Burns, 2004).
Mislimo, da se bo upoštevanje didaktičnega načela medpredmetnega povezovanja v
prihodnosti povečalo, saj je bilo med intervjuvanjem (bodočih) učiteljev zaznati njihovo
zavedanje pomembnosti medpredmetnega povezovanja in tudi njihovo zainteresiranost za
takšen način poučevanja. Hkrati lahko boljše upoštevanje pričakujemo tudi zaradi poudarjanja
vidika medpredmetnega povezovanja v prenovljenih učnih načrtih.
Kako se je upoštevanje načela pokazalo v naši študiji primera?
Pri učnih urah geografije, kjer je bilo medpredmetno povezovanje prisotno, so korelacije
največkrat potekale z zgodovino, matematiko, fiziko in informatiko. Pouk, ki je temeljil na
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medpredmetnem povezovanju geografije in informatike, so vodili učenci, ki so predstavljali
seminarske naloge. Tema seminarske naloge je bila geografska, znanja iz informatike pa so
uporabili pri pripravi predstavitve v programu PowerPoint.

3.8.6. KATERA DIDAKTIČNA NAČELA SO POMEMBNEJŠA PRI POUKU
GEOGRAFIJE – SPLOŠNA ALI GEOGRAFSKA?
Ali dajejo (bodoči) učitelji prednost geografskim ali splošnim didaktičnim načelom?

status

Preglednica 17: Splošna ali geografska didaktična načela

študent OŠ
učitelj OŠ
študent SŠ
profesor SŠ
skupaj

Katerim didaktičnim načelom dajejo prednost?
geografskim
splošnim
enako
f
f
f
1
1
2
3
1
0
1
3
0
1
1
2
6
6
4

skupaj
f
4
4
4
4
16

Četrtini (bodočih) učiteljev so enako pomembna splošna in geografska didaktična načela,
dobri tretjini (bodočih) učiteljev so pomembnejša geografska, dobri tretjini pa splošna
didaktična načela.
Rečemo lahko, da geografska didaktična načela pri pouku geografije (bodočim) učiteljem v
večini niso pomembnejša od splošnih didaktičnih načel.
Preglednica 18: Kodiranje izjav (bodočih) učiteljev o splošnih oz. geografskih didaktičnih
načelih
ŠT.
1č
2č
3č

POSTAVKA
Pri geografiji ne delamo samo za geografijo,
ampak za življenje.
Spontano.
Odvisno od snovi.

Ureditev kod
življenjskost pouka
prilagajanje situaciji
odvisno od snovi

Skupaj
1
1
1
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KODA
življenjskost pouka
prilagajanje situaciji
odvisno od snovi

Kategoriji
1.
2.

Življenjskost pouka geografije: v to kategorijo spada koda življenjskost pouka.
Dejavniki, ki vplivajo na upoštevanje didaktičnih načel: v to kategorijo združujemo
kodi: prilagajanje situaciji in odvisno od snovi.

Učitelj, ki so mu geografska in splošna didaktična načela enako pomembna, je svoj odgovor
argumentiral s tem, da je upoštevanje didaktičnih načel pogojeno z učno snovjo, zato ne
moremo na splošno reči, katera didaktična načela so pomembnejša, saj se to spreminja od
učne ure do ure.
Odgovor na vprašanje, zakaj so pri pouku geografije pomembnejša splošna didaktična načela,
nam je pojasnil eden izmed učiteljev, ki pravi, da pri pouku geografije učencev ne učimo
samo »za geografijo«, ampak jih učimo za življenje.
Ob tem se nam zastavi vprašanje, kaj pomeni »učenje za življenje«.
Boehm in Bednarz (1994, str. 24–26) govorita o štirih temeljnih razlogih za pouk geografije v
šolah:
- eksistencialni (da vemo, kje živimo);
- etični (poznavanje naravnih in družbenih sistemov, kar omogoča sodelovanje
človeštva v dobro našega planeta);
- intelektualni (geografija vzbuja domišljijo in radovednost o svetu);
- praktični (uporabna vrednost geografije v svetu).
Na delavnici učiteljev, ki je potekala leta 2001, so morali učitelji pojasniti, zakaj je znanje
geografije za človeka pomembno. Velika večina jih je odgovorila, da je geografija del splošne
izobrazbe, razgledanosti, da je geografsko znanje uporabno na potovanjih, omogoča
razumevanje procesov v pokrajini, usposobi za branje, kar omogoča lažje razumevanje
globalnih problemov, omogoča lažje odločanje, npr. kje graditi hišo, pripomore k orientaciji v
prostoru, geografsko znanje je uporabno pri številnih poklicih, omogoča kritičnost do
medijev, pripomore k osebnostnemu razvoju ipd. (Popit, Resnik Planinc, Umek, 2002).
Zavedati se torej moramo, da pri pouku geografije ne gre samo za posredovanje geografskih
spoznanj, ampak poskušamo dati učencem neko splošno razgledanost in izobrazbo.

3.8.7. TEŽAVE PRI UPOŠTEVANJU DIDAKTIČNIH NAČEL
Ali se (bodoči) učitelji pri upoštevanju oziroma uporabi didaktičnih načel soočajo s kakšnimi
težavami?
(Bodoče) učitelje smo v intervjuju vprašali, ali se pri upoštevanju didaktičnih načel soočajo s
kakšnimi težavami.
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Preglednica 19: Kodiranje izjav (bodočih) učiteljev o težavah, s katerimi se soočajo pri
upoštevanju didaktičnih načel
ŠT.
1d
2d
3d

4d
5d
6d
7d
8d
9d
10d
11d
12d
13d
14d
15d
16d
17d
18d
19d

20d

POSTAVKA
Razumevanje didaktičnih načel.
Ne poznam podrobno didaktičnih načel.
Včasih poskušaš v eni uri uporabiti kar
največ različnih učnih metod in oblik in
nastane zmeda.
Upoštevanje je odvisno od učne snovi.
Nekaterih didaktičnih načel ne razumem.
Opremljenost učilnic.
Prekrivanje table in karte.

