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RAZVIJANJE SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI PRI POUKU GEOGRAFIJE V
OSNOVNI ŠOLI
Izvleþek:
V diplomskem delu Razvijanje spretnosti in sposobnosti uþencev pri pouku geografije v
osnovni šoli, bomo v teoretiþnem delu predstavili pojme kompetenca, spretnost in sposobnost
iz vidika pouka geografije. Opredelili bomo posamezne spretnosti in sposobnosti, ki naj bi jih
uþenec pridobil tekom osnovnošolskega izobraževanja in so navedene v Uþnem naþrtu za
geografijo. Poleg osnovnih spretnosti kot na primer branje iz zemljevidov in preglednic,
razbiranje informacij iz besedila, pridobivanje podatkov…, so v uþnem naþrtu navedene tudi
kompleksnejše spretnosti in sposobnosti – socialne in miselne vešþine, reševanje problemov –
za katere pa mora biti kompetenten tudi uþitelj, da jih na primeren naþin predstavi uþencem.
Zato bomo opredelili tudi uþiteljeve kompetence in njegovo vlogo pri razvijanju teh vešþin. Z
anketo, ki so jo izpolnili uþitelji geografije v srednjih šolah, smo pridobili podatke o tem,
katere spretnosti in sposobnosti in v kolikšni meri so uþenci dejansko pridobili v osnovni šoli.
Poleg tega smo analizirali razlike med pridobljenimi spretnostmi in sposobnostmi med
gimnazijci in dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol. Raziskali smo, katere spretnosti in
sposobnosti so uþenci najbolje razvili in katere so tiste, ki so jih razvili slabše ter podali
priporoþila za uspešnejše razvijanje posameznih spretnosti in sposobnosti tekom
osnovnošolskega geografskega izobraževanja.
KLJUýNE BESEDE: šolska geografija, pouk geografije, spretnosti, sposobnosti, kompetence

DEVELOPING PUPILS' SKILLS AND ABILITIES IN TEACHING GEOGRAPHY
AT PRIMARY SCHOOLS
Abstract:
In the theoretical part of the diploma thesis Developing Pupils' Skills and Abilities in
Teaching Geography at Primary Schools we present the concepts of competence, skill and
ability in terms of geography lessons. We determine the individual skills and abilities that
pupils should acquire during primary-school education listed in the Geography Syllabus. In
addition to basic skills, such as reading the maps and tables, finding information in a text, data
acquisition, etc., the syllabus also lists more complex skills and abilities – social and cognitive
skills, problem solving – for which we need competent teachers who can appropriately
introduce these skills and abilities to the pupils. For this reason we also determine the
teachers' competences and their role in the development of these skills. With a survey
completed by geography teachers at secondary schools, we have obtained the data about
which skills and abilities, and to what extent, the pupils actually acquire them in the primary
schools. We also analyse the differences between the skills and abilities acquired by the pupils
of grammar schools and the pupils of secondary vocational and technical schools. We report
on which skills and abilities the pupils developed the most and which they developed the
least, and give recommendations for a more successful development of the individual skills
and abilities during the primary-school learning of geography.
KEY WORDS: school geography, geography lessons, skills, abilities, competences
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1. UVOD
1.1. Vsebinska opredelitev
Diplomsko delo sestavljata teoretiþni in empiriþni del. V teoretiþnem delu so predstavljeni
osnovni pojmi; znanje, kompetence, spretnosti in sposobnosti. Predstavljene so kljuþne
kompetence po priporoþilu Evropskega parlamenta in sveta. Podrobneje so opisane spretnosti
in sposobnosti, ki so navedene v Uþnem naþrtu za geografijo in so tema diplomskega dela.
Poleg osnovnih vešþin kot na primer branje iz zemljevidov in preglednic, razbiranje
informacij iz besedila, pridobivanje podatkov…, so v Uþnem naþrtu navedene tudi
kompleksnejše spretnosti in sposobnosti – socialne in miselne vešþine, reševanje problemov –
za katere pa mora biti kompetenten tudi uþitelj, da jih na primeren naþin predstavi uþencem.
Zato so v teoretiþnem delu opredeljene tudi uþiteljeve kompetence in njegova vlogo pri
razvijanju teh vešþin.
V empiriþnem delu so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena med srednješolskimi
uþitelji. Preko analize in sinteze ankete so predstavljeni podatke o tem, katere spretnosti in
sposobnosti in v kolikšni meri so jih uþenci dejansko pridobili v osnovni šoli. Poleg tega so
predstavljeni rezultati analize razlike med pridobljenimi spretnostmi in sposobnostmi med
gimnazijci in dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol. Navedeno je katere spretnosti in
sposobnosti so uþenci najbolje razvili in katere so tiste, ki so jih razvili slabše. Kritiþno je
podano mnenje, zakaj so se nekatere spretnosti slabše razvile. Navedena so priporoþila za
uspešnejše razvijanje posameznih spretnosti in sposobnosti tekom osnovnošolskega
geografskega izobraževanja.
1.2. Namen in cilji diplomskega dela
V Uþnem naþrtu za geografijo v osnovni šoli so dobro navedene spretnosti in sposobnosti, ki
naj bi jih uþenci tekom osnovnošolskega izobraževanja razvili. V uþnem naþrtu so
predstavljene najbolj splošne spretnosti in tudi tiste, ki zahtevajo od uþenca poglobljeno
razmišljanje in znanje. Namen in cilj naloge sta predstaviti te spretnosti in sposobnosti, ter
raziskati v kolikšni meri so jih uþenci dejansko razvili oziroma dosegli. V ta namen smo
pripravila anketo, ki je preko analize podatkov, razkrila katere spretnosti in sposobnosti so
uþenci dosegli v osnovnošolskem izobraževanju. Preko ankete pa smo pridobili, analizirali in
sintetizirali tudi razlike med doseženimi spetostmi in sposobnostmi uþencev, ki so nadaljevali
šolanje na gimnaziji in tistimi, ki so se vpisali na srednje poklicne in strokovne šole.
Cilj diplomskega dela je opozoriti uþitelje geografije h kakovostnejšemu podajanju uþne
snovi. Preko katerega bodo uþenci lahko kar seda uþinkovito pridobili posamezne spretnosti
in sposobnosti, ki jih bodo izoblikovale v kompetentno osebo. Preko podanih priporoþil in
predlogov skušamo opozoriti, da se za uspešnejše razvijanje spretnosti in sposobnosti lahko
uberejo razliþni naþini dela v razredu. Za kar pa je potreben tudi profesionalni razvoj uþitelja
in njegova samoiniciativnost.
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1.3. Metodološka opredelitev
V teoretiþnem delu smo pregledali domaþo in tujo literaturo. Na splošno je na temo o
spretnostih in sposobnostih, kompetencah in vešþinah objavljenih kar nekaj strokovnih
þlankov v publikaciji Andragoška spoznanja, ki izhaja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
zadnjem þasu so najbolj pereþe teme posveþene ravno trajnostnemu razvoju in okoljski etiki
ter profesionalnemu razvoju uþiteljev. Na podroþju razvijanja spretnosti in sposobnosti pri
pouku geografije so se ukvarjali predvsem strokovnjaki kateder za geografijo na Ljubljanski
in Mariborski Filozofski fakulteti ter profesorji pedagoške stroke ter drugih strok, ki jih lahko
uporabimo tudi v geografiji. Tako velja omeniti dr. Tatjano Resnik Planinc, dr. Karmen
Kolnik, dr. Zoro Rutar Ilc, dr. Cveto Razdevšek Puþko, Igorja Lipovška in druge.
S pomoþjo dosedanjih znanstvenih raziskav smo predstavili spretnosti in sposobnosti, ki jih
navaja Uþni naþrt za geografijo v osnovni šoli.
Pri empiriþnem delu smo uporabili anketo, ki so jo izvedli srednješolski uþitelji. Ti so preko
anketnega vprašalnika ocenjevali v kolikšni meri njihovi dijaki prvih letnikov dosegajo
doloþene spretnosti in sposobnosti. Natanþnejša metodologija in delovne hipoteze so
opredeljene v empiriþnem delu.
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2. TEORETIýNI DEL

2.1. OPREDELITEV POJMOV SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI
Znanje je bogatejše od podatkov in informacij. Znanje in informacije omogoþajo þloveku
reševanje problemov. Poleg tega znanje omogoþa posamezniku in organizaciji oceniti nove
situacije in obvladovati spremembe (Možina, 2011).
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni pojem »sposobnost« lastnost, znaþilnost, ki
je potrebna za opravljanje kake dejavnosti in pojem »znanje« celoto podatkov, ki si jih kdo
vtisne v zavest z uþenjem oz. študijem. Oxfordov slovar pa znanje opredeljuje kot
poznavanje, ki si ga pridobimo z izkušnjami. Bistvo znanja je torej, da z znanimi rešitvami
pomaga reševati nove probleme.
S sposobnostmi lahko þlovek znanja kombinira in tako rešuje tudi neznane probleme.
Sposobnosti doloþajo razlike v tem, kar kdo more ali zmore. Povezane so z dednimi
dispozicijami, zmožnosti pa posameznik razvije v þasu svojega življenja. Odvisne so od
posameznikovih talentov, znanja, pridobljene formalne izobrazbe ter izkušenj na delovnem
mestu. Zmožnosti predstavljajo notranji potencial organizacije, njihove temeljne sestavine pa
predstavljajo znanje in vešþine, pri þemer vešþine lahko opredelimo kot sposobnost uporabiti
zmožnosti (Jakliþ, 2006; cv: Menard, 2009).
Vse tri pojme skupaj, kot so znanje, sposobnosti in vešþine, imenujemo kompetence. Te
oznaþujejo zmožnost posameznika, da opravi doloþeno zahtevano nalogo.
V poroþilu Sveta Evrope o širši vlogi izobraževanja, ki je bilo sprejeto novembra 2004, je bilo
poudarjeno, da izobraževanje prispeva k ohranjanju in obnavljanju skupnega kulturnega
ozadja v družbi ter k uþenju osnovnih socialnih in državljanskih vrednot, kot so državljanska
zavest, enakost, strpnost in spoštovanje, in je zlasti pomembno v þasu, ko se vse države
þlanice sooþajo z vprašanjem, kako obvladati vse veþjo socialno in kulturno raznovrstnost.
Poleg tega sta omogoþanje vstopa v poklicno življenje in njegovo ohranjanje pomemben del
vloge izobraževanja pri krepitvi socialne kohezije (Lipovšek, 2009).
S spremembami na podroþju šolstva, ki sta jih povzroþili planetaritacija in informatizacija,
nekateri šolski predmeti izgubljajo svojo tradicionalno vlogo in pomen; prav vsi pa se
premikajo od zgolj pridobivanja znanja k dinamiþnemu težišþu na preseku pridobivanja
znanja, vešþin in spretnosti ter sposobnosti za oblikovanje odnosov. Eno od temeljnih vodil
pouka postaja vprašanje, katere zmožnosti bo uþenec oziroma dijak razvil in katerih
dejavnosti bo vešþ (Lipovšek, 2009).
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2.2. OPREDELITEV POJMA KOMPETENCE
V literaturi ni zaslediti enotne definicije pojma kompetence.
Temeljito interpretacijo pojma kompetence poda N. Chomsky v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja s teoretskim modelom: kompetenca – performanca, ki ga je pojasnil na podroþju
jezika.
»Kompetenca je dispozicija, ki jo tvori poznavanje jezikovnih struktur in sposobnosti
kombiniranja z njimi. ýeprav je množica struktur omejena, þlovek lahko teoretiþno producira
neskonþno mnogo razliþnih sintaktiþnih korektnih stavkov in zna presojati oziroma razumeti
sintaktiþno pravilnost stavkov, v teoretiþno neskonþno mnogo razliþnih izraznih oblikah, ki
jih ni nikoli slišal in nikoli bral. Performanca je aktualna raba jezika v konkretni situaciji, je
tekoþa izrazna praksa, toda vedno je samo konkretna uporaba kompetenc, to je doloþenih
jezikovnih struktur, ki izhajajo iz logike doloþene kulture. Performanca je vedno aplikacija
kompetence« (Medveš, 2005; cv: Funþiþ Masiþ, 2009, st. 7).
Iz modela izhaja, da je kompetenca tista osnova, ki omogoþa praktiþno rabo sposobnosti in
spretnosti za uspešno izvajanje uþenja.
Po Slivarju so kompetence razvite zmožnosti oz. pridobljene sposobnosti posameznikov, da
uspešno delujejo v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okolišþinah v družbi,
poklicu in osebnem življenju. Sam razvoj kompetenc pa vkljuþuje tri dimenzije:
1. kognitivno-spoznavna: pridobivanje deklarativnega in procesnega znanja (uporaba
teorij, konceptov) znanje pridobljeno z izkušnjo,
2. funkcionalno-uporabna: razvoj spretnosti, vešþin in proceduralnega znanja.
Sposobnost uporabe orodij (intelektualnih, jezikovnih, komunikacijskih, tehniþnih…)
za opravljanje konkretne dejavnosti v življenju in poklicu,
3. osebna, socialna in etiþna: razvoj vrednot, stališþ, odnosa, profesionalne drže.
Uravnavanje svojega ravnanja v konkretnih situacijah, spoznavanje in razumevanje
situacij, reševanje situacij na podlagi osebnih in socialnih vrednot (Slivar, 2007,
2008).
Po Medvešu (2009) razumemo kompetence kot splet znanja, sposobnost njegove uporabe,
spretnosti, vešþin ter tudi strategij, motivacije in nazorov, drže, kar pomeni, da obsega poleg
kognitivnih tudi socialne, etiþne in osebnostne aspekte. Kompetenca kot dosežek
izobraževanja je najpomembnejša opredelitev kompetenc, saj ni dovolj posredovati znanje
kot nek »potencial«, ampak ga je potrebno tudi uporabiti v praksi. Medveš meni, da se je
kompetenc mogoþe nauþiti, kar pa je pomembno zaradi razvijanja njihovih indikatorjev, ki bi
bili vgrajeni v izobraževanje zaradi njegovega uþinka na individualni razvoj (Medveš, 2009).
Po Kohontu (2005) je pri kompetencah v ospredju celota med seboj povezanih sposobnosti,
znanja, motivacije, samopodobe, vrednot. To celoto posameznik zna, hoþe in zmore uspešno
uporabiti v dani situaciji. To pomeni, da lahko o kompetentnosti govorimo šele, ko to celoto
znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot posameznika postavimo v okvir
socialnega in fiziþnega okolja, v katerem ima doloþeno vlogo (Kohont, 2005; cv: Dražkoviþ,
2006).
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Evropski svet v Lizboni je marca 2000 je sklenil, da bi moral evropski okvir opredeliti nova
osnovna znanja, ki naj jih zagotovi vseživljenjsko uþenje, kot kljuþni ukrep pri odzivu Evrope
na globalizacijo in premik h gospodarstvom znanja ter poudaril, da so ljudje najveþja dobrina
Evrope (Lipovšek, 2009).
V nobeni državi EU v šolskih predmetnikih ni toliko ur geografije kot pri nas; to velja tako na
osnovnošolski kot na srednješolski ravni. Dejstvo je, da šolskih predmetov nihþe veþ ne
razume kot pomanjšan in poenostavljen prenos fakultetnih vsebin oz. dosežkov znanosti na
šolsko raven. Zato že Mednarodna listina o geografskem izobraževanju navaja tri vrste ciljev
pouka geografije: poznavanje in razumevanje geografskih pojavov in procesov, pridobivanje
geografskih spretnosti ter vzgoja odnosov in vrednot (Kunaver 2005, cv: Lipovšek, 2009). Na
tej toþki se listina povsem ujema s Priporoþilom Evropskega parlamenta in sveta o kljuþnih
kompetencah, ki za temeljne cilje navaja, da mora uþenec v šoli pridobiti znanje, odnos,
spretnost in vešþino ter temeljne zmožnosti oz. kompetence:
• sporazumevanje v maternem jeziku,
• sporazumevanje v tujem jeziku,
• matematiþne, znanstvene in tehnološke kompetence,
• kulturno zavest in izražanje,
• samoiniciativnost in podjetnost,
• družbene in državljanske,
• digitalno pismenost,
• uþenje uþenja.
Kljuþne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu
življenju v družbi znanja. Številne kompetence se prekrivajo in povezujejo: vidiki, ki so
bistvenega pomena za eno podroþje, bodo podpirali kompetence na drugem. Kompetenca na
podroþju temeljnih osnovnih znanj jezika, kompetenca branja, pisanja, raþunanja in na
podroþju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je bistvena podlaga za uþenje,
uþenje uþenja pa podpira vse uþne dejavnosti. Obstajajo številne teme, ki se uporabljajo v
celotnem referenþnem okviru: kritiþno razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje
problemov, ocena tveganj, sprejemanje odloþitev ter konstruktivno obvladovanje þustev so
pomemben dejavnik pri vseh osmih kljuþnih kompetencah (Slivar, 2008).

2.2.1. Opredelitev kljuþnih kompetenc po priporoþilu Evropskega parlamenta in sveta iz
leta 2006 (Uradni list EU, 2006)
2.2.1.1 Sporazumevanje v maternem jeziku
Sporazumevanje v maternem jeziku je sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli,
þustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) ter na
ustrezen in ustvarjalen naþin jezikovno medsebojno delovanje v vseh družbenih in kulturnih
okolišþinah – izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti þas.
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Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
Sporazumevalna kompetenca je rezultat usvojitve maternega jezika, ki je temeljno povezana z
razvojem kognitivne sposobnosti posameznika, da razume svet in se poveže z drugimi ljudmi.
Za sporazumevanje v maternem jeziku mora posameznik poznati besednjak, imeti
funkcionalno znanje slovnice in poznati funkcije jezika. Vkljuþuje zavest o glavnih vrstah
verbalne interakcije, vrsti literarnih in neliterarnih besedil, glavne znaþilnosti razliþnih slogov
in registrov jezika ter spremenljivost jezika in sporazumevanja glede na okolišþine.
Posameznik mora biti sposoben tako za ustno in kot za pisno sporazumevanje v razliþnih
sporazumevalnih okolišþinah ter za spremljanje in prilagajanje lastnega sporazumevanja
zahtevam danih okolišþin. Ta kompetenca vkljuþuje tudi sposobnost razlikovanja in uporabe
razliþnih vrst besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo informacij, uporabo pripomoþkov,
oblikovanje in izražanje svojih ustnih in pisnih argumentov na prepriþljiv naþin, ustrezen
okolišþinam. Pozitivni odnos do sporazumevanja v maternem jeziku vkljuþuje pripravljenost
za kritiþni in konstruktivni dialog, spoštovanje estetskih lastnosti, pripravljenost prizadevati si
zanje ter zanimanje za interakcijo z drugimi. To vkljuþuje zavest o vplivanju jezika na druge
ljudi in potrebo po razumevanju in uporabi jezika na pozitiven in družbeno odgovoren naþin.
2.2.1.2. Sporazumevanje v tujih jezikih
Za sporazumevanje v tujih jezikih nasploh veljajo iste glavne razsežnosti kompetence
sporazumevanja kot pri sporazumevanju v maternem jeziku: temelji na sposobnostih
razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, þustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni
obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v ustrezni vrsti družbenih in kulturnih okolišþin –
izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti þas, – v skladu z željami ali potrebami
posameznika. Sporazumevanje v tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta posredovanje
in medkulturno razumevanje. Posameznikova stopnja usposobljenosti je odvisna od štirih
razsežnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in od posameznega jezika ter
posameznikovega družbenega in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
Znanje tujih jezikov zahteva poznavanje besednjaka in funkcionalne slovnice ter zavest o
glavnih vrstah verbalne interakcije in registrov jezika. Pomembno je poznavanje socialnih
dogovorov, kulturni vidik in spremenljivost jezikov. Bistvena znanja za sporazumevanje v
tujih jezikih so sestavljena iz sposobnosti razumevanja govornih sporoþil, spodbujanja,
vzdrževanja in sklepanja pogovorov ter branja, razumevanja in pisanja besedil, v skladu s
potrebami posameznika. Posamezniki morajo biti tudi sposobni ustrezno uporabljati
pripomoþke ter se tudi neuradno uþiti jezikov kot del vseživljenjskega uþenja. Pozitivni odnos
vkljuþuje spoštovanje kulturne raznovrstnosti, zanimanje in radovednost glede jezikov in
medkulturnega sporazumevanja.
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2.2.1.3. Matematiþna kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji
A. Matematiþna kompetenca je sposobnost usvojitve in uporabe matematiþnega naþina
razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Pri usvojitvi temeljnih tehnik
raþunanja so poudarjeni postopek, dejavnost ter znanje. Matematiþna kompetenca vkljuþuje –
v razliþnem obsegu – sposobnost in pripravljenost za uporabo matematiþnih naþinov
razmišljanja (logiþno in prostorsko razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli,
konstrukcije, grafi in razpredelnice).
B. Kompetenca na podroþju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost uporabe
znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj in
sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo omenjenega znanja
in metodologije kot odziv na znane þloveške želje ali potrebe. Kompetenca na podroþju
znanosti in tehnologije vkljuþuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi þloveške dejavnosti,
in odgovornost posameznega državljana.

Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
A. Potrebno znanje matematike vkljuþuje temeljito poznavanje številk, merskih enot in
struktur, osnovnih postopkov in osnovnih matematiþnih predstavitev, razumevanje
matematiþnih pojmov in zasnov ter zavedanje glede vprašanj, na katera lahko matematika
ponudi odgovor. Posameznik mora biti sposoben uporabljati temeljna matematiþna naþela in
postopke v vsakodnevnih okolišþinah doma in v službi ter slediti in ocenjevati sklope
argumentov. Sposoben mora biti matematiþno razmišljati, razumeti matematiþne dokaze, se
sporazumevati v matematiþnem jeziku ter uporabljati ustrezne pripomoþke. Pozitiven odnos
do matematike temelji na spoštovanju resnice in pripravljenosti za iskanje razlogov ter za
ocenjevanje njihove veljavnosti.
B. Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna naþela naravnega sveta, temeljni
znanstveni koncepti, naþela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in postopki ter
razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi moralo posamezniku
omogoþiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja znanstvenih teorij, aplikacij ter
tehnologije v družbi nasploh (v odnosu do sprejemanja odloþitev, vrednosti, moralnih
vprašanj, kulture itd.). Kompetence vkljuþujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem
in stroji ter z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odloþitve ali sklepa na
podlagi dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene
raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega privedli.
Kompetenca vkljuþuje odnos kritiþnega spoštovanja in radovednosti, zanimanje za etiþna
vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede znanstvenega in tehnološkega
napredka v odnosu do samega sebe, družine, skupnosti in globalnih vprašanj.
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2.2.1.4. Digitalna pismenost
Digitalna pismenost vkljuþuje varno in kritiþno uporabo tehnologije informacijske družbe pri
delu, v prostem þasu in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba
raþunalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo
informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to pismenostjo:
Digitalna pismenost zahteva temeljito razumevanje in poznavanje narave, vloge in priložnosti
IST v vsakdanjem življenju: v zasebnem in socialnem življenju ter na delu. To vkljuþuje
glavne raþunalniške aplikacije, kot so obdelava besedila, razpredelnice, zbirke podatkov,
shranjevanje in upravljanje podatkov ter razumevanje možnosti ter potencialnih nevarnosti
interneta in sporazumevanja s pomoþjo elektronskih medijev (elektronske pošte, omrežnih
orodij) za delo, prosti þas, izmenjavo informacij in skupna omrežja, uþenje in raziskave.
Posameznik mora tudi razumeti, kako lahko IST podpira ustvarjalnost in inovativnost ter se
zavedati vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti informacij, ki so na voljo, ter pravnih in
etiþnih naþel, ki so vkljuþena v interaktivni rabi IST. Potrebna znanja vkljuþujejo: sposobnost
iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter njihovo uporabo na kritiþen in sistematiþen naþin,
z oceno pomembnosti in razlikovanjem med resniþnim in virtualnim ob hkratnem
prepoznavanju povezav. Posameznik mora biti sposoben uporabljati orodje za proizvodnjo,
predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij ter imeti sposobnost dostopa, iskanja in
uporabe storitev po internetu. Zmožen mora biti tudi uporabljati IST za podporo kritiþnemu
razmišljanju, ustvarjalnosti in inovativnosti. Uporaba IST zahteva kritiþen in premišljen odnos
do dosegljivih informacij in odgovorno uporabo interaktivnih medijev. Digitalno pismenost
podpira tudi zanimanje za delovanje v skupnostih in omrežjih v kulturne, socialne in/ali
poklicne namene.
2.2.1.5. Uþenje uþenja
„Uþenje uþenja“ je sposobnost uþiti se in vztrajati pri uþenju, organizirati lastno uþenje,
vkljuþno z uþinkovitim upravljanjem s þasom in informacijami, individualno in v skupinah.
Ta kompetenca vkljuþuje zavest o lastnem uþnem procesu in potrebah, prepoznavanje
priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno uþenje. Pomeni
pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo
nasvetov. Z uþenjem uþenja uþenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z uþenjem in
življenjske izkušnje v razliþnih okolišþinah: doma, v službi, pri izobraževanju in
usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odloþilni.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
ýe je uþenje usmerjeno neposredno k doloþenemu cilju v službi ali na poklicni poti, mora
posameznik poznati zahtevane kompetence, znanje, spretnosti in kvalifikacije. Vsekakor
uþenje uþenja od posameznika zahteva, da pozna in razume uþne strategije, ki mu najbolj
ustrezajo, prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja in kvalifikacij ter da zna poiskati
priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in nasvete in/ali podporo, ki so mu na voljo.
Spretnosti pri uþenju uþenja zahtevajo najprej pridobitev temeljnih osnovnih znanj, kot so
pisanje, branje in raþunanje ter IKT znanja, ki so potrebna za nadaljnje uþenje. Na podlagi teh
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znanj mora biti posameznik sposoben najti dostop, pridobiti, obdelati in sprejeti novo znanje
in spretnosti. Za to je potrebno uþinkovito upravljanje vzorcev uþenja, poklicne poti in dela,
zlasti pa mora biti posameznik sposoben vztrajati pri uþenju tudi dalj þasa ter kritiþno
razmišljati o namenu in ciljih uþenja. Posameznik mora biti zmožen posvetiti þas
avtonomnemu uþenju in s samodisciplino, pa tudi s skupinskim delom kot del uþnega procesa
izkoristiti prednosti heterogene skupine ter deliti nauþeno. Kadar je to primerno, mora biti
sposoben organizirati lastno uþenje, oceniti lastno delo in poiskati nasvet, informacije in
podporo. Pozitiven odnos vkljuþuje motivacijo in zaupanje v lastno sposobnost uspešnega
nadaljevanja uþenja vse življenje. Odnos, usmerjen v reševanje problemov, podpira samo
uþenje in posameznikovo sposobnost premagovati ovire in se spreminjati. Bistvene sestavine
pozitivnega odnosa so želja po uporabi predhodnih izkušenj z uþenjem in življenjskih
izkušenj, zanimanje za iskanje priložnosti za uþenje ter uporabo uþenja v raznovrstnih
življenjskih okolišþinah.
2.2.1.6. Socialne in državljanske kompetence
Te kompetence vkljuþujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse
oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za uþinkovito in konstruktivno sodelovanje v
socialnem in poklicnem življenju in zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje
morebitnih sporov. Državljanska kompetenca posameznike usposablja za polno udeležbo v
državljanskem življenju na podlagi socialnih in politiþnih konceptov in struktur ter zaveze za
dejavno in demokratiþno udeležbo.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
A. Socialna kompetenca je povezana z osebnim in družbenim blagorom, ki zahteva
razumevanje pomena dobrega fiziþnega in duševnega zdravja kot vira zase, za svojo družino
in za ožje socialno okolje ter znanje o tem, kako tako zdravje doseþi in vzdrževati z zdravim
naþinom življenja. Za uspešno medosebno in socialno udeležbo je bistveno razumeti kodekse
ravnanja in splošno sprejete naþine v razliþnih družbah in okoljih (npr. v službi). Ravno tako
pomembno je zavedati se osnovnih konceptov v zvezi s posamezniki, skupinami,
organizacijami dela, enakostjo spolov in nediskriminacijo, družbo in kulturo. Odloþilno je
razumevanje multikulturnih in socialno-ekonomskih razsežnosti evropskih družb in ujemanja
nacionalne kulturne identitete z evropsko. Jedro te kompetence so spretnosti konstruktivnega
sporazumevanja v razliþnih okoljih, strpnosti, izražanja in razumevanja razliþnih pogledov,
pogajanja z ustvarjanjem zaupanja in soþustvovanje. Posamezniki morajo biti sposobni
obvladati stres in frustracije ter to izraziti na konstruktiven naþin, morajo pa tudi razlikovati
med zasebnim in poklicnim življenjem. Ta kompetenca temelji na sodelovanju, samozavesti
in integriteti. Posameznik se mora zanimati za socialnoekonomski razvoj, medkulturno
komuniciranje, spoštovati mora razliþnost in soljudi ter biti pripravljen premagovati
predsodke in sklepati kompromise.
B. Državljanska kompetenca temelji na poznavanju konceptov demokracije, pravice, enakosti,
državljanstva in državljanskih pravic, vkljuþno s tem, kako so le-ti izraženi v Listini o
temeljnih pravicah Evropske unije in mednarodnih deklaracijah ter kako jih uporabljajo
razliþne institucije na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Vkljuþuje
poznavanje sodobnih dogodkov kot tudi glavnih dogodkov in trendov v nacionalni, evropski
in svetovni zgodovini. Poleg tega je treba razvijati tudi zavest o ciljih, vrednotah in politikah
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socialnih in politiþnih gibanj. Bistveno je poznavanje evropske integracije in struktur EU,
glavnih ciljev in vrednot, kot tudi zavesti o razliþnosti in kulturnih identitetah v Evropi.
Spretnosti državljanske kompetence pomenijo sposobnost uþinkovitega oblikovanja odnosov
z drugimi na javnem podroþju, izkazovanja solidarnosti in zanimanja za reševanje problemov,
ki zadevajo lokalno in širšo skupnost. Vkljuþujejo kritiþni in ustvarjalni premislek ter
konstruktivno udeležbo v dejavnostih skupnosti ali soseske ter sprejemanje odloþitev na vseh
ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske ravni, zlasti z volitvami. Podlaga za pozitiven
odnos so spoštovanje þlovekovih pravic, vkljuþno z enakostjo, ki je osnova za demokracijo,
spoštovanje in razumevanje razlik med sistemi vrednot razliþnih ver ali etniþnih skupin. To
pomeni izkazovanje obþutka pripadnosti svoji obþini, državi, EU in Evropi na splošno ter
svetu, in pripravljenost za sodelovanje v demokratiþnem sprejemanju odloþitev na vseh
ravneh. Vkljuþuje tudi izkazovanje þuta odgovornosti ter njegovega razumevanja in
spoštovanje skupnih vrednot, nujnih za zagotavljanje kohezije skupnosti, kot je spoštovanje
demokratiþnih naþel. Konstruktivno sodelovanje vkljuþuje tudi državljanske dejavnosti,
podporo socialni raznovrstnosti in koheziji ter trajnostnemu razvoju, pripravljenost za
spoštovanje vrednot in zasebnosti drugih.
Medkulturne kompetence so nujen pogoj za medkulturni dialog, ki nam pomaga premošþati
etniþne, religiozne, jezikovne in kulturne razlike. Leta 2008 je Svet Evrope izdal Belo knjigo
o medkulturnem dialogu: živimo skupaj enakopravni v dostojanstvu, kjer je zapisano, da
imamo zaradi globalizacijskih procesov opraviti s še veþ kulturnimi razlikami. Pomembno pa
je, da potekata spoštovanje in promocija kulturnih razlik na osnovi vrednot – po mnenju Sveta
Evropa je to pomemben pogoj za razvoj družb, ki temeljijo na solidarnosti. Bela knjiga tudi
poudarja, da smo vsi enaki v dostojanstvu (Vreþer, 2009).
2.2.1.7. Samoiniciativnost in podjetnost
Samoiniciativnost in podjetnost pomeni sposobnost posameznika za uresniþevanje svojih
zamisli. Vkljuþuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost
naþrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoþ
posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem
mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkorišþanju priložnosti, je pa tudi podlaga za
bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali
gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vkljuþevati zavest o etiþnih
vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
Potrebno znanje vkljuþuje sposobnost ugotavljanja razpoložljivih priložnostih za zasebne,
poklicne in/ali poslovne dejavnosti, vkljuþno z vprašanji „širšega pogleda“, ki zagotavljajo
ozadje, v katerem ljudje živijo in delajo, na primer široko poznavanje gospodarstva ter
priložnosti in izzive, s katerimi se sooþa delodajalec ali organizacija. Posamezniki se morajo
zavedati tudi etiþnega položaja podjetij in tega, kako so lahko s pošteno trgovino ali socialnim
vodenjem podjetja zgled. Znanje se nanaša na proaktivno vodenje projektov (vkljuþno z
znanjem, kot so sposobnost naþrtovanja, organizacije, vodenja in delegiranja, analiziranja,
sporazumevanja, naþrtovanja projekta, ovrednotenja in zapisovanja), uþinkovito zastopanje in
pogajanje ter sposobnost za delo posameznika in skupinsko v timih. Sposobnost presojati
lastne prednosti in pomanjkljivosti ter sposobnost oceniti in po potrebi sprejemati tveganja je
bistvena. Podjetniški odnos oznaþuje dajanje pobud, proaktivnost, neodvisnost in inovativnost
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v zasebnem in socialnem življenju, kakor tudi v službi. Vkljuþuje tudi motivacijo in
odloþenost za doseganje ciljev, osebnih ali takih, ki so skupni s cilji drugih, vkljuþno na delu.
2.2.1.8. Kulturna zavest in izražanje
Spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in þustev v razliþnih medijih,
vkljuþno z glasbo, upodabljajoþimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi.
Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
Kulturno znanje vkljuþuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dedišþini ter
njenem mestu v svetu. Zajema osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vkljuþno s
popularno sodobno kulturo. Bistveno je razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost v
Evropi in drugih regijah po svetu, potrebo po njeni ohranitvi ter pomen estetskih dejavnikov v
vsakdanjem življenju. Spretnosti vkljuþujejo priznavanje in izražanje: upoštevanje in uživanje
v umetnostnih delih ter predstavitvah ter samoizražanje skozi razliþne medije z uporabo
posameznikovih prirojenih sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za povezovanje
lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih in za prepoznavanje družbenih in
gospodarskih priložnosti v kulturni dejavnosti. Kulturno izražanje je bistveno za razvoj
ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoþe prenesti na veþ razliþnih poklicnih podroþij. Pravo
razumevanje lastne kulture in obþutek identitete sta lahko osnova za odprt odnos in
spoštovanje do razliþnosti kulturnega izražanja. Pozitiven odnos zajema tudi ustvarjalnost,
pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetnostnim samoizražanjem in sodelovanje
v kulturnem življenju.
2.2.2. Kljuþne kompetence pri pouku geografije
Na ravni izobraževalnega programa se kljuþne kompetence konkretizirajo v skupnih ciljih
programa in katalogih znanj posameznih samostojnih programskih enot, na ravni izvajana
programa pa se uresniþujejo skozi pouk posameznega predmeta, z interdisciplinarnim
pouþevanjem, s (kros)kurikularnimi povezovanjem (npr. s povezovanjem splošnega,
strokovnega in praktiþnega izobraževanja), z izvajanjem razliþnih dejavnosti zunaj pouka
(npr. projektni teden), z delovanjem šole kot celote itd. Posamezni predmeti so strukturirani
tako, da razvijajo nekatere kljuþne kompetence v veþji meri, kot druge programske enote.
Posebej je potrebno poudariti, da se kljuþne kompetence razvijajo skozi vse predmete oz., da
vsi predmeti prispevajo k razvoju kompetenc z razliþnimi poudarki in na razliþne naþine. Celo
veþ: posamezni predmeti prispevajo k razvoju veþ kompetenc in posamezna kompetenca se
razvija pri veþ ali celo vseh predmetih (Slivar, 2008).
Lipovšek poudarja, da drugaþen in za slovensko prakso nov naþin razmišljanja o vlogi
slovenske šole in uþitelja, prinašata predvsem dve zmožnosti: samoiniciativnost in uþenje
uþenja. Obe poudarjata soodgovornost uþenca za njegovo znanje in po tej plati uþiteljevo
razbremenitev; premik uþitelja od spodbujevalca ter prinašalca in prenašalca znanja v smeri
organizatorja pouka; nekoga, ki omogoþa uþencu, da pridobiva znanje (Lipovšek, 2009).
Tako kot se spreminja pogled na splošno vlogo izobraževanja, se spreminja tudi pogled na
vlogo predmeta geografija v izobraževalnem sistemu. Veþina sodobnih avtorjev se zavzema
za kakovostni premik od uþenja dejstev k uþenju procesov in o procesih. Poudarjajo tudi
pomembnost, da uþenci spoznavajo in uporabljajo geografsko raziskovalno metodologijo.
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Zanimiva je misel, da je geografija brez terenskega dela kot znanost brez eksperimenta.
(Bailey 1996; cv: Lipovšek, 2009). Pouk geografije mora poleg znanja in razumevanja
geografskih pojavov in procesov omogoþiti, da bi bili uþenci sposobni interpretirati in
uporabiti znanje in procese vrednotiti. Da bodo uþenci navedenega sposobni, morajo obvladati
kartografske, grafiþne, statistiþne, raziskovalne, informacijske in komunikacijske vešþine ter
uporabljati in obdelovati podatke in števila (Cook, 2000; cv: Lipovšek, 2009).
Po Lipovškovem mnenju ni izdelane celostne strategije o pouku geografije. Dobro je
teoretiþno in praktiþno obdelan (mikro)didaktiþni vidik geografije in dobro je obdelan
vsebinski nabor geografskih tem in vsebin, ki bi jih bilo treba obravnavati pri pouku
geografije. Veljavni uþni naþrti odražajo politiþni kompromis med pogosto nasprotujoþimi si
željami uþiteljev, zahtevami šolske oblasti, priþakovanji založnikov, potrebami uþencev,
dognanji geografske stroke, umestitvijo v šolski predmetnik in taktiko, da bi bili všeþni laiþni
javnosti (Lipovšek, 2009).

2.2.3. Uþiteljeve kompetence
»V strokovni literaturi s podroþja vodenja v izobraževanju pri nas in v tujini najdemo
zapisanega vse veþ o profesionalnem razvoju. Tudi definicij o tem, kaj je profesionalnost, je
veliko. Te se ponavadi nanašajo na vrednote, etiþni kodeks, znanje, spretnosti in
odgovornosti, ki usmerjajo razmišljanja in ravnanja v poklicu uþitelja. Sam pojem
profesionalnost ni statiþna kategorija, saj se spreminja in odziva na družbene spremembe.
Sodobna pojmovanja o profesionalnosti uþitelja so drugaþna od tistih izpred desetih let.
Podobno lahko govorimo ob primeru profesionalnega razvoja o spremenljivi paradigmi, ki
temelji na vseživljenjskem uþenju in prilagajanju družbenim spremembam. Paradigma
dobrega uþitelja prehaja od uþitelja, ki dobro uþi, k uþitelju, ki dobro spodbuja uþenje«
(Marentiþ Požarnik, 2000, str. 9).
Vizija vseživljenjskega uþenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva uþitelja, ki zna
kritiþno razmišljati, je usposobljen za refleksijo in evalvacijo, zna poiskati in zagotoviti
priložnosti za razvoj posameznega uþenca, ki zna spodbujati in podpirati uþence v procesu
uþenja (Day, 1999; cv: Andrejþiþ, 2010).
Naloga uþitelja geografije je pomagati uþencem usvojiti þim veþ znanj, vešþin in spretnosti iz
geografije, ob tem pa prikazati tudi uporabni pomen usvojenega znanja in povezovanja znanj,
ki so jih usvojili pri razliþnih predmetih. Uþitelj je tisti, ki pomaga uþencem pridobiti znanja,
potrebna za njegov nadaljnji študij ali za zaposlitev. Razvijati mora tudi znanja o domovini,
Evropi in svetu, prostorske predstave, orientacijo, gibanje po terenu, uporabo geografske
literature, interpretacijo zemljevidov, preglednic in grafikonov ter ga usposobiti za
interpretacijo in predstavitev prostorskih podatkov; nauþiti se mora razpolagati s prostorom
kot gospodarsko, socialno, ekološko, kulturno in nacionalno dobrino. Ob tem ga mora
usposobiti za preproste metode in oblike terenskega raziskovanja, vzroþno-poslediþnega
sklepanja in vzgajanja v duhu spoštovanja razliþnosti, strpnosti (Srednješolski uþitelj
geografije, 2011).
Oblike, s katerimi uþitelj pri svojem delu razvija posamezne kompetence, so predvsem
akcijsko in kvalitativno raziskovanje, uporaba uþiteljevega pripovedovanja ali zapisov. Te
oblike omogoþajo pristop »od znotraj«, poleg tega pa presegajo meje izkušenj znotraj štirih
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zidov uþilnice, omogoþajo refleksijo, profesionalni dialog z drugimi, ustvarjajo se podporne
skupine/dvojice, sliši se »glas uþiteljev«, ustvarja se profesionalna kultura, ki omogoþa
oblikovanje intelektualnega okolja uþiteljev, ki se uþijo ob analizi lastnega delovanja in
izmenjavi izkušenj (Razdevšek-Puþko, 2004).
Marentiþ Požarnikova (2000) meni, da so glavne sestavine uþiteljevega profesionalnega
znanja, njihove zmožnosti, kot so: vsebinsko znanje, imenovano tudi strokovno; predmetno
znanje; splošno pedagoško znanje s podroþja pedagogike, didaktike in nekaterih drugih
disciplin; psihološko znanje – poznavanje uþenca in procesa uþenja; specialno-didaktiþno
znanje – vsebinsko znanje; kurikularno znanje kot orodje poklica, o uþnih naþrtih, pravilnikih,
zakonodaji; praktiþno znanje, »vedeti kako«. Bistvenega pomena pa je vzajemno prepletanje,
povezovanje, skladnost vseh naštetih sestavin v izobraževanju in usposabljanju uþiteljev
(Marentiþ Požarnik, 2000; cv: Andrejþiþ, 2010).
S problemom uþiteljevih kompetenc se je v prvem letu delovanja ukvarjala tudi ekspertna
skupina pri Evropski komisiji. Skupina je identificirala kompetence, ki naj bi jih imeli uþitelji,
da bi se lahko ustrezno odzvali na spremenjene zahteve glede vloge uþitelja v družbi znanja.
Po mnenju skupine seznam kompetenc ne more biti zakljuþen in dokonþen, gre le za nabor, ki
je bil prepoznan v sodelujoþih državah v sedanjem trenutku. V razpravi o kompetencah je bilo
izhodišþe spoznanje, da nove družbene razmere (na planetarni, kakor tudi na nacionalni,
lokalni in družinski ravni) postavljajo uþitelja v nove položaje, ki jim je lahko kos samo z
novim znanjem (nove naloge, ali tudi nove vloge) in novimi kompetencami (RazdevšekPuþko, 2004).
Na podlagi prispevkov posameznih držav je bila sestavljena lista kompetenc, ki jih
potrebujejo uþitelji, da bi bili kos zahtevam družbe znanja. Razvršþene so v pet skupin, in
sicer:
A) Usposobljenost za nove naþine dela v razredu:
- Uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etniþno razliþnost uþencev,
- organiziranje optimalnega in spodbudnega uþnega okolja z namenom olajšati in spodbuditi
proces uþenja,
- timsko delo (pouþevanje) z drugimi uþitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v
vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi uþenci.
B) Usposobljenost za nove naloge delo zunaj razreda: na šoli in s socialnimi partnerji:
- Razvijanje šolskega kurikuluma (v decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija
vzgojno-izobraževalnega dela,
- sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji.
C) Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri uþencih:
- Razvijanje usposobljenosti uþencev za vseživljenjsko uþenje v družbi znanja (»uþiti jih,
kako se je treba uþiti«).
D) Razvijanje lastne profesionalnosti:
- Raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov,
- odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega uþenja.
E) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT):
- Uporaba IKT v formalnih uþnih situacija (Razdevšek-Puþko, 2006).
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Nabor kompetenc, ki naj bi jih imel uþitelj, je širok in zahteva od uþitelja veliko
samoizobraževanja in praktiþnega dela. Tekom študijskega izobraževanja bodoþi uþitelji
pridobijo veþino teoretiþnega znanja, ki pa se velikokrat ne aplicira tudi v praksi. Nemogoþe
je od uþitelja zahtevati, da doseže vse kompetence, ki jih opredeljuje ekspertna skupina
Evropske skupnosti, vendar pa se morajo ti, ko se znajdejo v doloþeni situaciji, odzvati
profesionalno in zanjo najti rešitev. Nihþe ne zahteva od uþitelja, da se takoj prilagodi neki
novi situaciji. Recimo, þe se uþitelj prviþ sreþa s pouþevanjem naglušnega uþenca, je
razumljivo, da se bodo pojavile doloþene težave, ki bodo ovirale sam potek uþne ure in
uþnega procesa. Vendar pa mora biti uþitelj tisti, ki se uspešno spopade z dano situacijo in
prilagodi uþni program tako, da bodo vsi uþenci imeli enakovredne možnosti pri pridobivanju
novega znanja. Pri tem pa se lahko uþitelj obrne na doloþene institucije, uþitelje s podobnimi
izkušnjami, literaturo, …ki mu bodo olajšali delo oz. s pomoþjo katerih bo prišel do doloþenih
spoznanj, s katerimi bo kakovostneje posredoval znanje. Za dodatno izobraževanje uþiteljev
pa mora poskrbeti tudi šola.
Uþitelj potrebuje za svoje delo številne spretnosti in sposobnosti. Zaþne se že s samo pripravo
na pouk. Priprava mora biti tako vsebinska, ko se pripravlja na to, kaj bo uþil, kot metodiþnodidaktiþna, ko se pripravlja na to, kako bo uþil. To, kaj bo uþil, zapovedujejo dokumenti, ki so
za vse uþitelje enaki in obvezujoþi. To so uþni naþrti in katalogi. Za to, kako bo uþil, pa
posebnih dokumentov nima. Nekaj znanja o tem, kako uþiti, je dobil na fakulteti, nekaj pa s
prakso in z nenehnim izobraževanjem. Uþence mora znati motivirati za delo in vzdrževati
pozitivno uþno klimo, v kateri bo usvajanje znanj bolj uþinkovito in tudi prijetnejše
(Srednješolski uþitelj geografije, 2011).
Menimo, da biti uþitelj ne pomeni samo »uþiti druge«, ampak v prvi vrsti predvsem »uþiti
sebe«. Samo teoretiþno študijsko zanje, v družbi kot je današnja, ni dovolj za uspešno
pouþevanje. V evropskem, veþkulturnem prostoru, imamo tudi veþkulturno sestavljene
razrede, uþitelji se sooþajo z razliþno versko pripadnostjo uþencev, v redni proces pouþevanja
se vkljuþujejo otroci s posebnimi potrebami, … vse to pa zahteva od uþitelja, da se temeljito
pripravi na uþno uro. Brez samoiniciativnega in dodatnega izobraževanja, ki ga omogoþajo
Zavod za šolstvo, fakultete in druge institucija, ne bo usposobljen za delo v razredu. Uþitelj se
mora zavedati, da se tudi uþenci podobno kot on sam, verjetno šele v šoli prviþ sreþajo s tako
raznoliko skupino otrok. V veliki meri je prav od uþitelja odvisno kako bo skupina oz. razred
funkcioniral. Pozitivno naravnan uþitelj, ki bo sprejel drugaþnost v razredu, in jo znal
predstaviti kot pomembno in neizogibno v današnji družbi, bo pripomogel veliko pri
osebnostnem in medosebnostnem razvoju uþencev.
Spreminja pa se ne samo struktura razreda, temveþ tudi tehnologija, ki predstavlja
pridobivanje nekih novih virov informacij. Uþitelj se mora poduþiti v pridobivanju le teh in v
uporabi razliþnih raþunalniških programov, saj se uþenci danes zelo poslužujejo raþunalnika
in njegovih storitev. Kaj kmalu se lahko zgodi, sploh pri starejših uþiteljih, da jih uþenci
prekašajo v uporabi doloþenih programov oz. v pridobivanju informacij iz spleta.
Spreminja pa se tudi znanost. Sploh pri geografiji prihajajo strokovnjaki hitro do novih
spoznanj in odkritij. Geografija je »živ« predmet. V naravi se neprenehoma dogajajo razliþni
naravni in družbeni procesi, ki pa jih mora uþitelj spremljati, þe želi kvalitetno in realno
predstaviti doloþene pojave oz. procese. Nekateri podatki v uþbenikih so že zastarani, zato je
še kako pomembno, da uþitelj to opazi in na to opozori uþence.
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Uþiteljeve kompetence lahko pojmujemo v smislu uþinkovitega delovanja v »kompleksnih,
razliþnih in nepredvidljivih situacijah, ki zahteva tudi nujnost nenehnega profesionalnega
razvoja. V seznamih potrebnih kompetenc uþitelja prevladujejo splošne, kroskurikularne,
predmetno-neodvisne kompetence, ki poudarjajo komunikacijo, timsko delo, spretnosti
pridobivanja znanja in motivacijo za vseživljenjsko uþenje (Razdevšek-Puþko, 2006).
Moþ dobrega pouþevanja prihaja iz uþiteljevega znanja in sposobnosti tolmaþenja
kompleksnih komunikacijskih procesov, ki se izražajo v verbalnem in neverbalnem
sporazumevanju. To vkljuþuje jezik, glasbo, risanje, modeliranje in igro. Uþne strategije, ki
gredo v smeri izgradnje znanja uþenþevih pogledov na svet okoli njih, so verjetno zmagovalci
v prizadevanju za resniþno razumevanje (Robertson, 1996).