KODA
razumevanje didaktičnih načel
poznavanje didaktičnih načel
neracionalna raba učnih metod
in oblik

prilagajanje učni snovi
razumevanje didaktičnih načel
opremljenost učilnic
neprimerna učila in učni
pripomočki
Ne poznam dobro načel.
poznavanje didaktičnih načel
Oprema učilnice.
opremljenost učilnic
Karta, zvočniki.
učila in učni pripomočki
Nepregledni zemljevidi.
neprimerna učila in učni
pripomočki
Interaktivna tabla – ne znam uporabljati.
uporaba učnih pripomočkov
Težko prikazati določeno snov.
prilagajanje učni snovi
Ni terena.
premalo terenskega dela
Različna opremljenost učilnic.
opremljenost učilnic
Tehnična opremljenost učilnice.
opremljenost učilnic
Potrebno je sprotno prilagajanje.
sprotno prilagajanje
Preveč učencev v razredu.
preveč učencev v razredu
Včasih misliš, da si vse pojasnil nerazumevanje snovi
sistematično, postopno, a potem preko
povratne informacije učencev ugotoviš,
da temu ni tako.
Učenci se napačno naučijo neko snov.
napačen transfer znanja

Ureditev kod
razumevanje didaktičnih načel (1d, 5d)
poznavanje didaktičnih načel (2d, 8d)
neracionalna raba učnih metod in oblik (3d)
prilagajanje učni snovi (4d, 13d)
opremljenost učilnic (6d, 9d, 15d, 16d)
neprimerna učila in učni pripomočki (7d)
učila in učni pripomočki (10d)
uporaba učnih pripomočkov (11d, 12d)
premalo terenskega dela (14d)
sprotno prilagajanje (17d)
preveč učencev v razredu (18d)
nerazumevanje snovi (19d)

Skupaj
2
2
1
2
4
1
1
2
1
1
1
1
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napačen transfer znanja (20d)