2.3. OPREDELITEV SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI PRI POUKU GEOGRAFIJE
2.3.1. Uporaba verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov, kot so: besedila, slike,
grafi, tabele, diagrami in zemljevidi
Uþna metoda je izbrana pot ali postopek, s katerimi uþenci razvijajo svoje sposobnosti, svojo
osebnost in se usposabljajo za življenje in delo v družbi (Brinovec, 2004).
Uþiteljeva naloga je, da uþence þimbolj spodbuja k lastnemu razmišljanju in dejavnostim, ki
ga izoblikujejo v samostojno osebnost.
2.3.1.1. Metoda dela z besedilom
Didaktiþna teorija govori, da metoda dela z besedilom zajema veþ stopenj. Uþenec besedilo
bere s ciljem, da razmišlja o vsebini, to pomeni, da spoznava vsebinske elemente besedila v
medsebojnem odnosu. Pri tem besedilo analizira, medsebojno primerja dele besedila in
ugotavlja razlike in skupne znaþilnosti. Vsebino besedila tako povezuje z že pridobljenimi
spoznanji iz geografije ali z drugimi uþnimi predmeti. Besedilo lahko tudi dopolnjuje z
drugimi uþnimi viri kot so: slikovno gradivo, preglednice, grafi, zemljevidi in podobno.
Rezultat takšnega miselnega dela je razumevanje vsebine in logiþno strukturirana vsebina
(Karba, 2000).
Uporaba te metode usposobi uþence za samoizobraževanje. Uþenci postanejo bolj samostojni,
zmožni so sami poiskati doloþeno informacijo in se o njej pozanimati v drugih pisnih virih.
Možnosti za rabo besedila pri pouku je veliko. Najpogosteje uþitelj prebere del besedila,
uþenci poslušajo in ga kasneje komentirajo. Ali pa uþenci vsak zase preberejo del besedila in
se kasneje o prebranem pogovarjajo med seboj ali z uþiteljem. Velikokrat uþitelj pripravi
vprašanja, na katera morajo uþenci poiskati odgovore, ki se nahajajo v izbranem besedilu.
Tako se uþenci nauþijo poiskati bistvo v besedilu, uþijo se oblikovati odgovore in zapisovanje
le teh. Z uporabo in izpisovanjem neznanih pojmov iz razliþnih Enciklopedij in Slovarja pa si
uþenci širijo besedni zaklad (Miketek, 2010).
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Z metodo dela z geografskim besedilom spodbujamo uþence k aktivnosti in razmišljanju ob
besedilu. Ob prebiranju razliþnih virov si uþenci oblikujejo lastno mnenje, ki so ga sposobni
tudi argumentirati. Ker se uþenci ob branju besedila ukvarjajo tudi z nekaterimi slovniþnimi
elementi, pride pri tej metodi do izraza tudi medpredmetno povezovanje s slovenšþino.
Uþna ura z geografskimi pisnimi viri je lahko za osnovnošolske uþence zahtevna. Zato se
mora uþitelj dobro pripraviti in iz literature izbrati tiste odlomke, ki so atraktivni za uþence in
predstavljajo bistvo za razumevanje nekega geografskega vprašanja. Paziti je potrebno, da je
vsebina predstavljena na uþencem razumljiv naþin.
Metoda dela z besedilom in oblika skupinskega dela sta dobra kombinacija uþne ure v
osnovni šoli. Uþenci v skupinah debatirajo o prebranem besedilu, s þimer krepijo doloþene
spretnosti in sposobnosti.
2.3.1.2. Metoda dela s slikami in fotografijami
Z metodo dela s slikami in fotografijami razvijamo med uþeþimi se asociativno razmišljanje,
predstavitev lastnih izkušenj, z njo pa lahko odkrivamo tudi abstraktne teme. Osnovno naþelo
te metode je zagotavljanje veþje preglednosti vsebine in s tem poslediþno tudi pomoþ pri
aktivnem pogovoru. Zahteva po veþji preglednosti se pojavi predvsem pri zahtevnejših
vsebinah. Metodo lahko izvajamo v skupini ali posamiþno. Slike in fotografije lahko dobimo
iz dnevnega þasopisja, ilustriranih revij, osebnih arhivov… S to metodo želimo nadgraditi
obravnavano temo. Uþenci pa so tisti, ki podajo svoje mnenje o njihovi vsebini (Doblekar,
2006).
2.3.1.3. Metoda dela z zemljevidom
Kartografska pismenost ni le branje imen in številk na zemljevidih, ampak pomeni
razumevanje njihove vsebine in veþplastno dojemanje ter predstavljanje pokrajine. Potrebno
je razumeti topografske znake in naþin upodobljenega reliefa. Preden zaþnemo uporabljati
zemljevid, se moramo še orientirati, kar je še posebej pomembno, þe zemljevid uporabljamo
na terenu (Kramar, 2007).
ýe znamo brati iz zemljevida lahko iz njih preberemo ogromno podatkov. Sam pojem branje
zemljevida ne zajema le dešifriranja posameznih znakov na njem, ampak je kompleksnejši
pojem, ki zahteva, da hkrati razumemo kompleksno grafiþno prikazovanje elementov
zemljevida, se pravi, da znamo na podlagi grafiþne predstavitve elementov zemljevida in
njihovih medsebojnih odnosov sklepati in si pri tem predstavljati, kako je vse to videti v
naravi. Na zemljevidu je celotna vsebina informacij prikazana naenkrat in vzporedno
(Kramar, 2007).
Med cilji pouka geografije in kartografska pismenost pomembno mesto. Vendar Umekova
(2001) ugotavlja, da uþni cilji kartografsko opismeniti osnovnošolca ostaja splošen in
deklarativen uþni cilj, do katerega ni jasne poti. Avtorica v nadaljevanju opredeli, zakaj lahko
govorimo o branju zemljevidov kot o vrsti pismenosti: »Zemljevidi so zelo kompleksne risbe,
katerih branje in risanje zahteva precej znanja. Ker so sredstva komunikacije, lahko tudi za
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pridobivanje tehnik branja in sporoþanja z njimi uporabimo termin opismenjevanje, seveda v
njegovem širšem pomenu« (Kramar, 2007).
Zaþetki kartografskega opismenjevanja so konkretni, v stvarnosti, tako da od domaþe okolice
pridemo do abstrakcije in zaþnemo s spoznavanjem zemljevidov. Najprej uþencem
predstavimo splošni geografski zemljevid, kasneje med šolanjem pa sledi spoznavanje
zahtevnejših tematskih zemljevidov. Pred uporabo vsakega novega zemljevida je pomembno,
da ga predstavimo, opozorimo na njegov naslov, predstavimo merilo, legendo, koordinate in
naþin predstavljanja reliefa. Uþencem moramo ob tem predstaviti tudi izobraževalno vrednost
zemljevida, kaj lahko spoznamo ob njeni uporabi in kako bomo dosegli te cilje (Kramar,
2007).
Zaþetek branja zemljevida pomeni iskanje posameznih objektov na njem. Uþenec mora
poznati glavne strani neba in se z njihovo pomoþjo orientirati na zemljevidu. Vsak objekt
prikazan na zemljevidu pa mora znati umestiti v koordinatni sistem in mu doloþiti geografsko
lego. Pomembno je znati doloþiti prostorske zveze med posameznimi objekti. Od uþencev ne
smemo zahtevati le mehaniþnega, vizualnega pomnjenja, ampak zavestno iskanje in
ugotavljanje prostorskih zvez, kar je temelj zahtev pouka geografije. Ko uþenci obvladajo
prejšnjo stopnjo, sledi opisno branje na zemljevidu. To pomeni, da uþenci to, kar je na
zemljevidu predstavljeno, ugotovijo, razumejo in poznajo, kar pa zahteva poznavanje
kartografskih in topografskih znakov. Pomen te stopnje je v razvijanju sposobnosti
opazovanja in samostojnega dela. Najvišja stopnja kartografskega opismenjevanja predstavlja
logiþno branje vsebine prikazane na zemljevidu. Na tej stopnji išþejo uþenci vzorþne zveze
med posameznimi elementi in ob tem delajo zakljuþke. Ugotovljeno razporeditev objektov in
njihovo medsebojno povezanost ter vlogo v prostoru. Na tej stopnji je miselni proces uþencev
velik, uþenci morajo biti že na stopnji formalnologiþnega mišljenja (Kramar, 2007).
Prikazane stopnje kartografskega opismenjevanja potekajo postopoma, skozi veþ let
izobraževanja. V šestem razredu, ko se priþne pouk geografije, uþenci podrobneje spoznajo
posamezne vsebine matematiþne geografije in se podrobneje zaþnejo spoznavati z razliþnimi
zemljevidi. Do zakljuþka osnovnošolskega izobraževanja naj bi bili uþenci kartografsko
pismeni, znali naj bi že logiþno brati vsebino posameznega zemljevida (Kramar, 2007).
2.3.1.4. Grafiþna metoda
Grafiþna metoda ali metoda risanja je metoda posrednega opazovanja pri pouku geografije, s
katero na pregleden in nazoren naþin predstavimo vrednosti, obenem tudi prispevamo k veþji
stopnji zapomnitve in lažji predstavi pojava.
Pri pouku geografije je veliko pojavov in procesov, ki so oddaljeni, veliko je abstraktnih
pojmov, ki jih uþenec težko razume. Najlažji naþin za razumevanje slednjih je posredno
opazovanje z uporabo grafiþne metode. Ta metoda ni le ilustracija uþiteljevih trditev in razlag,
ampak je tudi vir znanja. Vsak diagram, kartogram, histogram ima svojo doloþeno pedagoško
didaktiþno vrednost in zato zahteva metodiþno pripravo nanj (Petek, 2007)
Uþenci zbirajo informacije v obliki dejstev in številk na terenskem delu ali iz sekundarnih
virov. Tradicionalno se je te podatke obdelovalo roþno. Danes pa, þe je le možno moramo
uþence spodbuditi, da uporabijo informacijsko tehnologijo kot kljuþno orodje pri obdelavi in
predstavitvi pridobljenih podatkov (The real practical guide..).
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Metoda grafiþnega prikazovanja je zelo pomembna pri pouku geografije, saj omogoþa
nazornost, preglednost, velikost, možnost prostorske predstave in analiziranje. Pri samem
pouku geografije ne moremo mimo uporabe razliþnih vrednosti, številþnih in prostorskih
prikazov. Grafiþna metoda tako omogoþa pri pouku hitrejše in lažje razumevanje geografskih
vsebin (Petek, 2007).
Najbolj preprosta oblika grafikonov so daljice, stolpci in krogi. Pri katerih pomeni dolžina
oziroma velikost vrednost podatka. Tako lahko enostavno primerjamo med seboj dolžine rek,
število prebivalcev in versko sestavo po državah itd. (Kunaver in sod., 1989).
Graf 1:Klimogram Postojna 1990 – 1999
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S klimogramom je jasno in nazorno prikazana koliþina padavin, ki jo uþenci ne samo
razberejo iz številþnih podatkov na klimogramu, temveþ lahko že vizualno glede na velikost
stolpcev razberejo, kdaj se pojavlja najveþ padavin. Prav tako krivulja temperature ponazarja
najvišje oz. najnižje vrednosti.
Pri pouku geografije moramo þim veþ številþnih vrednosti grafiþno predstaviti. Tako dobijo le
te posebno funkcijo pri pouku. Absolutna števila, ki kažejo koliþinsko proizvodnjo, je bolje
pretvoriti v relativno, ker so na ta naþin didaktiþno pomembnejša. Pa tudi odnose med
relativnimi in absolutnimi vrednostmi najlažje ugotovimo, þe jih grafiþno predstavimo (Petek,
2007).
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2.3.2. Uporaba zbiranja virov informacij s pomoþjo terenskih metod in tehnik dela
Geografsko raziskovanje spodbuja zanimanje, preiskovanje in kritiþno razmišljanje o
vprašanjih, ki zadevajo svet in življenje ljudi, zdaj in v prihodnosti. Terensko delo je bistveni
element tega. Uþenci se nauþijo razmišljati prostorsko, uporabljati zemljevide, vizualne
podobe in nove tehnologije. S katerimi pridobijo, predstavijo in analizirajo informacije
(Geography…, 2007).
Na terenu sreþujemo in spoznavamo pojave ter ugotavljamo procese ter pridobimo
neposreden vtis o zunanji podobi pokrajine, ki ga ne more nadomestiti niti najboljši zemljevid
ali literatura (Kunaver in sod., 1989).
Hovorka in Wolf (2009) sta mnenja, da uþenci raje aktivno sodelujejo pri terenskem delu, kot
pa igrajo v uþilnici izkljuþno pasivno vlogo. Na ta naþin povezujejo teoretiþne koncepte z
realnim svetom, odkrivajo neka dejstva skozi lastna ugibanja in mišljenja z uporabo
opazovanja in analitiþnih sposobnosti. Menita tudi, da delo na terenu omogoþa uþencem
poglobljeno študijo o doloþeni snovi, ki je v uþilnici ni mogoþe tako kompleksno zajeti in da s
tem, ko izvajamo delo na terenu, spodbujamo zanimanje za neposredno opazovanje vzorcev,
povezav in þloveških odnosov do okolja. Delo na terenu tako razvija v uþencih pozitivne
vrednote in prepriþanja, ki se odražajo v obnašanju in ravnanju do okolja, narave, in do
soljudi. Pri terenskem delu se poudarja delo v skupinah, medsebojna komunikacija, in
medsebojni odnosi. To pa zagotavlja priložnost za vzajemno uþenje in odkrivanje (Miketek,
2010).
Na terensko delo se mora uþitelj predhodno dobro pripraviti; pregledati razliþno literaturo,
pripraviti primerne zemljevide, delovne liste, navodila za delo na terenu, poznati mora teren,
organizirati prevoz, rezervirati morebitne vodene oglede… Uþitelj mora poskrbeti, da bo pri
terenskem delu aktiven vsak uþenec.
Podroben program mora imeti opredeljene operativne vzgojno-izobraževalne cilje in
materialne možnosti, ki so nujne za terensko delo (Brinovec, 2004).
Prav tako pa se morajo na terensko delo pripraviti uþenci. Ti naj preko literature ali spleta
þimbolj spoznajo pokrajino, ki jo bodo preuþevali. Pridobijo naj podatke, ki jih bodo potem
primerjali z dejanskim stanjem na terenu. Recimo podatke o prebivalstvu, cestah, deležu
kmeþkega prebivalstva, naseljih… Ti podatki so lahko v nekateri literaturi že precej zastareli.
Uþenci bodo tako uvideli nenehno spreminjanje pokrajine. S seboj naj vzamejo beležko
kamor si bodo zapisovali znaþilnosti in posebnosti pokrajine.
Osnovne oblike terenskega dela so: orientacija, opazovanje, krokiranje, skiciranje, intervju,
anketa, statistiþni popis, kartiranje in merjenje (Kunaver in sod., 1989).
Orientacija je prva stvar, ki jo moramo narediti pri terenskem delu. To velja za naseljena kot
za nenaseljena obmoþja. Orientiramo se navadno s pomoþjo zemljevida, kjer doloþimo naše
stojišþe (Kunaver in sod., 1989). Pri orientaciji nam lahko pomagajo domaþini, v pomoþ pa so
nam tudi stavbe, spomeniki, cerkve itd, ki stojijo v bližini in so oznaþeni na zemljevidu.
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2.3.2.1. Metoda neposrednega opazovanja in risanja
Opazovanje je pri delu na terenu nepogrešljivo. Opazovati se je potrebno najprej nauþiti, pri
tem pa je potrebno v prvi vrsti vedeti, kaj opazovati, saj je v pokrajini veliko stvari, ki
vzbujajo uþenþevo pozornost. Pri geografskem opazovanju se zaznava razlike in podobnosti
med posameznimi pojavi in pojave same (Kunaver in sod., 1989).
Kadar je mogoþe, naj uþenci opazujejo pojave in procese, o katerih se uþijo. Namen tega je,
da uþenci na posameznem primeru na podlagi lastne miselne aktivnosti spoznajo splošno. Pri
delu jim mora uþitelj pomagati, jih usmerjati, spodbujati ter opozarjati na pravilno uporabo
uþnih pripomoþkov. Sposobnost naþrtovanja se mora razvijati in naþrtovati naþrtno. Uþence
navajamo na aktivno in usmerjeno opazovanje (Radanoviþ, 2008).
Slika 1: Pravilno opazovanje

Vir: Kunaver in sod., 1989.
Pravilno opazovati pomeni med hojo izmenoma gledati levo in desno vþasih tudi nazaj
(Kunaver in sod., 1989).
Po konþanem opazovanju navadno sledi sinteza. Uþenci poroþajo, kaj so na terenu videli in
zaznali. Delo lahko poteka v skupinah, parih ali individualno. Uþitelj lahko uþencem pripravi
delovni list z vprašanji, ki se navezujejo na samo opazovanje. Ker smo si ljudje razliþni bodo
tudi uþenci podajali razliþna videnja na opazovani prostor. Eni so se bolj osredotoþili na
pokrajino, drugi na naselja, tretji rastlinstvo in živalstvo… Mnenja in poroþanja vseh uþencev
bodo izoblikovala celotno sliko opazovane pokrajine.
S samo metodo opazovanja je neposredno povezana tudi metoda risanja. S to metodo si
uþenci na hiter naþin ponazorijo opazovano pokrajino. Skica jim je v pomoþ pri sami sintezi
opazovanja, ki navadno poteka naslednjo šolsko uro. S skico si lažje vtisnejo v spomin
pokrajino, ki so jo opazovali.
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Opozoriti pa je potrebno, da sama metoda risanja zahteva od uþenca ustrezno pripravljenost.
Lažje je pri uþencih višjih razredov, ki so že pri pouku likovne vzgoje seznanili s tehnikami
risanja skic, pejsaža, krokija itd.
Dobra risba je rezultat dobrega opazovanja. Uþenci morajo obvladati osnovne naþine
geografskega risanja (Radanoviþ, 2008).
Panoramsko skico se izdela na isti naþin kot slikar svojo sliko. Vendar za to ni potreben
poseben slikarski talent. Zadošþa le spoštovanje naþel perspektive in skromno znanje iz
prenašanja naravnih dimenzij, kot jih vidi oko na papir. V glavnem se riše samo obrise
reliefnih oblik, cest, vegetacije, stavb in drugih veþjih objektov. Na isti skici se mora napisati
tudi imena objektov in posameznih delov pokrajine (Kunaver in sod, 1989).
Ker lahko risanje za nekatere uþence predstavlja velik problem, jih moramo s skicami in
tehniko risanja poduþiti med poukom. Pri pripravi na terensko delo naj najprej uþitelj na tablo
skicira poljubno pokrajino, ki jo preslika preko grafoskopa, isto naj napravijo tudi uþenci v
svoje zvezke. Prav tako lahko vsak nato še doma skicira pokrajino, ki jo vidi od svojega
doma. Tako se bodo uþenci bolje pripravili na samo terensko delo. Uþitelj geografije pa se
lahko dogovori tudi z uþiteljem likovne vzgoje, da jih ta pred terenskim delom poduþi o samih
tehnikah skiciranja.
Uþenci pri neposrednem opazovanju in risanju na terenu:
• Razvijejo sposobnost opazovanja,
• spoznavajo površinske enote in opazujejo najbolj tipiþne površinske oblike ter
razložijo njihov nastanek,
• doloþajo najpomembnejše preoblikovalce površja,
• pridobijo prostorsko predstavo o današnjem svetu in domaþem okolju,
• razvijejo poznavanje pokrajinotvornih dejavnikov in procesov ter zvez med njimi,
• se spoznavajo z razliþnimi oblikami metod risanja (Brinovec, 2004).
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Slika 2: Panoramska fotografija in panoramska skica izdelana iz nje.

Vir: Kunaver in sod., 1989.

2.3.2.2. Metoda merjenja in zbiranja vzorcev
Z metodo merjenja uþenci ne spoznajo samo instrumentov za merjenje, ampak tudi naþin dela
z njimi in rezultate merjenja (Lazar, 2008).
Merjenje opravljamo predvsem pri spoznavanju fiziþno geografskih pojavov in procesov. S
preprostimi instrumenti in pripomoþki merimo pojave, ki se spreminjajo; hitrost vodnega
toka, velikost vodnega pretoka, hitrost in smer vetra, temperaturo zraka in vode, pH prsti itd.
merimo pa tudi pojave, ki so manj nespremenljivi; nagib površja, velikost vrtaþ, debelina
prsti…(Kunaver in sod., 1989).
Za metodo merjenja na terenu se je potrebno dobro pripraviti in organizirati. Pripraviti je
potrebno instrumente in uþence poduþiti o njihovi uporabi in ravnanju z njimi. Uþence je
potrebno pri meritvah skrbno spremljati in nadzorovati, da pravilno uporabljajo instrumente.
Uþenci naj posamezno meritev veþkrat ponovijo, saj naj bo konþni rezultat povpreþje vseh
merjenj (Brinovec, 2004).
Doseženo znanje je rezultat lastnega napora. Uþne vsebine, ki jih ustvarjamo s pomoþjo
uþbenika na tak naþin preverimo, razišþemo in potrdimo z metodo merjenja (Brinovec, 2004).
Pri merjenju na terenskem delu pa uþenci vzamejo tudi posamezne vzorce za kasnejšo
analizo.
Na terenskem delu lahko sicer zberemo dovolj vzorcev, ki jih lahko opišemo, klasificiramo,
razvršþamo in z njimi oblikujemo šolske zbirke, saj v razredu navadno ni dovolj ustreznih
vzorcev (kamnine, prsti, rastja…). Pojavlja se namreþ, da uþenci pogosto zamenjujejo iglavce
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(smreko z jelko in obratno) in ne poznajo dovolj dobro listavcev (Radanoviþ, 2008). Z
izdelavo herbarija, se uþenci nauþijo in loþijo posamezne rastline in drevesa med seboj.
Uþenci pri metodi merjenja in zbiranja vzorcev:
• Urijo naþine merjenja in usvojijo metodo merjenja,
• razvršþajo vzorce po obliki, velikosti, barvi, vonju…,
• razdelijo kamnine na karbonatne in nekarbonatne,
• analizirajo dobljene podatke in prihajajo do zakljuþkov,
• ugotavljajo geografsko stvarnost (Lazar, 2008).
2.3.2.3. Metoda intervjuja in anketiranja
Podatke navadno zbiramo preko intervjuja ali ankete.
To metodo navadno uporabimo pri prouþevanju družbeno geografskih razmer. Podatke lahko
zbiramo tudi tako, da si pomagamo s spraševanjem prebivalstva. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti izboru oseb za intervju. Te naj bodo dobro seznanjenje s problematiko, o
kateri sprašujemo, hkrati pa naj ne bi bile same neposredno vanjo vkljuþene. Vsak pomemben
podatek je potrebno preveriti z veþkratnim povpraševanjem razliþnih oseb. Za vsak govor se
je potrebno dobro pripravit in vaj delno oblikovati vsebino vprašanj. Pomembno je pridobiti
zaupanje anketirancev. Spontan odgovor bo pokazal, kakšen je njegov odnos do problema
(Radanoviþ, 2008). Zaradi površnosti je intervju manj zanesljiva oblika zbiranja podatkov
(Brinovec, 2004).
Anketa ali vprašalnik je v bistvu intervju v pisni obliki. Vprašanja so natanþno oblikovana in
razvršþena. Vprašanja morajo biti jasna, kratka in jedrnata. Najbolje je, da se izogibamo
strokovnih izrazov, saj na reþeno, da jih bodo anketiranci razumeli (Lazar, 2008).
Po Brinovcu (1997) uþenci ob metodi anketiranja dosežejo naslednje cilje:
• Spoznajo metodo anketiranja in opravijo priprave za izpeljavo ankete,
• uredijo anketo in pripravijo tabelo,
• napišejo poroþilo o anketiranju ter analizirajo pridobljene podatke.

2.3.2.4. Metoda kartiranja
Kartiranje je najpomembnejša metoda ediventiranja in prostorskega prikazovanja enega ali
veþ geografskih pojavov. Za uspešno kartiranje je potrebna temeljita in vsestranska priprava, s
katero spoznamo že ugotovljena dejstva in probleme, ki jih je treba razþistiti z delom na
terenu. Preprostejši primeri kartiranja so kartiranje starih hiš, vrst trgovinskih lokalov, lokacij
in vrst smetišþ (Kunaver in sod., 1989).
Metodo kartiranja lahko izpeljemo ob dobro pripravljenem izboru in ustrezni motivaciji
uþencev. Izbor uþnih vsebin ponuja pri pouku geografije veþ možnosti za uporabo kartiranja
pri preuþevanju domaþe pokrajine (Lazar, 2008).
Uþenci morajo biti na delo dobro pripravljeni. Uþitelj mora najprej izbrati vsebino, ki je
prilagojena uþnemu naþrtu. Uþitelj nato poišþe ustrezne zemljevide ali pa sam nariše podlago
za kartiranje doloþenega predela. Brinovec predlaga, da pri kartiranju mest, kopiramo le del
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mesta s topografskega zemljevida 1: 5000. Uþenci v skupinah ali parih kartirajo doloþeno
ulico ali predel, ki ga nato sestavijo v celoto. ýe kartiramo podeželsko naselje, najveþkrat
kartiramo celo naselje (Brinovec, 2004).
Uþence je potrebno opozoriti na letnico nastanka oziroma izdelavo zemljevida, saj se stavbe z
leti podirajo in gradijo nove (Radanoviþ, 2008). Tako lahko uþeni na terenu z barvnimi pisali
vrisujejo nove zgradbe ali pa izbrišejo oz. preþrtajo tiste, ki jih danes ni veþ. Z legendo pa
oznaþijo posamezne simbole, ki so jih uporabili pri kartiranju.
Uþitelj mora pri tovrstnem delu, ki je lahko predvsem v mestih nevarno, uþence predhodno
opozoriti na previdno obnašanje na ulicah in jih opozoriti na nevarnosti na cestah.

2.3.3. Zbiranje in interpretiranje sekundarnih virov informacij ter uporaba statistiþnih
podatkov
Dokumente in publikacije lahko delimo ali razvršþamo na razliþne naþine, in sicer glede na
dostopnost ali naþin shranjevanja dokumentov, glede na raven oz. poglobljenost (znanstveno,
strokovno, poljudno) obravnave neke tematike, glede na periodiþnost izhajanja, glede na
primarnost ali sekundarnost predstavitve tematike ipd. V literaturi ni enotnega pristopa k
razvršþanju dokumentov, poleg tega se naþin razvršþanja s þasom spreminja, še posebej zaradi
pojava elektronskih virov in servisov.
Pojmi dokument, publikacija (objava), oziroma vir se nanašajo tako na tiskane kot elektronske
vire. Mnogim od klasiþnih naþinov razvršþanja se s pojavom elektronskega publiciranja in
širokega javnega elektronskega polnobesedilnega dostopa zmanjšuje praktiþni pomen.
Številni elektronski servisi omogoþajo iskanje informacij in izpis podatkov po bibliografskih
t.j. sekundarnih naþelih, hkrati pa nudijo tudi takojšnjo možnost dostopa do primarne
informacije oz. polnega oz. celotnega besedila dokumenta (Bartol, 2004).
Sekundarni vir je navadno tak vir, kjer so primarne informacije predstavljene na referenþni ali
priroþni naþin (npr. slovarji, leksikoni, enciklopedije), ali na bibliografski naþin (npr.
bibliografije, katalogi, referat, þasopisi, bibliografske podatkovne zbirke), in kjer so o nekem
primarnem dokumentu na voljo le osnovne bibliografske informacije brez samega besedila
dokumenta (npr. le naslov primarnega dokumenta, avtor, leto izdaje, založnik). Sekundarno
sintetizirani viri so skoraj vedno opremljeni tudi z dodatnimi vsebinskimi informacijami, ki so
navadno izdelek naknadne analitiþne obdelave vsebine primarnega dokumenta (npr.
predmetne oznake in izvleþki). Te analitiþno-sintetiþne vsebinske obogatitve so namenjene
predvsem bolj kakovostnemu in vsebinsko uþinkovitejšemu iskanju informacij v raþunalniško
urejenih zbirkah (Bartol, 2004).
Pri predmetu geografija so zlasti pomembni naslednji sekundarni viri: knjige, znanstvene
revije, statistiþne publikacije, leksikoni, enciklopedije, raziskovalna poroþila, geodemografski
podatki, mediji…
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2.3.3.1. Uporaba statistiþnih podatkov
Pri pouku geografije se neizogibno sreþujemo z množico pojmov, geografskih imen in
statistiþnih podatkov. Geografskega inventarja, ki je brez dvoma pomembna sestavina
geografskega pouka, je za pomnjenje vedno preveþ. Zato namesto faktografije raje razvijamo
sposobnosti za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in obdelavo geografskih
informacij (Uporaba virov statistiþnih…, 2005).
Uþni naþrt za geografijo v osnovni šoli predvideva uporabo statistiþnih podatkov oziroma
številþnih podatkov, vendar na naþin, ki bo uþencem najbolj razumljiv in da bo stopnja
zapomnjenja najvišja. Številþni podatki so pomemben del posameznih uþnih ur, saj s
tovrstnimi podatki razlago podkrepimo, vendar pa morajo biti skrbno izbrani. Izbor številþnih
podatkov je naloga vsakega uþitelja posebej, saj uþni naþrt toþno ne doloþa, katere številke in
podatke morajo uþenci znati. Zato namesto uþenja na pamet tovrstnih podatkov spodbujajo in
razvijajo sposobnost za pridobivanje, uporabo in obdelavo razliþnih podatkov, tako številþnih
kot vseh ostalih (Petek, 2007).
Slika 3: Spletna stran Statistiþnega urada Republike Slovenije.

Vir: Statistiþni urad, 2011.
Spletna stran Statistiþnega urada Republike Slovenije ponuja nešteto podatkov, ki jih lahko
uþenci uporabijo pri pripravi referatov in drugih nalog. Ker uþenci radi brskajo po internetu,
jih moramo spodbuditi, da obišþejo uporabne in pouþne spletne strani, kjer bodo poiskali
doloþene podatke, jih grafiþno oblikovali in jih predstavili pred sošolci.

32

__________________Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli___________________

Splet ponuja ogromno uporabnih spletnih mest, kjer lahko uþenci pridobijo koristne podatke,
ki bodo poglobili njihov spekter znanj. Uþenci se lahko pri svojem raziskovanju obrnejo še na
naslednja spletnih mesta:
•
Agencija Republike Slovenije za okolje http://www.arso.si/
Uþenci lahko na tej strani najdejo zanimive podatke o meteorologiji, hidrografiji in
seizmologiji. Na strani je moþ najti tudi podatke in informacijo o varstvu okolja, ohranjanju
naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter o trajnostnem razvoju države. Zanimiva je tudi
povezava do Radarske slike padavin. Uþenci lahko tudi med poukom, þe je to možno,
spremljajo potek padavin.
•
Geološki zavod Slovenije http://www.geo-zs.si
Na strani Geološkega zavoda Slovenije se lahko uþenci seznanijo z geološko zgradbo
Slovenije, seznanijo se lahko s programi, ki jih izvaja Zavod na podroþju podzemnih vod,
regionalne geologije, mineralnih surovin in s projekti, pri katerih sodeluje.
•
Morska biološka postaja Piran http://www.mbss.org
Tu lahko uþenci najdejo ekološke, polucijske in interdisciplinarne raziskave morja. Stran
vsebuje tudi bližnjico do razliþnih pouþnih iger; križanke, kvizi, spomin, odkrivanje razlik, ki
so namenjene mladim za spoznavanje morja in vsega kar je z morjem povezanega.
Vkljuþevanje številþnih vrednosti, statistike in njenih grafiþnih prikazov ima pomembno
mesto pri pouku geografije. Številþne vrednosti podkrepljujejo dejstva, zato jih je treba þim
bolj izkoristiti. Številþne vrednosti nam posredujejo konkretne predstave, kot so na primer
površina celin in morij, dolžine rek, gorovij, obal, cest itd. pomagajo nam tudi pri
razumevanju prostorske stvarnosti kakšne pokrajine s prikazom gostote prebivalstva,
velikostjo naselij, stagnacijo ali upadanja prebivalstva (Brinovec, 2004).
Uþitelj geografije lahko pri pouku številþne podatke uporabi v razliþnih delih ure in za
razliþne namene – odvisno kaj želi z njimi doseþi. Lahko mu služijo za motiviranje uþencev.
Te zelo zanimajo »najvišje, najgloblje, najdaljše….«, zato lahko ta tip številþnih podatkov
uporabimo za njihovo motivacijo (Petek, 2007).
Poseben pomen imajo številþni podatki, ki jih uþenci pridobijo sami, preko terenskega dela.
Te podatke si lažje zapomnijo in jih bolje razumejo ter interpretirajo.
Podatke iz Statistiþnega urada RS naj uþenci poišþejo sami, saj si bodo tako bolje zapomnijo
pridobljene podatke. Prav je tudi, da te podatke sami uredijo, jih analizirajo in razložijo. Po
potrebi jih lahko tudi grafiþno predstavijo v obliki klimograma, histograma, grafa…
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2.3.4. Uporabe komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni
2.3.4.1. Komunikacijske vešþine
Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare, ki pomeni razpravljati, vprašati
za nasvet, posvetovati se (Ucman, 2003). Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005) jo
opredeljuje kot izmenjavati misli, informacije, sporazumevati se.
Zmožnost komuniciranja je temelj vseh socialnih interakcij. Komunikacija je prenos informacij
od ene osebe k drugi. Besedno sporazumevanje omogoþa zelo zapleteno vplivanje na socialne
interakcije in delno tudi njihovo nadzorovanje. Nebesedno sporazumevanje je vsak naþin
sporazumevanja, ki ne vkljuþuje besed ali simbolov, ki besede nadomešþajo (Pares, 2010).
Ena od znaþilnosti komunikacije je ta, da gre za osebno izpostavljanje, odprtost in ranljivost
þloveka, ki vstopa v medosebni odnos z drugo osebo. Tako kot uspela komunikacija daje
vkljuþenim obþutek pripadnosti, lastne pomembnosti, angažiranje za skupni cilj, pušþa
neuspela komunikacija globoko prizadetost, ranjenost posameznikov, še veþjo zaprtost in
blokado odnosov (Ucman, 2003).
Naþini komunikacije so razliþni. Vse veþ ljudi na razliþnih podroþjih delovanja prepoznava
komunikacijske vešþine kot posebno potrebo, orodje in izziv (Pares, 2010).
2.3.4.1.1. Besedno in nebesedno komuniciranje po Ucmanovi (2003)
Pri besednem komuniciranju uporabljamo za prenos sporoþil besede, ki so sestavni del jezika.
Komuniciranje z uporabo jezika je znaþilno samo za ljudi in je prisotno v vseh kulturah. Z
besedami izrazimo naše misli in jih v tej obliki posredujemo drugim.
Dejstvo je, da razmišljamo hitreje, kot govorimo, zato govor ne more slediti hitrosti misli. V
pogovoru del svojih misli ponavadi posplošimo, spremenimo in izpustimo. Jasnost izražanja
je bistvenega pomena za uspešno komuniciranje. Zavedati se moramo, da pomen besed ni
vedno enoznaþen. Ena beseda ima lahko veþ razliþnih pomenov (npr. beseda cvek), prav tako
imajo razliþne besede lahko enak pomen (npr. luna in mesec). Zato lahko tudi pri besednem
komuniciranju prihaja do nesporazumov zaradi posploševanja in razliþnega pomena, ki ga
ima beseda za posameznika.
Besedno komuniciranje je lahko:
· Govorno ali ustno (kadar komuniciramo neposredno ali preko telefona),
· pisno (kadar za prenos besed uporabljamo pisavo, npr. pisma, elektronska sredstva, tisk).
Nebesedno komuniciranje pomeni komuniciranje z nebesednimi sredstvi, kot so naša mimika,
geste, gibanje v prostoru, zavzemanje razliþnih položajev v njem, dotika, vonja in zvoþna
podoba govora. Je prva oblika komuniciranja in je stara toliko kot þloveštvo. Pri sprejemanju
nebesednih sporoþil uporabljamo veþ zaznavnih naþinov (vid, sluh, tip, vonj), zato je
sporoþanje bolj uþinkovito. V kombinaciji z besedno komunikacijo jo nebesedna lahko
dopolnjuje ali pa je z njo v neskladju. Lažje kontroliramo besede kot nebesedne izraze.
Nebesedno izražanje je lahko delno nauþeno, vendar doloþeni izrazi niso pod našo zavestno
kontrolo.
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Po raziskavah ima nebesedni naþin komuniciranja najveþji pomen. Vtis, ki ga naredimo, je v
najveþji meri doloþen z govorico telesa (55 %), nato z glasom (38 %) in šele nato s pomenom
besed (7 %).

2.3.4.2. Miselne vešþine
Razmišljanje ni inteligentnost ali informiranost, niti ni vprašanje ali imamo prav, temveþ je to
operativna vešþina, ki jo je mogoþe izboljšati. Ne glede na to kakšen je obstojeþ nivo miselne
vešþine, jo je možno izboljšati, þe jo seveda hoþemo izboljšati (De Bono, 1998).
Vsebinska znanja so ponavadi v uþnih naþrtih predstavljena v povezavi z operativnimi cilji in
z dejavnostmi, ki vsaj do neke mere sovpadajo z miselnimi procesi z namenom, da uþenci
razumejo in utemeljijo ali pa spoznajo in razvrstijo oziroma na primeru dokažejo. V nekaterih
uþnih naþrtih je povezava z miselnimi procesi izrazitejša (npr. uþni naþrt za slovenšþino za
vsa tri triletja, za spoznavanje okolja za prvo triletje in za družbo ter za naravoslovje in
tehniko za drugo triletje), pri nekaterih pa manj (Rutar Ilc, 2003).
Kjer torej že uþni naþrti z dejavnostmi in cilji usmerjajo na spodbujanje miselnih procesov, so
ti najustreznejša opora uþiteljem pri procesnem pristopu. Kjer pa je poudarek na procesih
manjši, je potrebne veþ uþiteljeve pronicljivosti in iznajdljivosti za izpostavljanje le-teh v
okviru sicer bolj ohlapno zastavljenih ciljev. V obeh primerih pa kaže uþitelje usposabljati za
sistematiþno spodbujanje teh procesov pri uþencih, torej za ustvarjanje situacij, predvsem
ustreznih dejavnosti, nalog in vprašanj. Osnovno vprašanje, ki si ga morajo pri tem zastaviti,
je: Kaj morajo uþenci narediti, da bodo dosegli zastavljene cilje (Rutar Ilc, 2003)
Dragoceno orodje pri izgrajevanju znanja so lahko razliþne razvrstitve oziroma taksonomije
znanja. Njihova moþ je predvsem v tem, da nas opozorijo na raznovrstnost znanj in vešþin,
postopkov in procesov in da ob njihovi pomoþi lahko bolj sistematiþno in domišljeno snujemo
vprašanja, naloge in dejavnosti (Rutar Ilc, 2003).
Z Marzanovo delitvijo znanj še bolj poglobljeno kot z Bloomovo taksonomijo posegamo na
podroþje razliþnih miselnih procesov oziroma kompleksnega mišljenja (kot so ga poimenovali
Marzano in sodelavci) in s tem prispevamo k aktivni vlogi uþencev in procesnemu pristopu
(Rutar Ilc, 2003).
V izhodišþih kurikularne prenove (1996) je med drugim kot cilj zapisano, naj bi s šolanjem
spodbujali »razvijanje razliþnih strategij mišljenja, povezovanje teorije s prakso, uþenje za
uþenje, sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritiþnega mišljenja ter presojanja …«
(Rutar Ilc, 2003).
Te velike ideje pa so v nevarnosti, da ostanejo le fraza. Spodbujanje kompleksnega mišljenja
in kritiþne presoje ne more biti le stvar dobre volje in uþiteljeve intuitivne presoje, ampak
jasno premišljena strategija, ki zadeva vse elemente pouka s preverjanjem in ocenjevanjem
vred (Rutar Ilc, 2003).
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Prav Marzanova taksonomija je lahko pomoþ pri usmerjanju, kako te ideje uresniþevati v
praksi, konkretneje: na kakšen naþin sistematiþno spodbujati in spremljati kompleksno
mišljenje pri uþencih ob hkratnem izgrajevanju vsebinskih vidikov znanj (Rutar Ilc, 2003).
Rdeþo nit pouþevanja, ki spodbuja kompleksno razmišljanje, predstavlja strategija, ki z
razliþnimi dejavnostmi (na primer z opazovanjem, odkrivanjem in eksperimentiranjem …), z
vprašanji in nalogami ter skozi razpravljanje uþence spodbuja k odkrivanju in povezovanju
principov, od njih izvablja razlage in napovedi ter utemeljitve zanje in jim omogoþa urjenje v
temeljnih procesnih spretnostih in sposobnostih oziroma miselnih procesih (Rutar Ilc, 2003).
Beseda procesno znanje se uporablja v treh pomenih. V okviru prvega pomena se procesno
znanje nanaša na to, da ta znanja oz. spretnosti in sposobnosti uporabljamo v procesu, na
primer primerjanje, razvršþanje, sklepanje, raziskovanje, delo z viri … torej je uporaba le-teh
kot pomoþ za izgrajevanje vsebinskih znanj oziroma spoznanj, zato jim tudi reþemo
spoznavni postopki. V tem pomenu besede se torej procesnost nanaša na to, da nekaj poteka,
se izgrajuje, je v procesu. V drugem pomenu besedi procesno znanje uporabljamo, ko je
(formalni) proces na primer obravnave uþnega sklopa zakljuþen in ko uþenci izkazujejo
obvladovanje vsebinskih znanj s pomoþjo procesnih znanj; na primer razumevanje nekega
koncepta podprejo z utemeljevanjem ali pa z napovedovanjem; rešujejo problem ali pa si
zamislijo raziskavo in izvedejo eksperiment in si pri tem pomagajo z viri … V tem drugem
pomenu besede mislimo na procesna znanja, ki podpirajo vsebinska znanja. V tretjem pomenu
besede pa mislimo na procesna znanja, ki so sama po sebi cilj – kot spretnosti in vešþine, na
primer vešþina eksperimentiranja, vešþina dela z viri … (Rutar Ilc, 2003).
Marzano in sodelavci so razvili t.i. model dimenzij uþenja, ki temelji na predpostavki, da je
kakovostno znanje rezultat interakcije petih dimenzij uþenja:
1) Stališþ in zaznav uþencev,
2) izgrajevanja in povezovanja znanja,
3) širjenja in poglabljanja znanja,
4) smiselne in uþinkovite uporabe znanja,
5) miselne navade (kritiþnega, ustvarjalnega in samoregulativnega mišljenja).
Stališþa in zaznave uþencev ter miselne navade so po mnenju Rutar Ilþeve temelj, na katerem
je uþinkovito uþenje šele mogoþe, druga, tretja in þetrta dimenzija pa opisujejo proces uþenja
v ožjem pomenu. V vsaki od omenjenih faz uþnega procesa v ožjem smislu uþenci izgrajujejo,
povezujejo, razširjajo, poglabljajo in uporabljajo vsebinsko znanje skozi procesna znanja in z
razvijanjem le-teh (Rupnik Vec, Kompare, 2006).
Zadnji vidik kakovostnega uþenja, ki ga uþitelj ne sme zanemariti, je razvijanje miselnih
navad, ki uþencem omogoþajo kakovostno in samostojno vseživljenjsko uþenje. Miselne
navade, ki jih je pri uþencih pomembno razvijati, so kritiþno mišljenje (npr. jasnost in
natanþnost, miselna odprtost, refleksivnost in omejevanje impulzivnosti), ustvarjalno
mišljenje (originalnost, vztrajanje pri problemih, katerih rešitev ni takoj razvidna) in
samoregulativno mišljenje (npr. zavedanje in uravnavanje lastnega mišljenja, uþinkovito
naþrtovanje, samoocenjevanje) (Rupnik Vec, Kompare, 2006).
Kritiþno razmišljanje je v današnji dobi, polni informacij, nujno orodje v rokah odraslega in
odgovornega državljana. Pomeni, kako posameznik zavestno sprejme in prikroji informacije
znotraj njegovih obstojeþih vrednot, interesov in znanja. Tako uþitelj kot uþenec naj bi vsako
novo informacijo (razliþna kulturna, ekonomska, ekološka, politiþna in družbena vprašanja)
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sprejel brez predsodkov in ustaljenih prepriþanj, paþ pa pripravljen za nova dognanja,
prepriþanja in znanja, ki jih potem kritiþno ovrednoti (Bandelj, 2007).