1

Kategorije
1. Strokovne težave: v to kategorijo združujemo kode: razumevanje didaktičnih načel,
poznavanje didaktičnih načel ter neracionalna raba učnih metod in oblik.
2. Tehnično-administrativne težave: v to kategorijo združujemo kode: opremljenost
učilnic, neprimerna učila in učni pripomočki, učila in učni pripomočki ter uporaba
učnih pripomočkov.
3. Težave pri transferju znanja: v to kategorijo združujemo kodi: nerazumevanje snovi in
napačen transfer znanja.
4. Vsebinske težave: v to kategorijo združujemo kodi: prilagajanje učni snovi in sprotno
prilagajanje.
5. Organizacijske težave: v to kategorijo združujemo kodi: premalo terenskega dela in
preveč učencev v razredu.
Na podlagi kodiranja intervjujev smo oblikovali 5 kategorij težav, s katerimi se soočajo
(bodoči) učitelji pri upoštevanju didaktičnih načel: strokovne težave, tehnično-administrativne
težave, težave pri transferju znanja, vsebinske težave in organizacijske težave.
Pogost odgovor bodočih učiteljev (50 %) je bil, da didaktičnih načel ne poznajo dobro
oziroma jih ne razumejo. To je še nekoliko sprejemljivo opravičilo za študente 3. letnikov, saj
so imeli ocenjevalne nastope pred kolokvijem in se jih še niso naučili (čeprav naj bi jih že
poznali), medtem ko bi jih morali študentje 4. letnikov že poznati.
Dobrih 30 % (bodočih) učiteljev je kot eno izmed težav navedlo tehnično opremljenost
učilnic. Kljub napredkom na vseh področjih znanosti in tehnologije imajo nekatere šole še
vedno enako opremo kot pred več desetletji – tu imam predvsem v mislih tablo, zemljevid in
grafoskop. Resda so takšne učilnice redke, a se še pojavljajo, tudi mi smo opazovali pouk v
eni izmed njih. Pogosta težava je tudi premajhna učilnica, predvsem sprednji del pri tabli, zato
se tabla in zemljevidi prekrivajo in s tem ovirajo pogled. Problem nekaterih zemljevidov je
nepreglednost, zato si z njimi težko pomagamo in izgubljamo dragoceni čas.
Vse več učilnic uporablja interaktivno tablo, ki pa jo moraš znati uporabljati in tu nastopi
težava, saj se bodoči učitelji na ocenjevalnih nastopih pogosto prvič srečajo z njo. Ravno
zaradi tega je velika pridobitev za Filozofsko fakulteto, da je vgradila interaktivno tablo v
didaktično učilnico, saj se jo bodo tako bodoči učitelji naučili uporabljati že na fakulteti.
Naslednja težava, na katero so opozorili (bodoči) učitelji, je pretiravanje pri uporabi učnih
metod in oblik ter učil in učnih pripomočkov, kar povzroči zmedo pri pouku. Predvsem pri
ocenjevalnih nastopih se rado zgodi (v našem primeru se ni), da bodoči učitelji pretiravajo in
poskušajo določeno temo predstaviti na najrazličnejše načine, s čimer naredijo več škode kot
koristi, saj učence le zmedejo.
Upoštevanje didaktičnih načel je močno odvisno od učne snovi in teme. Hkrati pa je treba
glede na odzivnost učencev tudi med samim poukom prilagajati didaktična načela.
Posamezna didaktična načela bi bilo veliko laže upoštevati, če bi bilo več terenskega dela
oziroma bi pouk potekal v naravi.
(Bodoči) učitelji so kot eno izmed težav pri upoštevanju didaktičnih načel navedli tudi, da je v
razredu preveč učencev, zaradi česar je pouk teže individualizirati in diferencirati.
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Učitelj je avtor vzgojno-izobraževalnih sporočil, saj jih oblikuje, kodira in oddaja. Učitelji
običajno menijo, da vedo, kaj učencem sporočajo, da nadzorujejo svoj vpliv na učence, da
njihova sporočila prihajajo do učencev in da jih ti tudi sprejemajo tako, kot so načrtovali.
Vendar se to v vzgojno-izobraževalni situaciji le redko zgodi (Brajša, 1995).
Na to težavo je opozorila tudi učiteljica v naši študiji primera, in sicer je dejala, da običajno
misli, da je določeno snov učencem posredovala sistematično in razumljivo, vendar preko
povratne informacije (pri spraševanju, testu) izve, da učenci niso dobro razumeli določenih
stvari.
Druga učiteljica je opozorila na problem, o katerem bi bilo treba poglobljeno razmisliti in se
zamisliti. Večkrat se namreč zgodi, da učenci v osnovni šoli usvojijo napačna znanja in to
ovira upoštevanje načela sistematičnosti in postopnosti. Kot primer je navedla relief (v
osnovni šoli govorijo o ravnini, hribovju ipd., v srednji šoli pa govorimo o kraškem, obalnem
ipd. reliefu).
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4. ZAKLJUČEK
Didaktična načela so temeljna vodila, smernice in priporočila za vzgojno-izobraževalno delo,
ki učitelju ne narekujejo ali zapovedujejo, kako naj poučuje, ampak so mu le v pomoč pri
organizaciji in izvedbi kvalitetnega pouka. Kako bo učitelj pri svojem poučevanju upošteval
didaktična načela, je v veliki meri odvisno od njega samega, predvsem od njegovih
strokovnih in didaktičnih kompetenc.
Didaktična načela se nanašajo na vse faze učnega procesa (od priprave na pouk in obravnave
novih vsebin do ponavljanja), na metode in učna sredstva (učila in učne pripomočke), se
pravi, da jih moramo upoštevati v vseh delih vzgojno-izobraževalnega procesa.
Obstaja veliko število didaktičnih načel, ki naj bi jih pri pouku upoštevali, zato ne smemo
upoštevati in absolutizirati le enega ali nekaj didaktičnih načel. Didaktična načela se namreč
med seboj dopolnjujejo, povezujejo in pogojujejo, a hkrati tudi omejujejo, kar pomeni, da
lahko pretirano upoštevanje enega načela zmanjša možnosti upoštevanje drugega.
V diplomskem delu smo podrobneje predstavili 13 didaktičnih načel, od tega 8 splošnih
didaktičnih načel in 5 posebnih didaktičnih načel pouka geografije. Izbor didaktičnih načel
smo izvedli na podlagi dveh kriterijev, in sicer da so didaktična načela skupna večini avtorjev,
ki smo jih v diplomskem delu navajali, ter da so to didaktična načela, za katera menimo, da so
nepogrešljiva pri izvedbi kakovostnega geografskega pouka.
V empiričnem delu, ki je potekal kot študija primera, v katero je bilo vključenih 8 bodočih
učiteljev in 8 učiteljev geografije na osnovni oziroma srednji šoli, smo skušali ugotoviti, v
kolikšni meri učitelji pri pouku geografije dejansko upoštevajo posamezna didaktična načela.
(Bodočim) učiteljem sta najpomembnejši didaktično načelo nazornosti ter didaktično načelo
sistematičnosti in postopnosti, sledi pa načelo problemskosti.
Odgovor na vprašanje o najpomembnejših didaktičnih načelih pri pouku geografije smo
povezali z odgovorom na vprašanje o tem, kaj je (bodočim) učiteljem glavno vodilo, ko se
pripravljajo na pouk. Ugotovili smo zanimivo korelacijo. Učitelji poskušajo pri obravnavi
določene učne snovi vključiti aktualne novice, zanimivosti, različne animacije, slike in
posnetke. Učno snov skušajo posredovati v vzročno-posledičnem in logičnem zaporedju, pri
tem pa sledijo učnim ciljem, ki so zapisani v učnem načrtu. Eno izmed vodil, ko se
pripravljajo na pouk, je tudi aktivnost učencev, ki jo poskušajo doseči z uporabo različnih
učnih oblik in metod ter uporabo različnih učnih sredstev. (Bodoči) učitelji torej poskušajo
pouk izpeljati tako, da bi bil ta čim bolj nazoren, sistematičen in da bi dosegli aktivnost
učencev, kar se povezuje z njihovim navajanjem najpomembnejših didaktičnih načel.
Preko opazovanja pouka smo ugotovili, da so najpogosteje upoštevana naslednja didaktična
načela: načelo nazornosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo primernosti in
akceleracije, načelo trajnosti znanja, načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov in
njihovih medsebojnih odnosov ter načelo regionalnosti. Najslabše upoštevani didaktični
načeli pa sta načelo problemskosti in načelo medpredmetnega povezovanja, kar je zanimivo,
saj so ju sicer (bodoči) učitelji navajali kot eni izmed najpomembnejših didaktičnih načel pri
pouku geografije. Kot smo že večkrat omenili, je razlog predvsem v tem, da upoštevanje
didaktičnih načel ni nekaj statičnega, ampak je odvisno od različnih dejavnikov, zato vseh
didaktičnih načel ne moremo v popolnosti upoštevati pri posamezni učni uri.
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Ugotovili smo, da obstajajo določene razlike v upoštevanju didaktičnih načel med bodočimi
učitelji in učitelji z večletnimi izkušnjami ter med upoštevanjem didaktičnih načel v osnovni
in srednji šoli. Zaradi majhnega števila oseb, udeleženih v študiji primera, so te razlike
majhne, a pri posameznih didaktičnih načelih kljub temu opazne.
Tako smo ugotovili, da načela sistematičnosti in postopnosti, učne individualizacije in
diferenciacije ter načelo kompleksnosti bolj upoštevajo učitelji kot bodoči učitelji. Razlog za
to lahko iščemo predvsem v izkušnjah učiteljev in boljšem poznavanju učnih ciljev, zapisanih
v učnem načrtu. Poleg tega moramo pri bodočih učiteljih upoštevati tudi dejstvo, da so na
ocenjevalnem nastopu prvič poučevali določen razred, zato niso poznali učencev in njihovega
predznanja, kar pomeni, da je bilo upoštevanje določenih didaktičnih načel (npr. načelo
individualizacije in diferenciacije) oteženo.
Razlike v upoštevanju didaktičnih načel pri pouku geografije se ne pojavljajo le v razmerju
bodoči učitelj – učitelj, ampak tudi na ravni osnovna – srednja šola. Večina učiteljev je sicer
odgovorila, da konkretnih izkušenj s poučevanjem bodisi v osnovni bodisi srednji šoli nima,
vendar so kljub temu navedli razlike, ki se po njihovem mnenju pojavljajo. (Bodoči) učitelji
menijo, da je treba v osnovni šoli še posebej upoštevati načelo nazornosti, načelo
sistematičnosti in postopnosti, načelo aktivnosti in načelo opazovanja. V srednji šoli pa je
poleg drugih didaktičnih načel treba upoštevati tudi načelo kompleksnosti, načelo
problemskosti in načelo medpredmetnega povezovanja.
Rezultati opazovanja pouka kažejo, da pri večini naštetih didaktičnih načel dejansko obstajajo
razlike v upoštevanju didaktičnih načel na ravni osnovna – srednja šola. Tako se je za
didaktična načela problemskosti, racionalnosti, kompleksnosti in medpredmetnega
povezovanja izkazalo, da so jih (bodoči) učitelji bolj upoštevali v srednji kot osnovni šoli.
Načelo opazovanja, nazornosti ter individualizacije in diferenciacije pa so v večji meri
upoštevali (bodoči) učitelji v osnovni šoli. Pri tem moramo opozoriti še na dejstvo, da so se
pri nekaterih didaktičnih načelih pojavile razlike predvsem na ravni učitelj – profesor, kar
pojasnjuje dejstvo, da imajo učitelji več izkušenj s »prilagajanjem« pouka določenim
starostnim stopnjam kot bodoči učitelji.
Izkazalo se je, da večina (bodočih) učiteljev didaktična načela upošteva spontano in jih ne
zapiše v učno pripravo, še zlasti je to značilno za učitelje.
(Bodoči) učitelji se precej razlikujejo po tem, katerim didaktičnim načelom dajejo prednost –
splošnim ali geografskim. Nekateri (bodoči) učitelji menijo, da so vsa didaktična načela enako
pomembna in je njihovo upoštevanje odvisno od različnih dejavnikov (učna snov, učenci,
učni cilji), zato je potrebno sprotno prilagajanje. Nekaj učiteljev pa pravi, da je bolj
pomembno upoštevati splošna didaktična načela, saj pri pouku geografije ne učimo samo za
geografijo, ampak za življenje in je torej pomembno, da učenci pridobijo kar največ
uporabnega in življenjskega znanja.
Pri upoštevanju didaktičnih načel se pojavljajo tudi posamezne težave, med katerimi je
najpogostejša nepoznavanje didaktičnih načel, kar je značilno predvsem za bodoče učitelje.
Nekateri (bodoči) učitelji kot težavo pri upoštevanju didaktičnih načel navajajo tudi
pomanjkanje oziroma neustreznost učnih sredstev. Ovira pri upoštevanju nekaterih
didaktičnih načel pa so tudi preveliki razredi.
Ob koncu lahko torej povzamemo, da se učitelji zavedajo pomembnosti upoštevanja
didaktičnih načel pri pouku geografije in da jih večina pri pouku tudi upošteva. Je pa
upoštevanje zelo odvisno predvsem od učitelja in njegovega stila poučevanja ter njegove
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pripravljenosti na uvajanje različnih novosti v pouk – pri tem imamo v mislih predvsem vse
večji poudarek na uvajanju problemskega učenja in medpredmetnega povezovanja pri pouku.
Menimo, da bo zaradi vse hitrejšega tempa življenja in nujnosti prilagajanja različnim
življenjskim situacijam pri pouku vse večji poudarek na uporabi novih učnih metod in oblik,
ki temeljijo na problemskem pristopu in sodelovalnem učenju ter učnih metod in oblik, ki
učencem omogočajo (samo)aktivnost in (samo)učenje.
Čeprav se učitelji zavedajo pomembnosti upoštevanja didaktičnih načel pri pouku, so nekatera
didaktična načela pri pouku še vedno slabše upoštevana.
V prihodnje bi bilo dobro razmisliti o organiziranju dodatnih izobraževanj in seminarjev, na
katerih bi bile učiteljem predstavljene prednosti in primeri uporabe posameznih didaktičnih
načel pri pouku ter načini učinkovitega vključevanja različnih učnih metod in pristopov v
poučevanje. Učitelji bi s pomočjo prednosti, ki jih prinaša upoštevanje posameznih
didaktičnih načel pri pouku, sprevideli njihove pozitivne učinke na kvaliteto poučevanja in
učenčevega znanja. Učitelji bi torej morali spoznati, da pozitivni rezultati, ki jih dosežejo z
uporabo različnih učnih metod in oblik ter pristopov pri poučevanju, odtehtajo zahtevnost in
dodatne napore pri pripravi takšnega pouka.
V študijo primera, ki smo jo opravili, je bilo vključeno majhno število (bodočih) učiteljev,
zato rezultati, ki smo jih pridobili, ne omogočajo posploševanja. Rečemo lahko, da je »ledina
zorana« in čaka na nadaljnje in bolj poglobljeno raziskovanje. V nadaljnjem raziskovanju
vidimo veliko priložnost, saj bi tako dobili bolj verodostojne podatke, na podlagi katerih bi
lahko oblikovali smernice za izboljšanje učne prakse na področjih, kjer bi se pokazale
potrebe.