2.3.4.3. Razvijanje vešþin reševanja problemov
Marzanu idr. (1997) se zdi pomembno pri uþencih spodbujati proces reševanja odprtih ali
nestrukturiranih problemov tj. problemov, pri katerih morajo uþenci sami identificirati tako
cilj kot omejitve, ki ovirajo doseganje cilja in alternativne poti doseganja cilja. Pri doseganju
tega procesnega cilja uþitelj usmerja proces uþenja skozi niz razliþnih aktivnosti, ki uþencem
omogoþajo, da skozi reševanje problemov oblikujejo poglobljeno razumevanje procesa
reševanja problemov, pridobivajo strateško znanje (kdaj je usvojeno vešþino mogoþe in
smiselno uporabljati in kako) in uporabljajo vsebinsko znanje na smiseln naþin (Kmet, 2007).
Koraki pri uþenju reševanja problemov (Rupnik Vec, Kompare, 2006):
1. Pomagajte uþencem razumeti proces reševanja odprtih problemov.
Uþenci so v šolskih situacijah pogosteje sooþeni z zaprtimi problemi, zato je pomembno, da
razumejo znaþilnosti zaprtih in odprtih problemov ter razlikujejo obe vrsti problemov.
Seznanimo jih z razliþnimi odprtimi problemi, pri katerih moramo navadno odgovoriti na tri
vprašanja: Kaj je moj cilj? Kaj me ovira (omejuje) pri doseganju cilja? Kako lahko premagam
ovire in dosežem cilj? Pri iskanju odgovorov spodbujamo uþence k razmisleku, kakšno znanje
potrebujemo pri posameznem problemu, da doloþimo cilj, razumemo omejitve in generiramo
možne rešitve. Uþenci naj napišejo in analizirajo enostavne primere problemov iz
vsakdanjega življenja.
2. Seznanite uþence s koraki reševanja problemov in ustvarite þim veþ uþnih situacij, v
katerih bodo imeli priložnost za razvijanje vešþin reševanja problemov.
Izberite konkreten problem, povezan z uþnimi vsebinami, ki jih obravnavate, in modelirajte
njegovo reševanje. Med reševanjem problema »glasno« razmišljajte in v proces reševanja z
vprašanji vkljuþite tudi uþence. Uþence usmerjajte k posplošitvi o korakih ali vprašanjih, ki si
ponavadi sledijo pri reševanju problemov. Po eksplicitnemu uþenju korakov reševanja
problemov nudimo uþencem þim veþ možnosti za reševanje problemov, povezanih z
obravnavanimi uþnimi vsebinami, ki so hkrati zanje smiselne in vse bolj kompleksne. Pri
reševanju problemov jih spodbujamo in usmerjamo s kakovostno povratno informacijo, kako
uspešni so pri reševanju problemov.
3. V procesu reševanja problemov usmerjajte pozornost uþencev na kritiþne korake v
procesu in težave, ki navadno ovirajo proces reševanja.
Uþence postopoma sooþamo s problemi, pri katerih je eden ali veþ korakov reševanja
problemov problematiþnih. Vþasih je kritiþen že prvi korak – identificiranje problema, zato
sooþimo uþence s problemi, pri katerih cilj ni takoj razviden, pri katerih morajo izbirati med
veþ možnimi cilji ipd. Pomembno je tudi, da se uþijo upoštevati omejitve in ovire, ki so
pogosto prisotne tudi pri vsakdanjem reševanju problemov. Pri presojanju rešitve pri uþencih
spodbujamo naravnanost, da pri reševanju problemov išþejo najboljšo rešitev in se ne
zadovoljijo s prvo rešitvijo, ki se jo domislijo.
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4. Seznanite uþence z grafiþno predstavitvijo procesa reševanja problema.
Nekateri uþenci so pri reševanju problemov uspešnejši, þe se oprejo na grafiþne organizatorje
oz. predstavitve problema. Pokažite jim razliþne možnosti predstavitev procesa reševanja
problemov, nato pa jih spodbujate pri njihovi uporabi in modificiranju (uþenci naj ponujene
grafiþne organizatorje prilagodijo sebi).
5. Konstruirajte razliþne uþne situacije, ki spodbujajo reševanje problemov, in spodbudite
uþence, da sami zastavljajo in oblikujejo probleme.
2.3.4.4. Razvijanje spretnosti odloþanja
Kot navajajo Marzano in sod. (1997), kritiþni mislec v procesu odloþanja raziskuje odgovore
na naslednja vprašanja: Ali je treba preuþiti ali sprejeti pomembno odloþitev? Kakšne so
možnosti izbire? Kateri so pomembni kriteriji, ki nam lahko pomagajo pri odloþanju? Katera
odloþitev je najboljša? Katera najslabša? Ali bi morali spremeniti kriterije, na temelju katerih
smo sprejeli odloþitev (Rupnik Vec, Kompare, 2006).
Splošni koraki po Marzano, Pickering idr. (1997), na katere se lahko opremo pri uþenju
vešþine odloþanja, so podobni tistim pri uþenju vešþine reševanja problemov (Rupnik Vec,
Kompare, 2006).
1. Pomagajte uþencem razumeti proces odloþanja.
Razumevanje odloþanja kot procesa razvijanja in uporabe kriterijev za izbiro med možnostmi,
ki se zdijo na prvi pogled enakovredne, lahko zaþnemo oblikovati z opisi primerov odloþitev
iz vsakdanjega življenja. Razlikujte med trivialnimi in pomembnimi odloþitvami ter pri
vsakem primeru odloþitve ubesedite proces odloþanja: med katerimi možnostmi ste izbrali in
kakšne kriterije ste uporabili za izbiro.
2. Pojasnite uþencem model odloþanja in ustvarite možnosti za razvijanje procesa odloþanja.
Seznanite uþence z modelom odloþanja: poimenujte in opišite faze procesa odloþanja in/ali
uþence seznanite z vprašanji, ki uokvirjajo in usmerjajo proces odloþanja. Model veþkrat
uporabite pri odloþanju o vsebinah, povezanih z uþno snovjo, npr. pri zgodovini – kdo je
najpomembnejša zgodovinska osebnost, pri geografiji – katera država ima najbolj ugodno
podnebje… Ustvarite þim veþ uþnih situacij, ki bodo uþence spodbujale k samostojnemu
odloþanju glede razliþnih vprašanj in problemov.
3. Omogoþite uþencem uvid v kritiþne korake procesa odloþanja in v ovire, ki otežujejo
odloþanje.
Da bi uþenci povsem razumeli proces odloþanja in se zmogli uþinkovito odloþati, morajo
razumeti pomen kriterijev pri odloþitvah. Kakovost odloþanja je namreþ najpogosteje odvisna
od ustreznega identificiranja in jasnega ubesedenja kriterijev, ki jim morajo zadostiti možne
izbire. Po konþani odloþitvi zato uþence vþasih spodbudimo k ponovni presoji kriterijev in
zamenjavi kakega od izbranih kriterijev z novimi. Tako spodbujamo uvid v pomembnost
izbire kriterijev za odloþitev.
Drugi kritiþen korak v procesu odloþanja je presojanje, v kakšni meri posamezna možnost
ustreza izbranim kriterijem. Pri uþencih spodbujamo naravnanost, da pri presoji ustreznosti
posamezne možnosti uporabljajo znanje, ga povezujejo na nove naþine in ugotavljajo, katere
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informacije še potrebujejo za ustrezno presojo. Razvijamo tudi zavedanje, da je kakovost
odloþitev odvisna od znanja, ki ga imamo o izbranih možnostih.
4. Seznanite uþence z izbrano grafiþno predstavitvijo procesa odloþanja.
Uporaba izbranega modela matrike ali delovnega lista odloþanja uþencem olajšuje odloþanje,
saj prikazuje in sistematiþno povezuje vse kljuþne korake v procesu odloþanja. Smiselno je,
da se uþenci najprej seznanijo z enim modelom, ki ga lahko kasneje prilagodijo posameznim
odloþitvam ali pa nadomestijo z modelom delovnega lista, ki so ga sami izdelali.
5. Konstruirajte razliþne uþne situacije, ki spodbujajo odloþanje, in omogoþite uþencem,
da sami konstruirajo naloge oz. odpirajo probleme, ki zahtevajo odloþanje .
Marzanova delitev znanj vsebuje 4 kategorije, kot jih navaja Marzano s sodelavci (1993)
(Rutar Ilc, 2003)
A) KOMPLEKSNO RAZMIŠLJANJE:
Primerjanje, razvršþanje, sklepanje z indukcijo in dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje,
analiziranje perspektiv, odloþanje, preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno
raziskovanje, analiza napak, invencija.
B) DELO Z VIRI:
Zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti in vrednosti podatkov.
C) PREDSTAVLJANJE IDEJ:
Jasnost izražanja, uþinkovitost komuniciranja z razliþnim obþinstvom in na razliþne naþine,
ustvarjanje kakovostnih izdelkov …
D) SODELOVANJE:
Prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih vešþin, prevzemanje razliþnih vlog v
skupini …
»Vseživljenjska znanja zajemajo po mnenju Marzana s sodelavci (1993) vsebinska znanja,
miselne procese, vešþine ter spretnosti« (Rutar Ilc, 2003, 89).

2.3.4.5. Socialne vešþine
Prehod iz otroštva v obdobje mladostništva þloveka vedno zaznamuje, kajti to obdobje je
povezano s številnimi nejasnostmi, negotovostjo, iskanjem lastnega obraza in identitete. To je
ponavadi tudi obdobje neposrednega sreþevanja s socialnimi in bivanjskimi problematikami.
S podroþij, kot so na primer samopodoba, odgovornost, naþrtovanje poklicne poti, odnosi,
premagovanje stresa, mladostnik nima veliko izkušenj niti praktiþnih znanj. Zato je obdobje
mladostništva, v katerem se mladi seznanjajo s socialnimi tematikami, se priuþijo socialnih
vešþin in jih prakticirajo, zelo dobrodošlo, þe ne celo potrebno za zdrav in celosten nadaljnji
razvoj (Metelko Lisec, 2004).
Socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko
uþinkovito in konstruktivno vkljuþi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in
bolj ozavešþenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu
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posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi
ljudmi (Koncept vkljuþevanja…, 2010).
Splošna definicija opredeljuje socialne vešþine kot pomoþ ljudem za doseganje bolj
kakovostnega življenja z namenom, da bi posvetili veþjo skrb sebi in svojemu življenju.
Zurilla in Goldfried pravita, da je pod pojmom socialne vešþine mišljena sposobnost
prepoznavanja razliþnih možnosti dojemanja in odzivanja ter zmožnost izbire med njimi, ko
se znajdemo v razliþnih situacijah (Metelko Lisec, 2004). Socialne vešþine v splošnem
pomenu so predstavljene tudi kot spretnost reševanja problemov, ki jih postavlja pred ljudi
konkretno življenje. Ena od definicij opredeljuje socialne vešþine oz. trening socialnih vešþin
kot priuþevanje na podroþju vedenjske sfere, ki pripomore k boljšemu odnosu z drugimi
(Spence, Shepherd, 1983; cv: Metelko Lisec, 2004).
Socialne spretnosti vkljuþujejo modele spoznavanja, razumevanja in usmerjanja sebe, drugih
ljudi in medosebnih interakcij ter odnos do dela v formalnih in neformalnih skupinah.
Poudarek je na medosebnem komuniciranju ter medosebnem vplivanju (Koncept
vkljuþevanja…, 2010).
Šola z delovnim procesom je celosten socialni prostor, ki daje vsem vpletenim (uþencem,
uþiteljem) zelo raznolike možnosti za razvoj socialnih spretnosti. Upoštevati pa moramo, da
prihajajo v uþno okolje iz svojega primarnega socialnega okolja, z osebno zgodovino in
svojimi posebnostmi. Prav zaradi tega naj bi bilo veþ pozornosti namenjeno osvetljevanju in
uzavešþanju do sedaj sprejetih vzorcev socialnih interakcij in znaþilnosti komuniciranja
(Koncept vkljuþevanja…, 2010)
V pedagoški teoriji se je uveljavil pojem »socialno uspešnega mladostnika« (Metelko Lisec,
2004). Socialno uspešen mladostnik ima na voljo, glede na druge, veþ potencialnih tehnik za
premagovanje težkih medosebnih situacij in vsakodnevnih težav. Proces vkljuþuje þas, ko je
problem nastal, njegovo reševanje z izbiro med veþ alternativami, zavedanje posledic, ki jih
bo prinesla odloþitev ter vzroke in posledice samega ravnanja (Frosh, 1983; cv: Metelko
Lisec, 2004).
Socialno uspešen mladostnik je na primer tisti mladostnik, ki se zaveda samega sebe, ljudi
okoli sebe in družbe v širšem smislu. Ima postavljen nek osnovni sistem vrednot, ki jih je
sþasoma privzel za sebi lastne in pomembne in se jih v svojem življenju tudi skuša držati. Zna
si zastavljati kratkoroþne in dolgoroþne cilje; zanje se je pripravljen potruditi, zna pa se tudi
odrekati stvarem, ki bi ga pri tem ovirale. Zna se spopasti s problemi, ki mu prihajajo na pot;
zaveda se, da so rešljivi, da je vedno mogoþe izbirati med veþ rešitvami in zna se odloþiti za
ustrezno. Socialno uspešen mladostnik lahko obvladuje eno ali veþ od naštetih socialnih
vešþin ali pa poseduje druge socialne spretnosti, ki mu bodo v življenju pomagale, da bo
uspešneje komuniciral z ljudmi okoli sebe in se bolj pozitivno odzival na razliþne situacije
(Metelko Lisec, 2004).
Razvoj socialnih spretnosti mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki jih postavlja v
procesu uþenja v enakopraven partnerski položaj. Naloga uþiteljev je, da jih povabijo k
sodelovanju, jim organizirajo raznolike razmere za uþinkovito uþenje socialnih spretnosti v
razliþnih kontekstih. Dajejo jim naj povratne informacije o socialnem ravnanju in razvijajo
širok nabor možnosti. S svojim zgledom in ravnanjem hkrati predstavljajo naþine in oblike
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socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami uravnoteženo, konstruktivno,
uþinkovito ter socialno sprejemljivo (Koncept vkljuþevanja…, 2010).
Kmetiþeva navaja naslednje socialne vešþine: prilagajanje skupini, empatija, sprejemanje
pravil, reševanje sporov, komunikacija ( verbalna in neverbalna ),sodelovanje ( z vrstniki,
odraslimi ), obþutek pripadnosti skupini, sprejemanje drugaþnosti, upoštevanje drugega,
zmožnost poslušanja, izpostaviti se, biti loþen od doma ( obþutek varnosti ), þustveni momenti
( upati se, premagati samega sebe ) (Kmetiþ, 2011).
Šola ima kot formalna izobraževalna ustanova edina možnost, da strukturirano pouþuje
socialne vsebine in s tem zagotavlja celovitejšo socialno opremljenost mladih (Metelko Lisec,
2004).
Komunikacijske, miselne, praktiþne in socialne vešþine se med seboj moþno prepletajo.
Uþenec, ki pridobi te vešþine, se zaveda samega sebe ter ljudi okoli sebe. Ima izoblikovano
lastno samopodobo, zna se samostojno odloþati in presojati dogodke.
Te spretnosti uþencu omogoþajo kritiþno interpretacijo dogodkov, na veþ nivojih. Razume, da
okolje in družba nista vsepovsod enaka. Zaveda se, da po svetu živijo razliþne narodnosti z
razliþno kulturo in veroizpovedjo. Uþenec je sposoben razumeti razliþnost, je ne obsoja,
ampak jo vidi kot priložnost za medkulturno sodelovanje. Uþenec se zaveda, da je
povezovanje in sodelovanje zlasti iz vidika okoljevarstva, gospodarstva in kulture na
regionalni, nacionalni in globalni ravni pomembno za kakovostno življenje. Zaveda se, da
lahko dogodki, ki se zgodijo na drugem koncu sveta, pomembno vplivajo na njegovo
življenje, kar se je zgodilo z gospodarsko krizo leta 2008, ki je najprej doletela Ameriko in
nato še ves svet.
Uþenec je sposoben najti sam ali v skupini rešitve za posamezne geografske probleme in jih
predstaviti pred sovrstniki. Posluša in se odzove na mnenja drugih, na da bi pri tem favoriziral
svoje odloþitve.

2.3.5. Pravilno ravnanje ob morebitnih elementarnih nesreþah
Slovenija s svojo geološko zgradbo, geomorfološko in pokrajinsko pestrostjo, geografsko lego
in klimatskimi vplivi z atlantskih, sredozemskih in celinskih obmoþij, predstavlja izjemen
življenjski prostor, ki ga ogrožajo razne naravne nesreþe: potresi, poplave, vremenske ujme,
plazovi, erozija itd. Pokrajine so poseljene, doline in nižine celo gosto in v njih so raznovrstne
dejavnosti, pri katerih se dogajajo nesreþe: požari in eksplozije, prometne nesreþe, zastrupitve,
poškodbe pri uporabi tehnike in podobno (Svet za varstvo okolja RS, 1999).
Geografija obravnava naravne nesreþe kot sestavni del pokrajine, v kateri je možno z
geografskimi metodami identificirati njihovo prisotnost, uþinke na naravo in družbo ter
možne prilagoditve þloveške družbe nanje, kar je kljuþnega pomena za prepreþevanje
negativnih posledic in eden od predpogojev za smotrno prostorsko naþrtovanje in za
uveljavitev paradigme sonaravnega razvoja (Natek, 2007).
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Z vidika naravnih nesreþ zaslužijo najveþjo pozornost tisti deli pokrajine (prostora), kjer je
intenzivnost naravnih procesov posebno moþna in je z vidika sonaravnega razvoja smotrno,
da se pri udejanjanju takšnega razvoja da prednost naravnim procesom pred trenutnimi
potrebami družbe, þeprav pri tem ni prvenstveni cilj varovanje narave, temveþ varovanje
þloveka (družbe) pred destruktivnim (škodljivim) delovanjem naravnih procesov (Natek,
2007).
Uþitelj pri pouku geografije lahko pri razliþnih temah opozori na pravilno ravnanje ob
morebitnih elementarnih nesreþah, vendar menimo, da se morajo uþenci pri pouku geografije
nauþiti, ne samo kako se ob morebitnih elementarnih nesreþah obnašati, temveþ kaj lahko
sami pripomorejo k temu, da se bodo izognili oziroma ublažili uþinke elementarnih nesreþ.
Dejstvo je, da se potresu ne da izogniti, vendar lahko uþence nauþimo, da lahko s pravilno
gradnjo njegove uþinke ublažimo. Ravno tako je s poplavami. Problem je v tem, da se je v
Sloveniji premalo upoštevalo vidik sonaravnega razvoja z vidika naravnih nesreþ. Posledica je
ta, da ob morebitnih poplavah ali plazovih, ki so v naravi þisto normalen pojav, nastane
ogromno elementarne škode zaradi neupoštevanja naravnih zakonitosti in gradnje objektov.
Uþence je potrebno torej nauþiti logiþnega razmišljanja in sklepanja, kaj se lahko ob
neupoštevanju naravnih zakonitosti pripeti. Zavedati se morajo, da je naravni prostor
kompleksen in da se s porušitvijo enega þlena lahko zruši cel sistem. Vedeti morajo, da
preden posežejo v naravni prostor v celoti preuþijo, kakšne uþinke bi imel njihov poseg nanj,

2.3.6. Vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega
sveta in usposabljajo za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter odgovornosti
do ohranjanja fiziþnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije
ýloveštvo se je znašlo pred težko odloþitvijo, kako naprej, saj se nekatere posledice sedanjega
antropocentriþnega in netrajnostnega razvoja odražajo tako na naravnem okolju kot tudi na
družbi. Dosedanji gospodarski razvoj pomeni resno grožnjo prihodnjim rodovom, in to ne le
þloveškim. Zakon entropije je univerzalni zakon vesolja, ki mu tudi þlovek na Zemlji ne more
ubežati. Dokazano je, da je veþji del posledic, ki jih v okolju zaznavamo danes,
antropogenega izvora, kar ne nazadnje potrjujejo tudi mnoge študije. Oþitno je torej, da bo
þlovek moral spremeniti del svojih ravnanj, predvsem pa temeljito premisliti svoj odnos do
stalne gospodarske rasti ter njenih dobrih in slabih posledic. Je morda rešitev nova ekološka
etika, ki ne bo antropocentriþna, ampak predvsem intrinziþna – torej etika, ki ji trajnostni
(uravnotežen, sonaraven) razvoj ne bo cilj, ampak sredstvo za dosego cilja? Bo morda pot do
etike, ki bo odgovorno ravnala z okoljem in vsemi živimi bitji, krajša, ko bomo izkušnje
starejših generacij prek ustreznega izobraževalnega koncepta prenašali na mlajše rodove?
Morda. Na sreþo so ti rodovi, ki so še kako dojemljivi za okoljsko/ekološko etiko, že med
nami, saj vse skupaj povezuje usoda tega þasa in prostora (Mohoriþ, 2011).
Geografija navdihuje uþence, da postane globalni državljani, preko raziskovanja svojega
lastnega mesto v svetu, njihove vrednote in svoje odgovornosti do drugih ljudi, na okolje in
trajnost planeta (Geography, 2007).
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Obstaja veliko definicij trajnostnega razvoja, najpogosteje pa se uporablja definicijo
Burtlandskega poroþila Svetovne komisije za okolje in razvoj, ki pravi, da se v trajnostnem
razvoju zadovoljuje trenutne potrebe ljudi, ne da bi se ob tem ogrožalo možnosti delovanja in
uresniþevanja ciljev prihodnjih generacij (IICD, 2007; cv: Bandelj, 2007).
»Definicija Združenih narodov iz leta 2004 pravi, da je le malokateri cilj za prihodnost
þloveštva bolj kritiþen in nujen kot ta, da zagotovimo izboljšanje kakovosti življenja za to in
prihodnje generacije na naþin, ki bo spoštoval našo skupno dedišþino – planet, na katerem
živimo. Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike,
institucije in družbe, naj gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam ali pa ne bo pripadel
nikomur« (UN Decade for Education for Sustainable Development, 2007; cv: Bandelj, 2007,
str. 28).
»Najnovejša znanstvena odkritja, katerih posledica je tudi poziv k trajnostnemu razvoju
družbe, ponovno pozivajo k celostni obravnavi problemov in opozarjajo, da so prav vsa naša
dejanja povezana s stanjem okolja, drugimi ljudmi in drugimi dejavnostmi. Vsak poseg v
prostor povzroþi neko spremembo, pa naj bo ta minimalna ali moþno opazna, kratkoroþna ali
dolgoroþna, v svojem bistvu pozitivna ali negativna. Prostorske razsežnosti razvoja dobivajo v
tem þasu in prostoru prav posebno mesto« (Resnik Planinc, 2008; cv: Resnik Planinc, Demšar
Mitroviþ, Ilc, 2009).
V Uþnem naþrtu za geografijo za osnovno šolo (2003) je zapisano, da pri pouku geografije
uþenci razvijajo pozitivna þustva do prostora okoli sebe, obþutek pripadnosti narodu in
ljubezen do naravne ter kulturne dedišþine. S spoznavanjem raznolikosti vrednot po svetu se
uþijo spoštovati drugaþne ljudi. Poleg tega se pri pouku geografije rešuje aktualne probleme v
doloþenem okolju, s þimer se pri mladih razvija zanimanje za vsakodnevno dogajanje na
razliþnih obmoþjih. Geografija mlade spodbuja k odgovornemu odloþanju v svojem okolju,
predvsem takrat, ko mladi lahko kakorkoli pripomorejo k skupnemu dobremu. Opredelitev
predmeta geografije v šoli nakazuje nujnost sprememb in vkljuþevanja novih vsebin ter
pogledov v pouk geografije. Geografsko izobraževanje naj bi temeljilo na prostoru, na
vrednotenju le-tega, spoznavanju in razumevanju njegovega delovanja ter odloþanju v njem.
Uþencem in dijakom moramo pokazati, da v prostoru ne poznamo stalnic, da se vse
spreminja, da stvari z razliþnih perspektiv izgledajo razliþno, in da se pomembnost
posameznih elementov s þasom, izkušnjami in novostmi spreminja (Ferjan, 2002; cv: Resnik
Planinc, 2008).
Razumevanje tako globalnih vsebin kot lokalnih vsebin (v globalnem kontekstu) pogojuje
zavedanje, da so le te pogosto medsebojno povezane in imajo obenem svoj historiat in
prihodnost, tako z vidika posamiþne oz. prostorsko samostojne enote in soþasno tudi kot
integrativni del širše prostorske enote tako, da lokalno ne izkljuþuje regionalnega in
globalnega, temveþ je njihov sestavni del. Sposobnost razumevanja stvari z razliþnih vidikov
je ob upoštevanju razliþnih stališþ posameznika ali naroda tudi kljuþnega pomena za intra in
inter nacionalno razumevanje kot osnove za ustvarjanje pogojev sodelovanja, ki podpirajo
izobraževanje za trajnostni razvoj (Kolenc Kolnik, 2009).
Pomembno je, da geografsko prouþevanje poudari pomen pokrajinskim (regionalnim)
okoljskim, naravnim znaþilnostim in procesom þim bolj prilagojenega, torej sonaravnega
razvoja poselitve, gospodarstva, infrastrukture in pokrajinske rabe (Plut, 2009).
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Bistveno je da uþencem dokažemo, zakaj so spremembe našega ravnanja v prostoru tako zelo
nujne. To je jim da dokazati na razliþne naþine, saj je dokazov o onesnaževanju, neracionalni
rabi prostora in o uniþevanju naravne in kulturne dedišþine na žalost preveþ. Vse to lahko
dokažemo z razliþnimi izraþuni, grafiþnimi prikazi, slikovnim gradivom, dokumentarnimi
filmi ali iz izseki iz dnevnih informativnih oddaj ali þasopisja. Uþencem lahko priporoþimo,
da spremljajo informacije v þasopisih, revijah, televiziji… Tudi za otroke obstaja veliko
animiranih risanih filmov, ki opozarjajo na prostorske probleme. Uþitelj geografije mora
spremljati aktualne dogodke na svojem podroþju in uþence ob tem usmerjati ter z njimi o teh
dogodkih govoriti (Bandelj, 2007).
»Geografsko uþenje za prihodnost temelji na spoznanjih in naþinih dela, ki so pomembni za
sedanjost (uþenje o prostoru) in prihodnost (upravljanje s prostorom). Geografija je šolski
predmet, ki uþeþim se pomaga pridobiti znanje ter razviti sposobnosti in spretnosti, s katerimi
lahko razumejo ožje in širše življenjsko okolje. Poleg tega jih vzgaja, da bi znali lokalno
(domaþa pokrajina), regionalno (domaþa naravnogeografska enota), državno (Slovenija) in
svetovno (Evropa, Zemlja) okolje pravilno vrednotiti in spoštovati« (Kolenc-Kolnik, Resnik
Planinc 2006).
Izvajanje pedagoških aktivnosti za doseganje izobraževalnih ciljev in razvijanje
posameznikove raznolike kompetentnosti temelji na celotnem in kompleksnem pojmovanju
geografskega prostora in poudarku na vzroþno-poslediþnih povezavah med naravnimi in
družbenimi dejavniki (Kolenc Kolnik, 2009).
Univerzalnega modela izobraževanja za trajnostni razvoj ni. So pa kljuþne vrednote, ki jih
mora izobraževanje za trajnostni razvoj spodbujati:
•
•
•
•

Spoštovanje dostojanstva in þlovekovih pravic vseh ljudi po svetu ter zavezanost k
doseganju socialne in ekonomske praviþnosti za vse,
spoštovanje þlovekovih pravic prihodnjih generacij in prizadevanje za
medgeneracijsko odgovornost,
spoštovanje širše skupnosti in skrb zanjo v vsej njeni razliþnosti, kar vkljuþuje zašþito
in obnovo Zemljinih ekosistemov,
spoštovanje kulturne raznolikosti in prizadevanje za vzpostavitev lokalne in globalne
skupnosti strpnosti, nenasilja in miru (YouthXchange 2007; cv: Resnik Planinc,
Demšar Mitroviþ, Ilc, 2009).

V þasu geografskega izobraževanja je potrebno uþencem ponuditi možnost pridobivanja
vešþin, ki jim pomagajo kasneje v življenju delovati in sodelovati v skupnosti.
Vešþine, ki zagotavljajo trajnostni prostorski razvoj in prihodnost za naše zanamce so:
•
•
•
•
•
•
•

Multidisciplinaren pristop,
inovativno razmišljanje,
pozitiven odnos do skupnosti v kateri živimo,
vodstvene sposobnosti,
delo v skupinah,
pogajanje in reševanje konfliktov,
tehniþne vešþine,

44

__________________Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli___________________

•
•
•
•

sposobnost pisnega in govornega sporazumevanja,
prepoznavanje potreb po spremembah,
fleksibilnost do spremenjenih okolišþin/pogojev dela,
analiziranje in vrednotenje (Demšar Mitroviþ, 2006; cv: Bandelj, 2007).

»Vzgoja za trajnostni razvoj je v osnovi vzgoja za vrednote. V središþu vrednot pa je
spoštovanje; spoštovanje do drugih, do sebe, do sedanjih in prihodnjih generacij, do kulture
razliþnosti, do okolja in virov na planetu, na katerem bivamo« (Marentiþ Požarnik, 2005, str.
6).
Po Marentiþ Požarnikovi (2005) je vzgoja za trajnostni razvoj visoko kakovostna vzgoja, ki
izkazuje naslednje znaþilnosti.
•
•
•

•
•
•

Interdisciplinarnost in celostnost (holizem): vkljuþena je v kurikulum, vkljuþuje
znanje razliþnih ved, ki so med seboj neloþljivo povezane.
Zasnovana je na vrednotah, ki so v ozadju trajnostnega razvoja.
Spodbuja kritiþno mišljenje in zmožnosti za reševanje problemov, to pa vodi do
zaupanja, da bomo kos dilemam in izzivom trajnostnega razvoja, saj bo le
samozavesten þlovek, prepriþan v svoje znanje in sposobnosti, v skupnosti zmožen
aktivno delovati kot odrasel državljan.
Uveljavlja raznovrstnost metod, ki vkljuþujejo izkušnjo, umetnost, debate, diskusije,
gledališþe in še druge aktivne oblike dela.
Vkljuþuje uþenje uspešnega sodelovanja v procesu družbenega odloþanja, najveþkrat
skozi igro vlog.
Je krajevno zakoreninjena tudi ob obravnavi globalnih problemov. Uporablja jezik, ki
ga razumejo uþenci danega okolja, in pripravi uþence na zmožnost povezovanja teorije
in prakse v konkretnem živem primeru.

Geografsko razumevanje in prouþevanje soodvisnosti naravnih in družbenih elementov
prostora je za trajnostno prihodnost nujna podlaga, zato moramo v izobraževanju za trajnostni
razvoj geografi preseþi prepogosto sicer zelo izþrpno analizo prostorskih procesov in pojavov
ter se pogumneje postaviti v medpredmetno sintezno središþe razvoja uþenþevega mišljenja.
Pomembno je, da se zavemo, da smo kot uþitelji geografije dolžni, z vidika poslanstva naše
vede, delovati povezovalno (Kolenc Kolnik, 2009).
Uþenje o globalnem svetu je pomemben sestavni del izobraževalnih programov po vsem
svetu. Mednarodna listina o geografskem izobraževanju (The International Charter on
Geographical Education, 1992) trdi, da naj predmet geografija spodbuja k planetarnemu
razumevanju skozi raziskovanje naravnih in družbeno-ekonomskih sistemov in kulturne
raznolikosti þloveštva, z namenom sooþili se z izzivi in priložnostmi za planetarno
soodvisnost. Namen geografskega izobraževanja je razviti geografsko opismene ljudi, ki bodo
lahko postali aktivni in obvešþeni in ozavešþeni državljani (Gerber, 1996).
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2.3.7. Osnovno geografsko preuþevanje in raziskovanje domaþe pokrajine in Slovenije ter
sposobnost za uspešno vkljuþevanje v odloþanje o njunem razvoju
Domaþa pokrajina je dobesedno pokrajina okrog našega doma ali naše šole ali na kratko naša
okolica. To je lahko ozemlje naše krajevne skupnosti ali veþ krajevnih skupnosti, lahko pa je
tudi ozemlje neke obþine (Kunaver in sod., 1989).
Domaþi kraj je okolje, ki bi ga morali vsi najbolje poznati. Z njim se sreþamo že v zgodnjem
otroštvu, ko najprej opazujemo okolico v kateri živimo: hribe, gore, reke, potoke, polja,
ceste… Otrok skozi to opazovanje pridobi neke zaþetne informacije o družbenih in fiziþnih
elementih domaþega kraja. Starejši kot je bolj, se zaveda okolja okoli sebe in bolj je sposoben
aplicirati nekatere dejavnike iz domaþega okolja na širše obmoþje.
Pokrajina je geografski prostor ali del Zemljinega površja, ki ima neke svojstvene poteze,
lastnosti in vsebino. Vso Zemljino površje sestavlja mozaik velikega števila pokrajin, ki se
med seboj bolj ali manj razlikujejo. Pravijo, da dveh enakih pokrajin ni na svetu, lahko so si
kveþjemu nekoliko podobne. Neponovljiva je zato tudi naše domaþa pokrajina (Kunaver in
sod., 1989).
V geografiji je predmet obravnave pokrajine vsa njena vsebina, vse kar vidimo oziroma
zaznamo v njej oziroma vse, iz þesar pokrajina sestoji. Sestavine pokrajine so toka lega,
znaþilnosti reliefa ali površja, geološka zgradba, vode, prst, vegetacija, podnebje,
prebivalstvo, naselja, prometnice, zemljiška razdelitev, gospodarski sestav itd. naštete
sestavine pa na zunaj niso vidne same po sebi, ampak so lahko skrite v medsebojnih odnosih
(Kunaver in sod., 1989).
Dejstvo je, da bodo nekoþ današnji uþenci odloþali o naši pokrajini, zato je zelo pomembno,
da jim uþitelji in tudi starši vcepimo pozitivno miselnost o pokrajini in da bodo pri svojih
odloþitvah ravnali trajnostno.
ýe uþence spodbudimo in jih nauþimo, da dobro spoznajo in preuþijo domaþe okolje, tako do
dobijo do njega pozitiven odnos in spoštovanje, bodo tudi bolj pripravljeni za spoznavanje in
odkrivanje pokrajin, ki jih ne poznajo.
Uþenci z metodo terenskega dela pri pouku geografije pridobivajo in razvijajo sposobnosti
neposrednega geografskega opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in
procesov v pokrajini. S to metodo se usposabljajo za prouþevanje in raziskovanje domaþe
pokrajine, kar pripomore k zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do
nje ter za odloþanje o njenem razvoju (Doblekar, 2006).
Pri prouþevanju domaþe pokrajine je potrebno preuþiti vsebino sestavin pokrajine in jih po
možnosti koliþinsko in kakovostno ovrednotiti. Nato se je potrebno vprašati po vzrokih za
ugotovljeno stanje, pri þemer se nam zaþnejo odkrivati zveze med posameznimi sestavinami
oziroma njihovimi lastnostmi. Na tak naþin pokrajino razumemo kot organizem, sestavljen iz
sistema pojavov, med katerimi vladajo doloþeni odnosi. Vzpostavljanje odnosov se odvija v
obliki procesov, ki vplivajo na spreminjanje pojavov (Kunaver in sod., 1989).
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Terensko delo je metoda, s katero uþenci najbolj spoznavajo domaþe okolje in pokrajino. Ker
pa za tovrstno delo ni dovolj þasa je potrebno, da uþitelj dobro premisli v katerem delu
Slovenije bodo uþenci izvajali terensko delo, ki poteka navadno v okviru ekskurzije. Na
primer osnovnošolci iz Primorske ali osrednje Slovenije naj gredo na ekskurzijo na Štajersko
ali Prekmurje in obratno. Tako se bodo uþenci seznanili z drugaþnimi fiziþnimi in tudi
družbenimi lastnosti pokrajin. Uþenci bodo spoznali razliþnost in pestrost Slovenije, bolj se
bodo zavedali pomembnosti povezovanja in sodelovanja med posameznimi deli Slovenije, kar
bodo aplicirali tudi na meddržavno in globalno raven.
Po Klemenþiþu in Kunaverju (1989) so osnovne geografske prouþevalne metode:
•
•
•

uporaba geografske literature in virov,
uporaba kartografskega gradiva,
zbiranje in obdelava osnovnih podatkov.
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3. EMPIRIýNI DEL

3.1. METODOLOGIJA
V empiriþnem delu bomo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med srednješolskimi
uþitelji geografije. Namen in cilj ankete je raziskati katere spretnosti in sposobnosti, ki so
navedene v Uþnem naþrtu za geografijo, so uþenci tekom osnovnošolskega izobraževanja pri
pouku geografije pridobili. Uþitelji so ocenjevali spretnosti in sposobnosti dijakov v prvem
letniku, oziroma v drugem, þe se po programu predmet geografija priþne takrat. Glede na
rezultate izpolnjenih anket smo iskali možne zakonitosti oziroma povezave.
Ankete (Priloga 1) so bile poslane v drugi polovici decembra 2011 na devetindevetdeset
srednjih šol v Sloveniji. Za reševanje ankete smo jim dali na razpolago en mesec. Nanjo se je
odzvalo sedemindvajset uþiteljev. Od tega je bilo izpolnjenih trinajst anket za gimnazijski
program in štirinajst za poklicni in strokovni program. Anketo je izpolnilo osem anketirancev
in devetnajst anketirank.
Analiza in obdelava podatkov je bila dolgotrajna, saj je bil anketni vprašalnik dokaj obsežen.
Ker so posamezni sklopi spretnosti in sposobnosti v diplomskem delu in v samem anketnem
vprašalniku obsežni, smo hipoteze postavili na zaþetku posameznega sklopa v analizi
rezultatov ankete. Na tak naþin smo dosegli veþjo transparentnost podatkov.
3.2. ANALIZA REZULTATOV ANKET
Skupaj je bilo preko anketnega vprašalnika ocenjenih 1796 dijakov. Ocenjevalo jih je 27
uþiteljev. Od tega je bilo osem anketirancev in 19 anketirank.
Uþitelji so ocenili 657 dijakov smeri gimnazija. Štirje uþitelji, ki so ocenjevali, so bili
moškega devet pa ženskega spola. Med moškimi anketiranci sta bila dva stara med 41 – 45
let, eden 31 – 35 in eden nad 55 let. Moški anketiranci pouþujejo že daljše obdobje, in sicer
najkrajše 9 let in najdlje 33 let.
Anketiranke ženskega spola so vse stare nad 30 let. Najveþ tistih, ki je izpolnilo vprašalnik je
starih med 40 do 55 let. Vse pouþujejo daljše obdobje. Najkrajše obdobje pouþevanja je 8 let,
najdaljše pa 34 let.
Uþitelji so ocenili 1139 dijakov poklicnih in strokovnih šol. Ocenjevalo je deset anketirank in
štirje anketirancev. Ena anketiranka je mlajša od 30 let. Ena anketiranka je imela manj kot 30
let. Tri anketiranke so stare med 31 – 40 let, tri anketiranke so stare med 41 – 50 let ter tri od
50 do 55 let. Najkrajši þas pouþevanja je tri leta, najdaljši pa 29 let.
En anketiranec je star od 31-35 let, en od 41 – 45 let ter dva med 50 in 55 let. Najkrajša doba
pouþevanja je 9 let, najdaljša pa 31 let.
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3.2.1. Struktura obravnavanih dijakov po regijah
Po priþakovanjih se je na anketna vprašanja odzvalo najveþ uþiteljev geografije iz
Osrednjeslovenske in iz Mariborske regije. Tam je tudi sicer najveþja koncentracija srednjih
šol. Anketni vprašalnik so izpolnjevali uþitelji iz vseh slovenskih regij, razen iz Gorenjske, od
koder nismo prejeli nobene izpolnjene ankete. Skupaj je bilo ocenjenih 1796 dijakov.
Struktura izpolnjenih anket po regijah je zgolj prikaz v katerih regijah so uþitelji geografije
izpolnili ankete in ne odraža dejanskega bivališþa dijakov, saj se veliko dijakov v šolo migrira
iz ene regije v drugo.
Graf 2: Struktura obravnavanih dijakov po regijah.
Struktura obravnavanih dijakov po regijah.
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Vir: Anketno delo, 2012.

Kartografija: Šeško, 2012.

3.2.2. Postavitev delovnih hipotez
H1: Dijaki imajo dobro razvite navedene spretnosti in sposobnosti.
H2: Dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol bolje obvladajo delo z raþunalniškimi
programi kot gimnazijci.
H4: Dijaki so v osnovni šoli dobro usvojili navedene spretnosti in sposobnosti.
H5: Na splošno bodo bolje ocenjeni gimnazijci, saj naj bi v osnovni šoli pridobili veþ znanja
H6: Ne bo bistvenih razlik med gimnazijci in dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol glede
splošne klime v razredu in v odnosu do uþitelja in v medsebojnih odnosih.
H7: Gimnazijci bolje rešujejo probleme na geografskem podroþju.
H8: Dijaki so dobro informirani o dogajanju v svetu.
H9: Vsi dijaki imajo pozitiven odnos do skupnosti v kateri živijo.
H:10 Sklepamo, da se bodo dijaki iz obmoþij, ki so bolj dovzetna za naravne nesreþe bolje
zavedali posledic le teh in se znali tudi bolje obvarovati pred njimi. Tukaj so mišljeni dijaki iz
Severne Primorske (potres, blatni tok) in iz Savinjske regije (poplave).
H:11 Dijaki so dobro seznanjeni s problemi v svoji pokrajini
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H:12 Dijaki obmejnih krajev þutijo zapostavljenost njihove pokrajine pred drugimi
pokrajinami v Sloveniji
H:13 Dijaki veþjih mest (Ljubljana, Maribor) þutijo veþvrednost njihove pokrajine glede na
druge pokrajine v Sloveniji.
3.2.2 Uporaba verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov, kot so: besedila, slike,
grafi, preglednice, diagrami in zemljevidi.
Spretnosti in sposobnosti uporabe verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov niso
samo predmet geografije. Osnovnih spretnosti (kot npr; razumevanje prebranega besedila,
razlaga grafiþnih podatkov in slikovnega gradiva) se uþenci priuþijo in izurijo praktiþno pri
vseh predmetih. Zato lahko sklepamo, da bodo ravno te spretnosti in sposobnosti uþenci v
osnovni šoli najbolje razvili.
Ker k tem spretnostim in sposobnostim sodijo tudi nekatere tehniþne vešþine (uporaba
raþunalnika in risanje grafov) sklepamo, da se bodo pri teh spretnostih nekoliko bolje odrezali
dijaki strokovnih in poklicnih šol. Vendar menimo, da bo ta razlika minimalna, saj je uporaba
raþunalnika med mladimi dandanes prej vsakdan kot redkost.

Graf 3: Uporaba verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov pri gimnazijcih.
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Graf 4: Uporaba verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov pri dijakih srednjih
poklicnih in strokovnih šol.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah.
1. Dijaki razumejo vsebino prebranega besedila in ga znajo interpretirati
2. Dijaki ob slikovnem gradivu asociativno razmišljajo.
3. Dijaki zanjo razbrati podatke iz grafov ali preglednic in jih interpretirajo.
4. Dijaki znajo iz podatkov sestaviti preglednico in izdelati graf.
5. Razumejo vsebino kartografskega gradiva, se znajo po zemljevidu orientirati in si
predstavljati kako bi vsebina iz zemljevida zgledala v naravi.