87

5. SUMMARY
Didactic principles are basic guidelines and recommendations for educational work, which do
not dictate or command a teacher on how to teach, but are merely an assistance in organizing
and execution of quality lesson. How a teacher considers didactic principles in a lesson,
depends on themselves and especially on their expert and didactic competences. Didactic
principles refer to all stages of the learning process (from lesson preparation and dealing with
new content to revision), which means we must consider them in all parts of educational
process.
In the dissertation we closely introduced 13 didactic principles, 8 of which are general
didactic principles and 5 of which are didactic principles for geography lessons.
In the empirical part, which was a study of a case in which 8 future teachers and 8 teachers of
geography in primary and secondary schools were included, we tried to establish how much
the teachers actually consider individual didactic principles in geography lessons.
The results of the empirical research showed that the (future) teachers consider the didactic
principle of clarity and the didactic principle of systematicness and gradualness the most
important, followed by the principle of problem. By observing lessons we discovered that the
most commonly used didactic principles in geography lessons are: the principle of clarity, the
principle of systematicness and gradualness, the principle of suitability and acceleration, the
principle of knowledge permanence, the principle of spatial arrangement of occurrences and
processes and their interrelations, and the principle of region. The least considered principles
were the principle of problem and the principle of connection between subjects, which is
interesting, since the (future) teachers stated them as some of the most important principles in
geography class. The reason for this is mainly that the consideration of didactic principles is
not something static, but depends on different factors, which is why we cannot fully consider
all didactic principles in an individual lesson.
We have discovered differences in consideration of didactic principles between the future
teachers and the teachers with years of experience, as well as differences in consideration of
didactic principles in primary and secondary school. Furthermore we found that most (future)
teachers consider didactic principles spontaneously and do not write them down in their
teaching preparation, which is especially typical of teachers.
(Future) teachers differ greatly on which didactic principles they prioritize – general or
geographical. Some (future) teachers believe that all didactic principles are equally important
and that their consideration depends on different factors (content, students, teaching goals),
which is why it is necessary to adjust them during a lesson. However, some teachers say that
it is more important to follow the general didactic principles, since teachers in a geography
class do not only teach geography, but also give students as much useful and practical
knowledge as possible.
When considering didactic principles we also come across some individual problems, the
most common being lack of knowledge about the didactic principles, which is especially
typical of future teachers. Some (future) teachers also state the lack or unsuitability of
teaching materials as a problem with consideration of didactic principles. Another obstacle in
considering didactic principles is too many students in one classroom.
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In the end we can summarize that teachers are aware of the importance of considering didactic
principles in geography lessons and that most of them also consider them during their lessons.
However, consideration depends mostly on the teacher, their teaching style and their
willingness to introduce various novelties in a lesson – by that we mostly mean more
emphasis on introducing problem learning and connecting different subjects in class. We
believe that because of an increasingly fast way of living and because of the necessity to
adjust to different life situations, there will be more and more emphasis on using new teaching
methods and forms which are based on problem approach and collaboration learning, and
teaching methods and forms which enable (self)activeness and (self)learning of students.
Only a small number of (future) teachers were included in this study case, which is why the
results we obtained cannot be generalized. We can say that »the surface is scratched« and
awaits a further and more in-depth research. In further research we see a great opportunity,
since it could lead to more credible data, which could help develop guidelines for improving
teaching praxis in areas where necessity would appear.
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PRILOGA A
OPAZOVANJE POUKA PRI HOSPITACIJI
Učitelj:
Šola:
Datum:
Razred:
Učna tema:
Učna enota:
Načrtovani (uresničeni)
cilji:
Artikulacija učne ure:
Uporabljena učila in
učni pripomočki:
Učne metode:
Učne oblike:
Načrtovana didaktična
načela:
Upoštevana didaktična
načela:

ELEMENTI OCENJEVALNE LESTVICE
zelo
slabo
Učitelj pogosto in smiselno uporablja
tehnologijo, učila in učne pripomočke
(načelo nazornosti).
Učitelj spodbuja k aktivnemu učenju,
prevladuje iniciativnost učencev
(načelo aktivnosti učencev).
Snov je posredovana v logičnem
zaporedju (načelo sistematičnosti in
postopnosti).
Pouk je prilagojen učenčevim
razvojnim stopnjam (načelo
primernosti in akceleracije).
Učitelj upošteva individualne
značilnosti učencev (načelo
individualizacije in diferenciacije).
Učitelj ustrezno razporeja čas,
racionalno uporablja učila in ustrezno
izbira učne metode (načelo
racionalnosti in ekonomičnosti).
Učitelj poskrbi za stalno utrjevanje in
ponavljanje (načelo trajnosti znanja).
Učitelj obravnavo snovi razvije in
izpelje problemsko, odpira problemska
vprašanja, dileme in nakazuje probleme
(načelo problemskosti).
Učitelj poskrbi za povezovanje snovi z
drugimi predmeti (načelo
medpredmetnega povezovanja).
Prevladuje prepletanje družbene in
fizične geografije; razprostranjenost
procesov/pojavov po vsem svetu
(načelo prostorske razmestitve pojavov
in procesov in njihovih medsebojnih
odnosov).
Učitelj poskrbi za oblikovanje regij
znotraj večjih prostorskih enot (načelo
regionalizacije).
Učitelj poskrbi za povezovanje in
konstruiranje znanja; prevladuje
soodvisnost pojavov in procesov
znotraj neke regije (načelo
kompleksnosti).
Pojavi/procesi so nazorno prikazani
(načelo opazovanja).

slabo

dobro

zelo
dobro

odlično

PRILOGA B
PROTOKOL STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z (BODOČIMI) UČITELJI
1. Koliko let že poučujete geografijo?
2. Kaj vam je glavno vodilo, ko se pripravljate na pouk – kateri so temeljni dejavniki, ki
jih upoštevate pri načrtovanju pouka?
3. Ali uporabljena didaktična načela zapišete v učno pripravo ali jih uporabljate
spontano?
4. Katera didaktična načela se vam zdijo najpomembnejša pri pouku geografije?
5. Katerim didaktičnim načelom dajete prednost: splošnim ali geografskim?
6. Ali se soočate s kakšnimi težavami pri upoštevanju didaktičnih načel?
7. Ali je po vašem mnenju kakšna razlika pri uporabi didaktičnih načel v osnovni
oziroma srednji šoli (pri pouku geografije)?
8. Komentar, pripombe.

PRILOGA C
OCENJEVALNA LESTVICA
NAČELO NAZORNOSTI:
1. Frontalni pouk, metoda razlage brez uporabe učil in učnih pripomočkov, brez uporabe
tehnologije.
2. Uporaba slik brez prave razlage.
3. Uporaba slik, video posnetkov.
4. Slike, film, demonstracija procesov, učenci so aktivno vključeni v ponazoritvene procese.
5. Opazovanje konkretnega pojava/procesa v naravi, slika – skica nastaja med samo
obravnavo snovi; jasnost, razčlenjenost in razumljivost snovi.
+ Konkretno/življenjsko posredovanje – miselna nazornost.
+ Stvarna ponazorila/virtualna stvarnost/simbolna nazornost.
NAČELO AKTIVNOSTI:
1. Frontalni pouk, metoda razlage.
2. Učenci odgovarjajo na učiteljeva vprašanja.
3. Učenci odgovarjajo na vprašanja, samostojno uporabljajo učila in učne pripomočke.
4. Učenci delajo individualno ali skupinsko, sami prihajajo do rešitev, skupno določanje
naloge ali problema.
5. Učenci gredo na teren; opravijo eksperiment; uporaba dejavnih oblike in metod dela;
učenci povedo svoje mnenje, izražajo dvome; demokratični medosebni odnosi.
+ Gibalna, čustvena, intelektualna aktivnost.
+ Reproduktivna, produktivna, ustvarjalna aktivnost.
NAČELO SISTEMATIČNOSTI IN POSTOPNOSTI:
1. Nelogično zaporedje; brez povzetkov, brez ponavljanja.
2. Snov je podana v logičnem zaporedju; brez povzetkov, brez ponavljanja.
3. Snov je posredovana v logičnem zaporedju; učencem je predstavljen temeljni obris, pregled
snovi; malo povzetkov.
4. Logično zaporedje; ločevanje bistvenega od nebistvenega; ponavljanje ob koncu ure;
nadgradnja že poznanih pojmov.
5. Ločevanje bistvenega od nebistvenega; povzetki; pregled na tablo; ponavljanje skozi celo
uro; upoštevana pravila postopnosti.
NAČELO PRIMERNOSTI IN AKCELERACIJE:
1. Snov je posredovana na prezahteven/preveč enostaven način.
2. Učitelj uporablja neustrezne učne metode.
3. Učitelj pri posredovanju snovi upošteva psihofizičen razvoj učencev; ne upošteva interesov
učencev.
4. Učitelj upošteva psihofizičen razvoj in interes učencev; izhaja iz življenja, prakse, izkušenj.
5. Učitelj upošteva psihofizičen razvoj, interes in izkušnje učencev; ustrezna uporaba učnih
metod in učil.
NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE:
1. Pouk ni prilagojen individualnim razlikam učencev; le frontalni pouk.
2. Učitelj posveča pozornost le učno močnejšim, zanemarja učno šibkejše.
3. Učitelj prilagaja učne metode za določene učence, upošteva individualne sposobnosti