Graf 3 in Graf 4 prikazujeta koliko odstotkov dijakov prvih letnikov gimnazije oziroma
srednjih poklicnih in strokovnih šol dosega doloþeno spretnost in sposobnost. Razvidno je, da
okoli 28 odstotkov gimnazijcev ne razume prebranega besedila in ga ne zna interpretirati. Te
sposobnosti nima 27 odstotkov dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol. Podatka sta si
sicer precej blizu, vendar je vseeno zanimivo, da se tukaj gimnazijci niso bolje odrezali.
Navsezadnje gre za spretnost, ki bi jo moral obvladati vsak gimnazijec. Sklepamo lahko, da
uþitelji od gimnazijcev zahtevajo veþ kot le prebrati besedilo in ga obnoviti. Zahtevajo
povezave, asociacije, predloge, lastne komentarje…., tukaj pa je morda lahko znanje nekoliko
slabše. Nekateri uþitelji pa poudarjajo, da je nekaj takih dijakov, ki se jim besedila sploh ne da
prebrati. Torej tukaj v bistvu ne gre za neznanje, temveþ za nemotiviranost. ýe se dijakom ne
ljubi prebrati doloþenega besedila, lahko uþitelj zahteva, da se le to prebere na glas. Res da bo
trajalo malo veþ þasa, bo pa zato besedilo predstavljeno pred vsem razredom in ga bodo vsi
slišali. Bere pa naj tisti dijak, ki ne posluša.
34 odstotkov gimnazijcev ne zna iz podatkov sestaviti preglednice in izdelati graf. Nekoliko
bolje obvladajo to spretnost dijaki poklicnih in strokovnih šol. Tu se je potrdil naš sklep, da se
bodo dijaki poklicnih in strokovnih šol bolje odrezali od gimnazijcev. Vendar gre tu zopet le
za minimalno razliko (zgolj 1 %). V osnovni šoli je premalo priložnosti, da bi uþenci urili to
spretnost. Vprašanje je, koliko se tej temi sploh posveþajo. Pa vendar je še vedno velika
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veþina dijakov, ki to spretnost obvladajo. Ta se je verjetno razvila zaradi lastne radovednosti
in igranja za raþunalnikom.
Pri interpretaciji podatkov iz grafa pa se je izkazalo, da okoli 70 odstotkov gimnazijcev in 67
odstotkov ostalih dijakov zmore razbrati in interpretirati podatke iz grafov ali preglednic. 72
odstotkov gimnazijcev in 69 odstotkov dijakov poklicnih in strokovnih šol razume vsebino
kartografskega gradiva in se zna po zemljevidu orientirati.
Asociativno razmišlja le 63 odstotkov gimnazijcev in le okoli 54 odstotkov ostalih dijakov. Po
teh rezultatih bi lahko sklepali, da se uþenci v osnovni šoli niso seznanili s slikovnim
gradivom na poglobljen naþin. Morda so preveþ površinsko obdelali slikovno gradivo in se
osredotoþili zgolj na »Kaj prikazuje slika?«, ne pa tudi na vsa ostala vprašanja, ki bi sodila k
delu s slikovnim gradivom. Recimo, da neka fotografija prikazuje razpokano prst zaradi
pomanjkanja padavin. Uþenci takoj ugotovijo, da je to posledica suše. Vendar uþitelj tukaj ne
bi smel odnehati. Uþence bi moral spodbuditi k globlji interpretaciji fotografije (kaj še vidijo
na fotografiji, kje je bila fotografija posneta, kakšna je pokrajina, kakšno je nebo, katera prst
tako razpoka, zakaj prst na takšen naþin razpoka, kaj se bo zgodilo, ko bo prišlo do
padavin…). Iz na videz preproste fotografije lahko sami preko razliþnih vprašanj pridejo do
novega razširjenega znanja. Fotografija nam torej pove, ne samo posledico suše, temveþ kaj
se je dogajalo pred pojavom suše in lahko sklepamo kakšno bo dogajanje v prihodnje..
Uþitelji opozarjajo na to, da se veliki veþini dijakov sploh ne ljubi pogledati slikovnega
gradiva ali prebrati doloþenega besedila. Sklepamo lahko, da so dijaki slabše ocenjeni pri
asociativnem razmišljanju zato, ker niso motivirani in ne sodelujejo. Slikovno gradivo se
lahko predstavi na atraktivne naþine, vendar je to odvisno od opremljenosti uþilnice in od
spretnosti uþitelja. Ves þas pa je potrebno uþence spodbujati, da pri pouku aktivno sodelujejo.
Pouk geografije je lahko zelo atraktiven in uþitelj mora poskrbeti, da je temu tako.
Povzamemo lahko, da slaba tretjina gimnazijcev prvih letnikov gimnazij in 34 odstotkov
dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol ne dosega spretnosti uporabe verbalnih,
kvantitativnih in simboliþnih podatkov.
3.2.3. Uporaba zbiranja virov informacij s pomoþjo terenskih metod in tehnik dela
Pri teh spretnostih in sposobnostih bomo podali analizo podatkov dijakov prvih letnikov
gimnazije, saj se v srednjih poklicnih in strokovnih šolah terensko delo ne izvaja v tolikšni
meri.
S terenskim delom se tudi gimnazijci sreþajo v višjih letnikih, zato so podatki o merjenju,
kartiranju in anketiranju predstavljeni po splošni oceni uþitelja anketiranca.
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Graf 5: Uporaba zbiranja virov informacij s pomoþjo terenskih metod in tehnik dela pri
gimnazijcih.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah.
1. Dijaki pri delu na terenu vedo kaj opazovati in zaznavajo razlike in podobnosti med
posameznimi pojavi.
2. Dijaki so sposobni na terenu skicirati opazovano pokrajino oz. doloþen pojav.
3. Dijaki poznajo instrumente za merjenje in vedo kako jih uporabljati.
4. Dijaki znajo pripraviti anketo in iz nje analizirati pridobljene podatke.
5. Dijaki so sposobni preprostejšega kartiranja (kartiranje starih hiš, vrst trgovinskih lokalov,
lokacije in vrst smetišþ…).

Spretnosti in sposobnosti uporabe zbiranja virov informacij s pomoþjo terenskih metod in
tehnik dela so pri dijakih prvih letnikov gimnazij slabše razvite. Delo na terenu je v osnovi
šoli slabše zastopano in redko vkljuþuje naloge kot so merjenje, kartiranje in anketiranje.
Najveþkrat poteka v sklopu ekskurzij, ki niso le geografske, temveþ so združene še z drugimi
predmeti. Tako preprosto zmanjka þasa za merjenje doloþenih pojavov ali kartiranje.
Ekskurzije najveþkrat vsebujejo metodo opazovanja in skiciranja, ki pa je þe vedno v prvem
letniku gimnazij ne obvlada ena tretjina dijakov. Spretnosti in sposobnosti uporabe in
poznavanja instrumentov za merjenje so pri dijakih slabše razvite. Te ima le 53 odstotkov
dijakov. Dijaki imajo tudi slabše znanje pri anketiranju in preprostejšem kartiranju. Za
pridobitev tega znanja v osnovni šoli je verjetno res premalo þasa. Lahko pa se uþence
motivira za samoiniciativno delo. Uþitelj jim lahko priskrbi starejše zemljevide njihovega
domaþega kraja in jim da en mesec þasa, da vrišejo spremembe. Sami si lahko zamislijo
legendo in simbole. Na terenu lahko povprašajo starejše krajane o življenju v kraju v preteklih
letih. Tako bodo spoznali tudi svoj kraj in spremembe v njem.
Gimnazijski uþitelji poudarjajo, da v prvem letniku ne morejo najbolje oceniti teh spretnosti
in sposobnosti, saj gredo dijaki samo na ekskurzijo, v kateri pa ni predvideno merjenje ali
kartiranje. So pa prepriþani, da kljub temu velika veþina tega ne obvlada.
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3.2.4. Zbiranje in interpretiranje sekundarnih virov informacij ter uporaba statistiþnih
podatkov
Zbiranje in interpretacija sekundarnih virov informacij, je zopet spretnost, ki se je uþenci
priuþijo tekom osnovnošolskega izobraževanja pri vseh predmetih. Tako lahko sklepamo, da
je velika veþina osnovnošolcev te spretnosti in sposobnosti usvojila. Sklepamo lahko, da se
bodo bolje odrezali gimnazijci, saj na splošno velja, da pridejo v srednjo šolo z veþ znanja.

Odstotek

Graf 6: Zbiranje in interpretacija sekundarnih virov informacij ter uporaba statistiþnih
podatkov pri gimnazijcih.
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Graf 7: Zbiranje in interpretacija sekundarnih virov informacij ter uporaba statistiþnih
podatkov pri dijakih srednjih poklicnih in strokovnih šol.
100
90
80

Odstotek

70
60

74

69

75

73

50
40
30
20
10

26

31

25

27

Odstotek uþencev,
ki dosegajo to
spretnost in
sposobnost.
Odstotek uþencev,
ki ne dosegajo te
spretnosti in
sposobnosti.

0
1

2
3
4
Zaporedna številka spretnosti in sposobnosti.

Vir: Anketno delo, 2012.

Kartografija: Šeško, 2012.

54

__________________Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli___________________

Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah
1. Dijaki znajo poiskati doloþene podatke v sekundarnih virih (enciklopedije, leksikoni, knjige,
razliþne publikacije…).
2. Dijaki so sposobni interpretirati pridobljene podatke in jih primerjati med seboj.
3. Dijaki znajo pridobiti preproste statistiþne podatke iz spleta
4. Dijaki pridobljene statistiþne podatke obdelajo in predstavijo v razredu.

Graf 6 in Graf 7 prikazujeta razvitost spretnosti in sposobnosti zbiranja in interpretacije
sekundarnih virov informacij in uporabo statistiþnih podatkov pri gimnazijcih oziroma dijakih
srednjih poklicnih in strokovnih šol.
79 odstotkov gimnazijcev in 74 ostalih dijakov zna poiskati doloþene podatke v sekundarnih
virih in spleta. Nekoliko slabše pa znajo te pridobljene podatke interpretirati ali obdelati in jih
predstaviti pred razredom. To zmore okoli 72 odstotkov gimnazijcev in 69 odstotkov dijakov
srednjih poklicnih in strokovnih šol. Po priþakovanjih imajo gimnazijci bolje razvite te
spretnosti in sposobnosti, pa vendar so tudi ostali dijaki dobro razvili te spretnosti in
sposobnosti tekom osnovnošolskega izobraževanja.
Tekom osnovnošolskega izobraževanja se uþenci pri veþ predmetih sreþujejo z raznimi
nalogami, ki so povezane z iskanjem po razliþnih virih. Zato so te spretnosti bolje izurili.
Priþakovati je bilo torej, da bodo pri teh spretnostih in sposobnostih dijaki bolje ocenjeni, kar
tudi so. Vendar uþitelji v gimnaziji poudarjajo, da so nekateri uþenci leni in da se jim tega
preprosto ne da poþeti. Kar lahko pripišemo le dvojemu ali adolescenþnemu obdobju ali pa
slabi motivaciji za delo.
3.2.5. Uporaba komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni
Spretnosti in sposobnosti uporabe komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin za
raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni, so
kompleksnejše in zahtevajo od uþenca/dijaka doloþeno zrelost. Pri teh spretnostih in
sposobnostih smo sklepali, da se bodo vsi dijaki bolj ocenjeni, ko gre za vprašanje splošne
klime v razredu; medsebojni odnosi (uþitelj:uþenec, uþenec: uþenec), delo v razredu…
Priþakovali smo da se bodo dijaki slabše ocenjeni pri temah, ki zahtevajo razmišljujoþo in
kritiþno presojo; reševanje geografskih in medsebojnih problemov. Pri þemer pa bodo bolje
ocenjeni gimnazijci.
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Graf 8: Uporaba komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin pri gimnazijcih.
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Graf 9: Uporaba komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin pri dijakih srednjih
poklicnih in strokovnih šol.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah
1. Dijaki med seboj dobro komunicirajo.
2. Dijaki z uþiteljem primerno komunicirajo.
3. Dijaki nimajo težav in zadržkov pri nastopu pred razredom.
4. Dijaki se pri predstavitvah jasno izražajo.
5. Dijaki nove informacije sprejmejo brez predsodkov in ustaljenih prepriþanj.
6. Dijaki so pripravljeni na nova dognanja, prepriþanja in znanja, ki jih kritiþno ovrednotijo.
7. Dijaki vztrajajo pri problemu, katerega rešitev sprva ni razvidna, in mu najdejo rešitev.
8. Dijaki so se sposobni realno samooceniti.
9. Dijake odlikuje originalnost.
10. Dijaki se pri reševanju problemov ne zadovoljijo takoj s prvo rešitvijo, ampak išþejo najboljšo
možno rešitev.
11. Dijaki so sposobni sami zastaviti in oblikovati problem.
12. Dijaki so sposobni že pridobljeno znanje uporabiti, ga povezujejo
in z njim pridejo do novih spoznanja in presoj
13. Dijaki imajo pozitiven odnos do dela in uþne snovi.
14. Dijaki pozitivno sprejemajo razliþne metode dela (v dvojicah, skupinah).
15. Dijaki spretno rešijo konflikte, ki se zgodijo v razredu na medosebni ravni.
16. Dijaki se zavedajo, da so medosebni problemi rešljivi.
17. Dijaki sprejemajo pravila, ki jih postavi profesor.
18. Dijaki upoštevajo mnenja drugih v razredu.
19. Dijaki se hitro prilagodijo delu v razredu.
20. Dijaki sprejemajo drugaþnost v razredu in þutijo pripadnost svoji skupini.
21. Dijaki se upajo izpostaviti pred razredom.

Graf 8 in Graf 9 prikazujeta odstotek doseženih spretnosti in sposobnosti uporabe
komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin za raziskovanje geografskih tem na
lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni.
Naši sklepi so se z anketo potrdili. 78 odstotkov gimnazijcev in 83 odstotkov dijakov poklicnih
in strokovnih šol v razredu med seboj dobro komunicira. Dobro komunicirajo tudi z uþiteljem.
Ti so ocenili, da 74 % gimnazijcev in 84 % ostalih dijakov dobro komunicira z uþiteljem. Na
tem mestu moramo poudariti, da gre pri prvih dveh toþkah za subjektivno oceno uþitelja.
Odvisna je od uþitelja, od njegovih priþakovanj in želja ter od dejanskega stanja v razredu.
Gimnazijci se na splošno jasno izražajo ter nimajo zadržkov pri nastopanju pred razredom (73
%). Dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol v 69 % nimajo zadržkov pri nastopanju pred
razredom, se pa manj jasneje izražajo (63 %). 66 odstotkov je gimnazijcev in 62 % ostalih
dijakov, ki bi se dejansko upali s kakšno idejo ali rešitvijo problema izpostaviti pred razredom.
Uþitelji gimnazijcev so ocenili, da ima okoli 73 odstotkov njihovih uþencev pozitiven odnos do
dela in uþne snovi ter pozitivno sprejemajo razliþne metode dela, dijakov srednjih in poklicnih
šol pa naj bi bilo le 56 odstotkov. Sklepamo lahko, da imajo gimnazijci veþjo motivacijo pri
doseganju dobrih rezultatov, saj so ti nuja za vpis na želeno fakulteto.
Nekateri uþitelji poudarjajo, da dijaki sicer zelo radi delajo v skupinah, vendar niþesar ne
odnesejo, in da se je bolje teh metod posluževati þim manj. Oþitno je bilo skupinsko delo že v
osnovni šoli uþencem predstavljeno kot þas, kjer ni potrebno storiti niþesar, oziroma zelo malo.
Skupinsko delo mora biti dobro naþrtovano, opredeljene mora imeti naloge za vse udeležence.
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Uþitelj mora toþno vedeti koliko skupin bo, koliko bo v njej uþencev in kako kdo pripomore k
celotnemu delu skupine. Ko skupina svoje delo predstavi, naj izpostavi uþence, odgovorne za
doloþen del naloge.
73 odstotkov gimnazijcev in 45 odstotkov dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol se je
sposobna realno samooceniti.
Razumljivo je, da se v priþakovanju dobre ocene dijak temu primerno bolje oceni. Napaka
uþiteljev je, da po konþanem usten ocenjevanju znanja, uþencu ne povedo zakaj takšna ocena,
ki mu jo je prisodil. To sposobnost samoocenjevanja bi morali osnovnošolci razvijali pri vseh
predmetih. Morali bi imeti priložnost povedati zakaj si zaslužijo višjo oceno, uþitelj pa bi moral
razlago uþenca poslušati, komentirati ter sprejeti ali paþ ne. To za uþitelja ne bi smelo pomeniti
kršenje njegovo avtoritete pri ocenjevanju. Razumeti bi moral kot dobro popotnico za uþence,
ki bi skozi lastno ocenjevanje spoznavali sebe, svoje znanje in obþutek, da tisto kar povedo tudi
argumentirajo in zastopajo svoje stališþe.
Dijaki so se slabše odrezali pri reševanju medsebojnih problemov. 65 odstotkov gimnazijcev in
66 odstotkov dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol se zaveda, da so medosebni problemi
lahko hitro rešljivi. Le 63 odstotkov gimnazijcev in 62 odstotkov ostalih dijakov spretno rešijo
konflikte, ki se zgodijo v razredu na medosebni ravni. ýeprav se dijaki v razredu na splošno
dobro razumejo, pa v konfliktnih situacijah ne znajo najbolje reagirati.
Takšni konflikti lahko poslabšajo kvaliteto pouka in pridobivanje znanja, tudi drugim dijakom,
ki niso neposredno vpleteni v konflikt. Poleg tega nepoznavanje reševanja konfliktov na
medosebni ravni ni dobra popotnica za nadaljnje kvalitetno življenje. Že v osnovnošolskem
izobraževanju bi bilo potrebno veþ þasa nameniti temam, ki zadevajo medosebne odnose. Sploh
predmet geografija lahko ponudi razliþne situacije, skozi katere bi se uþenci priuþili reševanja
medsebojnih sporov na þim bolj razumen naþin.
Dijakom pa v prvem letniku manjka tudi spretnost reševanja geografskih problemov. Kar 43
odstotkov dijakov v nekem geografskem problemu ne vidi problema ali si ga ne zna zastaviti.
Poleg tega se niti ne ukvarjajo s tem, da bi morda na našli kakšno boljšo rešitev za obravnavani
problem. Rezultat pri dijakih srednjih poklicnih in strokovnih šol je še slabši. Teh spretnosti in
sposobnosti nima do 70 odstotkov dijakov. Zastavljanje in reševanje problemov je torej veliko
brezno v spretnostih in sposobnostih uþencev po konþanem osnovnošolskem izobraževanju.
Sklepamo lahko tudi, da pa vendar ni zanje tako šibko, in da se uþenci s svojimi idejami
preprosto ne upajo izpostaviti pred razredom (teh je pri gimnazijcih 34 % in pri ostalih dijakih
38 %). Dejstvo, da se uþenci ne upajo oziroma ne želijo izpostavljati pa lahko povežemo z
podatkom, da okoli ena tretjina vseh dijakov ne upošteva mnenja drugih dijakov v razredu.
Tako lahko marsikateri uþenec, ki sicer ima zamisel (pa naj bo ta prava ali ne) ne upa povedati
svojega stališþa, saj se boji posmeha ali zbadanja v razredu. Ker so najstniki obþutljiva skupina
se raje potuhnejo, kot pa se izpostavijo in morda s tem ogrozijo svoj položaj v razredu.
Že osnovnošolce je potrebno nauþiti, da so problemi (ne samo geografski) rešljivi, da ima
morda lahko vsak svoj pogled na doloþen problem in vsak svojo rešitev zanj.
71 odstotkov gimnazijcev in 63 odstotkov ostalih dijakov nima predsodkov o novih
informacijah in dognanjih. Dobra tretjina gimnazijcev že pridobljene znanje ne zna povezati
in s pridobljenim znanjem priti do novih spoznanj. Tega ne obvlada 43 odstotkov dijakov
srednjih poklicnih in strokovnih šol. Priþakovati je bilo, da bodo gimnazijci bolje povezovali
pridobljeno znanje in z njim spoznavali nova znanja. Vendar, þe združimo rezultata
gimnazijcev in ostalih dijakov, postane jasno, da po konþani osnovni šoli veþ kot 70
odstotkov dijakov ni sposobnih že pridobljeno znanje uporabiti, ga povezati in z njim priti do
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novih spoznanja in presoj. Uþitelj posmeha v razredu ne sme prezreti, odloþno se mora
postaviti na stran tistega uþenca, ki poda zamisel, in s tem spodbuditi še druge, ki morda svoje
zamisli držijo zase.
Dijakom prvih letnikov gimnazij manjka raziskovalnega duha. V osnovni šoli veljajo uþenci za
bolj radovedne, zato bi morali uþitelji njihovo radovednost izkoristiti in jo še poglobiti. Uþitelji
bi se morali z uþenci že v osnovni šoli veþ pogovarjati o atraktivnih temah, ki bi vzburile vse
uþenþeve þute in bi ga pritegnile k aktivnemu razmišljanju. Tako bi moralo biti pri vseh
predmetih. Uþitelji se morajo potruditi, da bi njihovi predmeti bili þimbolj povezovalni.
Poiskati tiste teme, ki vkljuþujejo veþ predmetov, je prednost, saj se bodo tudi uþenci s tem
nauþili povezovanja. Na primer, þe pri predmetu slovenšþina uþitelj pove, da se je Ivan Cankar
rodil v Vrhniki, naj ta kraj pokaže tudi na zemljevidu. ýe pa že ni zemljevida v uþilnici, pa naj
vsaj opišejo, kje bi se ta kraj nahajal. Ravno tako lahko uþitelj geografije ob omembi
posameznih krajev omeni pomembne zgodovinske osebnosti, kulturne spomenike, mogoþe
glasbenike, lahko tudi estradnike, preko katerih si bodo še najbolje vtisnili v spomin doloþen
kraj. ýe uþitelj omeni, da v mestu Šentjur obratuje tovarna Alpos, si bi le redko kateri uþenec iz
drugega konca Slovenije to zapomnil. ýe pa jim reþe, da po vsej verjetnosti sedijo na stolih iz
tovarne Alpos in da iz Šentjurja prihaja pevec Anžej Dežan, za nameþek pa doda še skladatelje
Ipavce in Antona Martina Slomška, pa se jim bo kraj gotovo vtisnil v spomin. Uþitelj
geografije mora biti torej vsestranski in kompetenten za uspešno pouþevanje geografije.
Anketirani uþitelji poudarjajo, da k njim prihajajo uþenci z razliþnim predznanjem. Pravijo, da
dijaki sami ne vedo, kako se uþiti. Na tem mestu se odpira nov problem in dejstvo, da bi se
uþenci v osnovni šoli morali uþiti uþenja. To pa nakazuje na to, da se osnovnošolski program
premalo posveþa (ali pa se ne izvaja) tej problematiki. Skozi uþenje uþenja uþenci namreþ sami
pridejo do doloþenih spoznaj, ki jim bodo koristila v nadaljnjem življenju. Tempo in zahteve
programov so naþrtovane tako, da uþiteljem zmanjkuje þasa. Vendar bi moral vsak uþitelj svojo
uþno uro konþati tako, da bi uþence fascinirala, presenetila, jim odprla en kup vprašanj, ki jim
preprosto ne bi dala mira, in bi jih moral raziskati. Pri tem povprašati za menja starše, sošolce,
prebrskati po spletu, vprašati uþitelja. Tak raziskovalni duh manjka v osnovnošolskih klopeh in
pred katedrom!
3.2.6. Vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega
sveta, in usposabljanje za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter odgovornosti
do ohranjanja fiziþnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije.
Tema odgovornost do ohranjanja fiziþnih in biološki razmer za nadaljnje generacije in
trajnostni razvoj sta dandanes v medijih vsakodnevno na programu. Veliko se govori o
ukrepih ter o potrebah po spremembah. Ljudje se premalo zavedamo kritiþnosti situacije in
potrebe po ohranjanju naravnih virov, saj sami še nismo tako moþno prizadeti, da bi þutili
kakršno koli pomanjkanje. Ko pa se ta zgodi, smo vsi pametni in obsojamo nastalo situacijo.
Kot se je zgodilo v primeru postojnsko-pivškega vodnega zajetja, ko je bila voda skoraj dva
meseca oporeþna. Ob takih primerih se vsak zaveda kako veliko pomeni pitna voda iz pipe. In
þe so starejše generacije premalo ozavešþene, je potrebno toliko veþ pozornosti posvetiti
mlajšim generacijam, saj je od njih odvisno s kolikšno hitrostjo bomo »uniþevali« naš planet.
Sklepamo, da bodo dijaki dobro informirani o dogajanju v svetu, saj so te informacije
vsakodnevno na voljo v razliþnih medijih, predvsem na spletnih medijih, ki jih dijaki pogosto
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berejo. S tega vidika smo sklepali, da se bodo bolje zavedali vpliva razliþnih nesreþ, na
globalni prostor.
Sklepamo tudi, da bodo imeli dijaki pozitiven odnos do skupnosti, v kateri živijo, in da
spoštujejo kulturno raznolikost, saj živimo v veþkulturni družbi.
Graf 10: Vrednotenje protislovij v okolju sodobnega sveta in usposabljanje za prepoznavanje
nujnosti trajnostnega razvoja pri gimnazijcih.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah
1. Dijaki se zavedajo, da v prostoru ni stalnic in da se vse spreminja.
2. Dijaki se zavedajo da lahko sprememba na drugem koncu sveta vpliva na življenje pri nas (ali
obratno).
3. Dijaki so informirani (TV, þasopis, splet, revije..) in jih zanima problematika þlovekovega ravnanja
v prostoru.
4. Dijaki se zavedajo posledic netrajnostnega posega v prostor.
5. Dijaki spoštujejo kulturno raznolikost.
6. Dijaki imajo pozitiven odnos do skupnosti v kateri živijo.
7. Dijaki obþutijo/prepoznavajo potrebe po doloþenih spremembah na družbenem in okoljskem
podroþju.