učencev.
4. Spreminjanje oblik pouka, prilagajanje metod dela; samostojni študij iz učbenikov;
seminarsko poročanje.
5. Učitelj vsebinsko prilagaja pouk; pripravlja poseben material za posamezne učence; ponudi
več poti in načinov za doseganje istih ciljev; uravnava tempo.
NAČELO RACIONALNOSTI IN EKONOMIČNOSTI:
1. Učitelj uporablja učne metode, ki so neekonomične in hkrati neučinkovite.
2. Vsi učenci dobijo ista vprašanja/naloge – vsi delajo vse.
3. Učenci odgovarjajo na vprašanja (vsak na enega); snov je prikazana nazorno –
razumljivost.
4. Učenci se razdelijo v skupine – vsaka skupina obdela določeno temo – predstavitev;
ustrezna artikulacija učne ure; jasno strukturiran pouk.
5. Učenci dobijo na začetku ure učni list z opornimi točkami – med uro dopolnjujejo; učenci
gledajo posnetek/preberejo odlomek in naredijo povzetek (uporaba ustreznih učil, metod,
oblik pouka); učiteljeva iznajdljivost in usposobljenost pri izbiri izvirnih rešitev; aktivno
sodelovanje učencev.
NAČELO TRAJNOSTI ZNANJA:
1. Obravnavi snovi ne sledi ponavljanje.
2. Snov se ponovi le z nekaj vprašanji na koncu ure.
3. Učitelj sproti (med uro) zastavlja vprašanja; povezanost teorije s prakso.
4. Učenci so med uro aktivni, sami poskušajo priti do določenih ugotovitev; učenje mora biti
smiselno – razumevanje snovi, usvojitev snovi v določenem zaporedju.
5. Sprotno in stalno preverjanje: ponavljanje na začetku ure, aktivnost med uro, ponovitev ob
koncu ure; ponovitev ob zaključku učne enote; ponavljanje z uporabo različnih učnih
metod; upoštevanje predznanja.
+ Dejavniki trajnosti znanja: zavestna aktivnost, uporaba v praksi, ponavljanje, sistematizacija
znanja, motivi.
NAČELO PROBLEMSKOSTI:
1. Prevladuje frontalni pouk.
2. Učenci so miselno aktivni, vendar snov ni izpeljana problemsko.
3. Učencem so zastavljena posamezna problemska vprašanja – sami morajo priti do ustreznih
odgovorov.
4. Učenci sami poskušajo v določeni snovi/besedilu iskati dileme, nakazujejo na probleme; v
ospredju so dinamične, konfliktne, protislovne, hierarhične sestavine učne snovi.
5. Učitelj obravnavo snovi razvije in izpelje problemsko, odpira problemska vprašanja, dileme
in nakazuje probleme; fleksibilnost, kritično mišljenje, sposobnost predvidevanja,
samostojna raba učnih virov.
NAČELO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA:
1. Učitelj je usmerjenj zgolj na geografske podatke.
2. Učitelj pri obravnavi snovi ne išče korelacij z drugimi predmeti.
3. Učitelj določene podatke poveže z drugimi predmeti.
4. Učitelj poskuša izpeljati pouk tako, da učenci sami iščejo povezavo z drugimi predmeti.
5. Učitelj veliko podatkov poveže z drugimi predmeti (zgodovina, biologija, jeziki …).

NAČELO PROSTORSKE RAZMESTITVE POJAVOV IN PROCESOV IN
NJIHOVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV:
1. Učenci spoznajo le določene vsebine iz pokrajine.
2. Podatki, vsebine so med seboj slabo povezane; ni medsebojnih odnosov med podatki.
3. Učenci ugotavljajo odnose med posameznimi vsebinami.
4. Učenci odgovarjajo na vprašanja »kako« in »zakaj« in ne »kje« ter »kaj«(odkrivanje
vzrokov in posledic).
5. Pri obravnavi se prepletajo spoznanja fizične in družbene geografije; povezovanje
posameznih odnosov; odkrivanje vzrokov in posledic; razprostranjenosti procesov/pojavov
po vsem svetu.
NAČELO REGIONALNOSTI:
1. Določen prostor se ne razdeli na regije.
2. Določen prostor se razdeli na regije, ki niso podrobneje predstavljene.
3. Učitelj poskrbi za oblikovanje regij znotraj večjih prostorskih enot.
4. Oblikovanje regij znotraj večjih prostorskih enot; opazovanje prostorskih vsebin in
odnosov.
5. Oblikovanje regij znotraj večjih prostorskih enot; opazovanje prostorske celote ločeno ali v
odnosu do drugih prostorskih enot; proučevanje konkretne pokrajine – prikaz poglavitnih
pojavov in zakonov, ki opredeljujejo obstoječe razmere v pokrajini in tvorijo z njo
kompleksno prostorsko realnost.
NAČELO KOMPLEKSNOSTI:
1. Učitelj ne poskrbi za povezovanje znanja.
2. Večina podatkov je nepovezanih z ostalimi podatki.
3. Učitelj poskrbi za soodvisnost pojavov/procesov znotraj in zunaj regije.
4. Povezovanje in konstruiranje znanja; primerjanje elementov pokrajine.
5. Učitelj poskrbi za povezovanje in konstruiranje znanja; prevladuje soodvisnost pojavov in
procesov; celostnost obravnave neke pokrajine.
NAČELO OPAZOVANJA:
1. Frontalni pouk s prevladujočo metodo razlage; brez uporabe slikovnega gradiva.
2. Frontalni pouk; posamezne fotografije (ki niso ustrezno uporabljene).
3. Slikovno gradivo; uporaba video posnetkov.
4. Slike, video, eksperiment, simulacije pojavov.
5. Metode posrednega in neposrednega opazovanja; aktivnost učencev.

PRILOGA Č
PREPIS INTERVJUJEV
Študent 1 (srednja šola):
1. /
2. Upoštevam starost (ali gre za OŠ ali SŠ), poskušam slediti učnemu načrtu (učni cilji),
odvisno od teme.
3. Imam jih pred sabo (zapisana) – da dobim kakšno idejo, sicer pa jih ne zapišem.
4. Načelo nazornosti, načelo prostorske razmestitve procesov in pojavov in njihovih
medsebojnih odnosov, načelo kompleksnosti.
5. Splošnim.
6. Predvsem imam težave z razumevanjem didaktičnih načel – še glede na razlago ne
vem točno, kaj pomenijo.
7. Nekatera geografska so bolj uporabna za SŠ (n. kompleksnosti, n. medpredmetnega
povezovanja).
8. /
Študent 2 (srednja šola):
1. /
2. Racionalizacija: iz snovi poskušam izluščiti glavne poudarke in te predstaviti. Da je
snov posredovana vzročno-posledično.
3. Nekaj jih zapišem zaradi zahtev.
4. Načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo primernosti, načelo problemskosti.
5. Splošnim.
6. Ne poznam podrobno didaktičnih načel, še zlasti ne geografskih.
7. N. problemskosti je primerno bolj za srednjo šolo. V osnovni šoli je še zlasti
pomembna sistematičnost in postopnost.
8. /
Študent 3 (srednja šola):
1. /
2. Pregledam, kaj je o temi zapisano v učbeniku; kakšni so cilji v učnem načrtu.
Poskušam najti aktualne novice, zanimivosti o tematiki.
3. Ko zapišem učno pripravo iz tega razberem, katera didaktična načela bom uporabila.
4. Načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo aktivnosti, načelo prostorske razmestitve
procesov in pojavov in njihovih medsebojnih odnosov.
5. Geografskim.
6. Včasih poskušaš v eni uri uporabiti kar največ različnih metod, oblik – nastane zmeda
in obraten učinek od želenega. Upoštevanje didaktičnih načel je zelo odvisno od učne
snovi.
7. Ja. V OŠ je večja pozornost usmerjena na aktivnost učencev – preko aktivnosti si bolj
zapomnijo snov.
8. /

Študent 4 (srednja šola):
1. /
2. Razmišljam, kako bi uporabil čim več učnih metod. Z različnimi oblikami in
metodami dela skušam doseči čim večjo aktivnost učencev/dijakov. Poskušam
animirati učence.
3. V učni pripravi so zapisana (ker morajo biti).
4. Načelo trajnosti, načelo nazornosti, načelo sistematičnosti in postopnosti.
5. Splošnim.
6. Glavna težava je, da nekaterih didaktičnih načel ne razumem, pa tudi opremljenost
učilnic – interaktivna tabla (drugačna kot je na faksu, zato veliko stvari med uro ni
bilo mogoče izvesti).
7. Da. V OŠ je večji poudarek na sistematičnosti in postopnosti; snov mora biti prikazana
bolj nazorno, da učenci razumejo snov.
8. /
Študent 5 (osnovna šola):
1. /
2. Da bo snov čim bolj logično podana (sistematičnost), zanimiva predstavitev
(nazornost), senzoričnost (tako, da učenci dojemajo).
3. Ko je priprava napisana, dodam še načela.
4. Načelo nazornosti, načelo aktivnosti učencev, načelo sistematičnosti in postopnosti,
načelo primernosti, načelo problemskosti, načelo medpredmetnega povezovanja,
načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov in njihovih medsebojnih odnosov.
5. Splošnim.
6. Ne znam motivirati – težko realizirati (n. aktivnosti). Težava je lahko tudi oprema
učilnice (prekrivanje table in karte).
7. Laže je delati s srednješolci – že razumejo, sklepajo (na višjih taksonomskih stopnjah),
več opazujejo.
8. /
Študent 6 (osnovna šola):
1. /
2. Kako bom vsebino zanimivo podal. Kaj bi bilo meni všeč. Postavim se v vlogo
učenca.
3. Iz priprave razberem načela.
4. Načelo problemskosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo nazornosti.
5. Enako.
6. Ne poznam dobro načel. Uporabljam načelo, pa ga ne poznam. Oprema učilnice
(karta, zvočniki).
7. Ja. Problemskost v srednji šoli, tudi bolj kompleksno. Nekatera načela je laže
uporabiti v osnovni šoli.
8. /
Študent 7 (osnovna šola):
1. /
2. V uvodni motivaciji uporabim vsebino, ki pritegne in vpliva na sodelovanje učencev.
Snov poskušam sistematično odpredavati, upoštevam določeno zaporedje. Da ni
preveč snovi.
3. Spontano.

4. Načelo nazornosti, načelo sistematičnosti, načelo aktivnosti, načelo problemskosti,
načelo medpredmetnega povezovanja, načelo prostorske razmestitve pojavov in
procesov in njihovih medsebojnih odnosov.
5. Enako (mogoče geografska nekoliko bolj).
6. Nepregledni zemljevidi, težave z internetno povezavo. Ne znam uporabljati
interaktivne table.
7. V srednji šoli je treba upoštevati kompleksnost, v osnovni šoli opazovanje.
8. /
Študent 8 (osnovna šola):
1. /
2. Učbenik – struktura. Prilagodiš snov razredu, ki ga poučuješ.
3. Spontano – šele potem, ko zapišem pripravo izpišem, katera didaktična načela so.
4. Načelo aktivnosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo trajnosti znanja,
načelo problemskosti.
5. Geografskim.
6. Težko je prikazati določeno snov. Pomanjkanje terena. Različna opremljenost učilnic.
7. V osnovni šoli so bolj pozorni. V srednji šoli je vsebina bolj odpredavana.
8. /
Učitelj 1 (osnovna šola):
1. 1 leto.
2. Da so učenci med uro aktivni; samostojno delo učencev, delo v skupinah.
3. Spontano.
4. Načelo nazornosti, načelo sistematičnsoti in postopnosti, načelo prostorske
razmestitve pojavov in procesov in njihovih medsebojnih odnosov, načelo
medpredmetnega povezovanja.
5. Geografskim.
6. Ne.
7. Da. Didaktična načela morajo biti starosti učencev prilagojena. Načelo problemskosti,
kompleksnosti je primernejše za srednjo šolo.
8. /
Učitelj 2 (osnovna šola):
1. 25 let.
2. Da so učenci aktivni, da jih primerno motiviram; da ura »hitro mine« – da je učencem
zanimivo in se ne dolgočasijo.
3. Spontano.
4. Načelo aktivnosti učencev, načelo nazornosti, načelo problemskosti, načelo trajnosti
znanja, načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov in njihovih medsebojnih
odnosov, načelo kompleksnosti.
5. Geografskim.
6. Ne.
7. V osnovni šoli sta potrebni nazornost in opazovanje. V srednji šoli je snov
predstavljena bolj poglobljeno, uporabimo drugačen pristop. Potrebna je
problemskost, povezovanje z drugimi predmeti.
8. /

Učitelj 3 (osnovna šola):
1. 28 let.
2. Odvisno od razreda: 6. razred (veliko se pogovarjamo, prevladuje miselna aktivnost
učencev). Nazornost, opazovanje fotografij. Snov poskušam posredovati na enostaven,
a strokoven način.
V višjih razredih je treba upoštevati predznanje, potrebno je medpredmetno
povezovanje, pogovor z učenci, snov mora biti primerno posredovana, snov prikažemo
vizualno.
3. Zapisana imam v tematskem sklopu, pri posamezni pripravi pa ne; da pa se jih razbrati
skozi metode dela.
4. Načelo opazovanja, načelo nazornosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo
medpredmetnega povezovanja.
5. Geografskim.
6. Tehnična opremljenost učilnice – nimamo računalnika. Potrebno je sprotno
prilagajanje – glede na odziv učencev.
7. Odvisno je od srednje šole, pa tudi od posameznega profesorja. Že v osnovni šoli je
odvisno od paralelk. Nazornost je pomembna v nižjih razredih, problemskost in
kompleksnost pa sta značilni za višje razrede.
8. /
Učitelj 4 (osnovna šola):
1. 9 let.
2. Na pouk se pripravljam tako, da poskušam snov razložiti tako, da bi učenci pridobili
čim več znanja – da čim več »odnesejo« od pouka.
3. Spontano.
4. Upoštevanje didaktičnih načel je odvisno od starosti! Sicer pa so najpomembnejša:
načelo nazornosti, načelo trajnosti znanja, načelo sistematičnosti in postopnosti,
načelo kompleksnosti (celostnosti), načelo medpredmetnega povezovanja, načelo
prostorske razmestitve pojavov in procesov in njihovih medsebojnih odnosov.
5. Pomembnejša so splošna (pri geografiji ne delamo samo za geografijo, ampak za
življenje).
6. Ne.
7. Da. Odvisno od starosti – prilagajati se moramo učencem. Sicer ne učim v srednji šoli.
So pa tudi velike razlike med šolami, zato je težko posploševati. Načelo problemskosti
je npr. primerno za višje razrede oziroma srednjo šolo. Načelo nazornosti in načelo
trajnosti znanja sta primernejša za nižje razrede.
8. /
Profesor 1 (srednja šola):
1. 17 let.
2. Učni načrt; kaj je že predelano (predznanje); kaj je bilo prejšnje leto pri neki snovi +/(odziv dijakov). Uporabim novosti (filme, slike). Sicer pa ni razlik med razredi
(starost).
3. Spontano (zapisane imam metode, gradivo).
4. Načelo nazornosti, načelo problemskosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo
trajnosti znanja. Pomembna je tudi aktivnost učencev (vendar niso vsi aktivni),
individualizacija predvsem pri ocenjevanju, pa tudi povezovanje z drugimi predmeti.
5. Spontano (ni zavestno, odvisno od snovi).
6. Načelo individualizacije je težko upoštevati, ker je preveč učencev v razredu, pa tudi
časovno bi bilo prezahtevno.

7. V osnovni šoli nisem nikoli učila. Razlik naj ne bi bilo, odvisno od nivoja. V osnovni
šoli je manj problemskega pouka.
8. /
Profesor 2 (srednja šola):
1. 20 let.
2. Vzgojno-izobraževalni cilji.
3. Uporabljam jih spontano.
4. Načelo nazornosti, načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo problemskosti.
5. Nobenemu – enako.
6. Ne.
7. Najbrž so, vendar nimam izkušenj.
8. /
Profesor 3 (srednja šola):
1. 15 let.
2. Vzgojno-izobraževalni cilji. Starost (letnik) učecev/dijakov ne igra vloge pri pripravi
na uro. Poskušam najti zanimive poudarke (da motiviram dijake, saj jim motivacije
primanjkuje) – nazornost (slike, filmčki).
3. Običajno imam na pripravi zapisana vsa didaktična načela, potem pa jih za posamezno
uro obkrožim (tista, ki jih uporabim).
4. Načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo učne individualizacije in diferenciacije,
načelo nazornosti, načelo kompleksnosti, načelo medpredmetnega povezovanja.
5. Splošnim.
6. Načelo sistematičnosti in postopnosti – včasih misliš, da si vse pojasnil sistematično,
postopno, a preko povratne informacije dijakov (njihovo znanje) ugotoviš, da temu ni
tako.
7. Da, sicer nimam izkušenj s poučevanjem v osnovni šoli. V osnovni šoli je več
nazornosti, aktivnosti in individualizacije.
8. /
Profesor 4 (srednja šola):
1. 15 let.
2. Starost dijakov – letnik. Pomembno je upoštevati dijakovo predznanje – temu
prilagodim snov. Odvisno od tematike, gradiva – kaj je na razpolago.
3. Spontano.
4. Ne morem izpostaviti nobenega načela, ker je uporaba zelo odvisna od dijakov, snovi,
ciljev, ki jih želimo doseči.
5. Tudi tu lahko ponovim prejšnji odgovor; vendar bi vseeno izpostavila geografska.
6. Ne. Velikokrat je sicer problem, ker ugotavljam, da se učenci v OŠ neko snov naučijo
napačno – tu potem pride do problema pri načelu sistematičnosti in postopnosti.
7. Da, razlike se sigurno pojavljajo, čeprav v osnovni šoli nisem učila. V osnovni šoli je
večji poudarek na načelih nazornosti in sistematičnosti. Na naši srednji šoli pa je
poudarek predvsem na medpredmetnem povezovanju. Razlike pa se gotovo pojavljajo
tudi med različnimi srednjimi šolami.
8. /