Graf 10 in Graf 11 prikazujeta v kolikšni meri dijaki razumejo protislovja v svetu in koliko se
zavedajo nujnosti trajnostnega razvoja.
73 odstotkov gimnazijcev in 53 odstotkov dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol je
informiranih preko razliþnih medijih o dogajanju in o þlovekovem ravnanju v prostoru.
Vendar se le 62 odstotkov gimnazijcev in 68 ostalih dijakov zaveda, da lahko sprememba na
drugem koncu sveta vpliva na življenje pri nas ali obratno. Cunami na Japonskem je bil za
uþence verjetno predaleþ, da bi si predstavljali, kakšne posledice bi lahko imel za Slovenijo
ob trþenju v jedrske reaktorje. Nesreþo iz ýernobila, ki je dejansko prinesla reaktivne delce na
naše obmoþje, pa poznajo le iz zgodovinskih uþbenikov. Uþitelji v osnovni šoli bi se morali z
uþenci veþ pogovarjati o spremembah, ki imajo lahko velike razsežnosti in lahko vplivajo na
življenje ljudi po svetu.
Okoli 74 odstotkov gimnazijcev spoštuje kulturno raznolikost in imajo pozitiven odnos do
skupnosti v kateri živijo. Dijakov srednjih strokovnih in poklicnih šol s pozitivnim odnosom
do skupnosti v kateri živijo je 64 odstotkov, kulturno raznolikost pa jih spoštuje 50 odtokov.
Zakaj dijaki srednjih strokovnih in poklicnih šol toliko slabše sprejemajo kulturno raznolikost
je težko realno oceniti. Možno pa je, da ti dijaki prihajajo v veþja mesta, kjer je koncentracija
strokovnih in poklicnih šol, iz razliþno oddaljenih krajev. V mestih se sreþujejo z drugo
kulturo, navadami, medosebnimi odnosi… Menimo, da ko se navadijo na neko drugo okolje
in na nov ritem in sami sprejmejo okolje v katerem živijo, tudi okolje sprejme njih. Menimo,
da je v višjih letnikih kulturne raznolikosti vse manj.
Pozitiven odnos do drugaþnih je dandanes nujen, saj živimo v veþkulturni družbi. Na tej ravni
pa prihaja tudi med odraslimi do raznih konfliktov, ki jih bodo uspešno rešili tisti, ki se bodo
že v najzgodnejšem izobraževanju spoznali z razliþnimi kulturami.
64 odstotkov gimnazijcev in 48 odstotkov dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol se
zaveda posledic netrajnostnega razvoja. 69 odstotkov gimnazijcev in 54 odstotkov ostalih
dijakov pa prepozna potrebo po doloþenih spremembah na družbenem in okoljskem podroþju.
Podatek ni ne dober ne slab. Kaže na to, da so uþenci tekom osnovnošolskega izobraževanja
seznanjeni z nekaterimi okoljskimi temami; loþevanje odpadkov, podnebne spremembe…
Premalo pa se zavedajo, kaj oni sami doprinesejo k temu, þe loþujejo odpadke, zmanjšajo
porabo vode, elektrike, se vozijo v šolo s kolesom…
Uþencem je potrebno vcepiti moralni þut, kaj je prav in kaj narobe. To so namreþ generacije,
ki bodo nekoþ vodile naš planet. Oþitno jim je potrebno posledice netrajnostnega razvoja
prikazati na bolj dramatiþen naþin. To jim lahko prikažemo preko slikovnega materiala,
filmov… lahko pa se jih preprosto odpelje na deponijo, da vidijo, kje konþajo njihovi
odpadki, in kje raste solata, ki jo kupijo v trgovini in pojejo za kosilo.
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Uþitelji opozarjajo, da veliko dijakov niti ne ve, kaj pomeni trajnostni razvoj. To pomeni, da
se je moralo v osnovni šoli zatakniti že pri sami razlagi pojma. Uþitelj seveda poda razlago po
uþbeniku, vendar jo naj razloži tako, da bo vsem razumljiva. Vsem uþencem bo jasno, da þe je
njihov oþe posekal jablano (ki je sicer vsako leto obrodila 20 kil jabolk), drugo leto jabolk ne
bo. In þe bodo to naredili tudi njihovi sosedje, jih tudi tam ne bo. Tako je tudi z trajnostnim
razvojem, le da tu ne štejemo jabolk in hrušk, temveþ gledamo na naravno okolje kot na
celoto v katero je vpleteno družbeno delovanje. Kakršno bo delovanje in odnos družbe do
naravnega okolja, takšna bo kakovost našega življenja.

3.2.7. Pravilno ravnanje ob morebitnih elementarnih nesreþah
Elementaren nesreþe niso nek nov pojav, dogajale so se vseskozi. Današnja nekontrolirana
poselitev in posegi v prostor pa so posledice takšnih nesreþ potencirale. Mediji so na splošno
naklonjeni poroþanju o vsakovrstnih nesreþah. Tako so lahko uþenci dobro poduþeni o
naravnih nesreþah, ki se dogajajo po svetu in o tistih, ki so se zgodile pri nas.
Graf 12: Pravilno ravnanje ob morebitnih elementarnih nesreþah pri gimnazijcih.
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Graf 13: Pravilno ravnanje ob morebitnih elementarnih nesreþah pri dijakih srednjih poklicnih
in strokovnih šol.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah
1. Dijaki se zavedajo naravnih nesreþ, ki lahko doletijo tudi njih.
2. Dijaki imajo rešitve, kako bi ob morebitni naravni nesreþi (poplava, potres, požar) ravnali.
3. Dijaki se zavedajo vpliva þloveka na pojav elementarnih nesreþ.

Graf 12 in Graf 13 prikazujeta delež dijakov, ki poznajo pravilno ravnanje ob morebitnih
naravnih nesreþah in se zavedajo, da le te lahko doletijo tudi njih.
Po anketah se je izkazalo, da se izmed 87 gimnazijcev, ki so bili predmet anketiranja in ki
prihajajo iz Posoþja in Savinjske regije, le slabih 9 odstotkov ne zaveda posledic naravnih
nesreþ in dejstva, da lahko ta doleti tudi njih.
Na splošno se vsi dijaki dobro (76 %) zavedajo naravnih nesreþ, ki bi jih lahko doletele. 75
odstotkov gimnazijcev in 62 odstotkov dijakov srednjih strokovnih in poklicnih šol se zaveda,
da ima pri naravnih nesreþah veliko vlogo tudi þlovekovo poseganje v prostor. 72 odstotkov
gimnazijcev in 69 odstotkov ostalih dijakov pa ima rešitve kako, bi ob morebitnih naravnih
nesreþah ravnali.
Naravne nesreþe in ostale nesreþe, ki povzroþijo elementarno škodo ali celo smrtne žrtve, so
osnovnošolcem dobro predstavljene. Vendar je vprašanje kako bi se uþenci ob morebitni
nesreþi in ob nastali situaciji odzvali.
Na osnovnih šolah se izvaja vsako leto preizkus evakuacije ob morebitnem požaru v šoli. Na
tak naþin se uþenci poduþijo kako ravnati, da ne pride do vsesplošne panike in še slabše
situacije od nastale.
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3.2.8. Osnovno geografskega preuþevanja in raziskovanja domaþe pokrajine in Slovenije
ter sposobnost za uspešno vkljuþevanje v odloþanje o njunem razvoju.
Sklepamo, da glede na to, da dijaki in uþenci dobro spremljajo razliþne medije, so tudi dobro
seznanjeni s problemi v svoji pokrajini. Sklepamo, da dijaki v krajih, ki so oddaljeni od
Ljubljane (Prekmurje, obmejni kraji), þutijo zapostavljenost njihove pokrajine pred drugimi
deli Slovenije. Sklepamo tudi, da dijaki veþjih mest (Ljubljana, Maribor) þutijo veþvrednost
njihove pokrajine v primerjavi z drugimi pokrajinami.

Graf 14: Osnovno geografsko preuþevanje in raziskovanje domaþe pokrajine in Slovenije pri
gimnazijcih.
100
90
80
51

Odstotek

70
60

73

79

75

77

77

68

50

Odstotek uþencev, ki ne
dosegajo te spretnosti in
sposobnosti.

40
30
49

20
10

Odstotek uþencev, ki
dosegajo to spretnost in
sposobnost.

27

21

25

2

3

23

23

5

6

32

0
1

4

7

Zaporedna številka spretnosti in sposobnosti.

Vir: Anketno delo, 2012.

Kartografija: Šeško, 2012.

64

__________________Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli___________________

Graf 15: Osnovno geografsko preuþevanje in raziskovanje domaþe pokrajine in Slovenije pri
dijakih srednjih strokovnih in poklicnih šol.
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Opis spretnosti in sposobnosti po zaporednih številkah
1. Dijaki imajo pozitiven odnos do okolja/pokrajine v kateri živijo
2. Dijake zanimajo naravni in družbeni procesi v svoji pokrajini.
3. Dijaki se zavedajo problemov (okoljskih, družbenih), ki so prisotni v njihovi pokrajini.
4. Dijaki imajo rešitve kako probleme, ki zadevajo njihovo pokrajino, rešiti.
5. Dijake zanimajo druge pokrajine v Sloveniji.
6. Dijaki imajo kompleks manjvrednosti njihove pokrajine v primerjavi z ostalimi pokrajinami v
Sloveniji.
7. Dijaki imajo kompleks veþvrednosti njihove pokrajine v primerjavi z drugimi pokrajinami
Slovenije.

Graf 14 in Graf 15 prikazujeta odstotek dijakov, ki dosegajo spretnosti in sposobnosti
osnovnega geografskega preuþevanja in raziskovanja domaþe pokrajine in Slovenije.
Okoli 75 odstotkov vseh dijakov ima pozitiven odnos do pokrajine v kateri živijo in jih
zanimajo tudi druge pokrajine v Sloveniji. 21 odstotkov gimnazijcev in 29 odstotkov dijakov
srednjih poklicnih in strokovnih šol ne zanimajo naravni in družbeni procesi v svoji pokrajini.
Dobro (75% gimnazijcev in 72 % ostalih dijakov) se zavedajo okoljskih problemov v svoji
pokrajini, vendar jih kar (49 odstotkov oziroma 40 odstotkov) nima neke konkretne rešitve
kako probleme, ki zadevajo njihovo pokrajino, rešiti.
53 odstotkov dijakov, ki prihajajo iz obmejnih in od Ljubljane oddaljenih krajev; Posoþje,
Prekmurje, þuti zapostavljenost njihove pokrajine pred drugimi pokrajinami v Sloveniji. Kar
62 odstotkov dijakov, ki prihaja iz Ljubljane in okolice ter iz Maribora, þuti veþvrednost
njihove pokrajine v primerjavi z drugimi pokrajinami v Sloveniji.

65

__________________Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli___________________

4. ZAKLJUýEK
Pridobljene in razvite spretnosti in sposobnosti posameznika so kompetence, ki omogoþajo
uspešno delovanje v kompleksnih in spremenljivih okolišþinah v družbi, v osebne življenju in
v poklicu. V kolikšni meri bodo uþenci tekom osnovnošolskega izobraževanja usvojili
doloþene spretnosti in sposobnosti je odvisno tudi od dedne dispozicije in od posameznih
talentov, ki so pri nekaterih bolj pri drugih pa manj razviti. Glede na uþenþev mentalni razvoj
pridobijo najprej znanje pridobljeno z izkušnjo, preko uporabe teorij in konceptov, nato sledi
razvoj doloþenih spretnosti in vešþin (intelektualnih, jezikovnih, komunikacijskih,
tehniþnih…). Na koncu pa izoblikujejo osebno, socialno in etniþno držo. Ko je posameznik
razvil vse tri dimenzije, lahko govorimo o kompetentni osebi.
Kompetenca kot dosežek izobraževanja je najpomembnejša opredelitev kompetenc, saj ni
dovolj posredovati znanje kot nek »potencial«, ampak ga je potrebno tudi uporabiti v praksi.
Medveš meni, da se je kompetenc mogoþe nauþiti, kar pa je pomembno zaradi razvijanja
njihovih indikatorjev, ki bi bili vgrajeni v izobraževanje zaradi njegovega uþinka na
individualni razvoj (Medveš, 2009).
Predmet geografija s svojo razsežnostjo omogoþa idealne pogoje za razvijanje mnogih
spretnosti in sposobnosti uþencev. Preko aktualnih družbenih tem uþenci razvijejo svojo
socialno in etniþno držo. Ustvarijo si svoje lastno mnenje o posameznih problematikah, se
znajo sooþiti z razliþnimi problemi, spoštujejo kulturno raznolikost in imajo razvit þut do
soþloveka in narave. ýe uþenci po konþani osnovni šoli dosežejo te spretnosti in sposobnosti,
lahko govorimo o kompetentnih uþencih. Za te uþence vemo, da bodo svoje vešþine še
poglabljali v nadaljnjem izobraževanju. V življenju se bodo dobro spopadali z razliþnimi
konflikti, uspešni bodo v poklicu…laiþno povedano »bolje se bodo znašli«
Merilo o doseženih kompetencah pa ni nujno ocena ali uþni uspeh. ýeravno ocena veliko
pove o uþenþevem odnosu do dela v razredu. Še vedno so naloge preveþ usmerjenje v nizanje
nauþenega znanja in so premalo problemsko obarvane. Kako ima posamezen uþenec razvite
vešþine, spretnosti in sposobnosti lahko ocenimo tudi po njegovem obnašanju in sodelovanju
v razredu, vedenju na hodniku med odmori, v jedilnici…
Z anketo, ki smo jo izvedli, se je izkazalo, da uþenci z boljšim uspehom v šoli, in ki so šolanje
nadaljevali na gimnaziji, doloþenih spretnosti in sposobnosti niso razvili bolje od uþencev z
slabšim uþnim uspehom, ki so šolanje nadaljevali v srednjih poklicnih ali strokovnih šolah.
Odliþna ocena sama po sebi tako še ne pomeni kompetentnosti uþenca.
V kolikšni meri bo uþenec dosegel vešþine spretnosti in sposobnosti je odvisno tudi od
kompetenc uþitelja. Samo predavanje »ex katedra« ni dovolj. Res da pri tem uþitelj ne
izgublja þasa, ki ga je vedno premalo, vendar uþenci pri tem samo pasivno poslušajo.
Pomembno je, da uþitelj prevzame vlogo organizatorja pouka. Uþence naj z razliþnimi
metodami in tehnikami dela spodbuja k aktivnemu sodelovanju.
Naloga uþitelja geografije je pomagati uþencem usvojiti þim veþ znanj, vešþin in spretnosti iz
geografije, ob tem pa prikazati tudi uporabni pomen usvojenega znanja in povezovanja znanj,
ki so jih usvojili pri razliþnih predmetih. Uþitelj je tisti, ki pomaga uþencem pridobiti znanja,
potrebna za njegov nadaljnji študij ali za zaposlitev (Srednješolski uþitelj geografije, 2011).
Uþiteljevo profesionalno znanje pa je odvisno od njegovega vsebinskega oziroma strokovnega
znanja, specialno-didaktiþnega znanja in od psihološkega znanja.
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Zakljuþimo lahko, da spretnosti in sposobnosti navedene v uþnem naþrtu za geografijo doseže
slabi dve tretjini osnovnošolcev. Spretnosti in sposobnosti, dosežene med osnovnošolci, ki se
vpišejo na gimnazijo, in tistimi, ki gredo na srednje poklicne in strokovne šole, se na splošno
gledano ne razlikujejo veliko. Najbolj izstopajo tiste spretnosti in sposobnosti, ki zahtevajo od
uþencev veþ razmišljanja in povezovanja znanja. Gimnazijci so v povpreþju bolje ozavešþeni
in obvešþeni glede stanja našega planeta ter pri reševanju geografskih problemov. Bolj so
strpni do razliþnih kultur in imajo boljši odnos do dela v razredu.
Razlika v interpretaciji prebranega besedila in pri iskanju podatkov iz sekundarnih virov med
gimnazijcih in ostalimi dijaki ni bistvena. So pa to spretnosti, ki so jih dijaki med vsemi
najbolje razvili. To je bilo tudi priþakovati, saj so to spretnosti, ki jih uþenci pridobivajo pri
vseh predmetih v osnovnošolskem izobraževanju in za razvoj le teh uþenci ne potrebujejo
nekih posebnih preddispozicij. Kljub temu uþitelji opozarjajo, da dijaki niso zainteresirani za
tovrstno delo, ter da ne pridobijo veliko znanja na tak naþin. V osnovnih šolah se je verjetno
preveþ popušþalo uþencem, ki so bili nezainteresirani in so pri tovrstnih nalogah uspešno
izmuznili. Preverjanje uþenþevega dela, sploh tistih, za katere se ve, da se radi izmuznejo
nalogam, je še kako pomembno in potrebno. ýe bi uþitelji dosledno preverjali rezultate danih
nalog, bi se uþenci dosti bolj potrudili za svoje izdelke. Uþitelj naj ob uspešno opravljeni
nalogi pokaže zadovoljstvo ali uþenca pohvali, saj bo tako dobil povratno informacijo, da je
tisto, kar je napravil, dobro opravil. Na takšen naþin bo dobil spodbudo in motivacijo ob
nadaljnjih nalogah. ýe bo uþitelj ob uþenþevem napredku ravnodušen, se bo po vsej
verjetnosti tako odzval tudi uþenec.
Pomen terenskega delo pri pouku geografije lahko enaþimo s pomenom eksperimenta za
znanost. Osnovnošolci se slabše seznanijo z delom na terenu. Najveþkrat sta pri terenskem
delu zastopana skiciranje in opazovanje, ki ga uþenci opravijo v okviru ekskurzij. Preproste
skice in opazovanja se lahko nauþijo že pri likovnem pouku in svoje znanje prenesejo k pouku
geografije. Drugo terensko delo, kot na primer merjenje, anketiranje in kartiranje, pa je pri
osnovnošolcih nasploh slabo razvito. Uþitelj bi poleg individualnih nalog, ki bi jih uþenci
delali v prostem þasu, kot na primer kartiranje domaþega kraja, lahko domiselno vpeljal
metodo merjenja in anketiranja v šolski razred. Po vsej verjetnosti se skozi okno uþilnice vidi
na bližnjo cesto. Uþenci bi lahko po skupinah šteli cestni promet v doloþenem þasu. Uþitelj bi
seveda izbral tisti þas za merjenje, ki najbolj izstopa po prometu na cestah. Uþenci, ki bi veþ
dni v skupinah pri pouku merili promet (recimo 10 minut), bi na koncu prišli do doloþenih
rezultatov, ki bi jih primerjali med seboj. Z njimi bi ugotovili doloþene zakonitosti pri
cestnem prometu v njihovem kraju. Uþitelj in drugi uþenci lahko ta þas namenijo ponavljanju
in utrjevanju uþne snovi, da uþenci, ki bi merili ne bi zamudili nove snovi.
Tudi anketo in intervju se lahko izvede v uþilnici. Preproste krajše ankete lahko uþenci rešijo
kar sami v razredu, ali pa to storijo doma. Recimo, da je tema ankete »loþevanje odpadkov v
8a razredu«. Uþitelj uþencem predstavi temo in usmerja uþence k vprašanjem, ki bi podala
neko celotno sliko glede loþevanja odpadkov v njihovem razredu. Za to uþitelj ne potrebuje
veliko þasa. To je lahko vkljuþeno kot zaþetna motivacija v uþno uro. Preko »brainstorminga«
in razgovora bi uþenci podali razliþna vprašanja, uþitelj bi si jih zapisal, ter do naslednje ure
sestavil anketo, ki bi jo uþenci izpolnili. Ko bi se uþitelj naslednjiþ odloþil za krajšo anketo v
razredu, bi konþno izdelavo ankete prepustil uþencem. Rezultate ankete bi zbrali tako, da bi
uþitelj pomešal anketne listiþe in jih razdelil med uþence. Na tablo bi narisal preglednico, v
katero bi vpisoval pridobljene podatke. Skupaj z uþenci bi analizirali pridobljene podatke.
Uþitelj v kraju kjer uþi zagotovo pozna kakšno osebnost, ki bi lahko bila zanimiva za intervju
v razredu. Po slovenskih obþinah je zaposlenih veliko geografov, ki bi lahko bili bogat vir
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informacij, sploh tistih ki zadevajo kraj šolanja uþencev. Uþitelj lahko povabi v razred tudi
osebo, ki je obiskala oddaljene pokrajine, po možnosti z drugaþno kulturo kot je naša, ali pa
morda osebo, ki je doživela kakšno nenavadno izkušnjo, kot recimo; poplavo, potres, kulturni
šok…
Ko se uþitelj odloþi, da bo v razred povabil osebo, ki jo bodo uþenci anketirali, se mora na to
dobro pripraviti. Pripraviti mora tudi uþence. Ti naj bodo z obiskom seznanjeni vsaj dva tedna
prej, saj si bodo morali pripraviti vprašanja za intervju. Vsak uþenec bi moral podati nekaj
vprašanj, ki bi jih uþitelj pregledal. Po konþanem intervjuju, uþenci doma na raþunalnik
vpišejo odgovore na svoja vprašanja. Uþitelj ta vprašanja zbere in uredi, ter preda celoten
potek intervjuja uþencem. Ker je intervju v razredu nekaj nevsakdanjega, kjer je prisotna tudi
tretja oseba, bo uþencem uþna ura gotovo zanimiva.
Velika veþina dijakov ima pozitiven odnos do okolja oziroma pokrajine, v kateri živi. Zanima
jih kakšni naravni in družbeni procesi se odvijajo v njihovi pokrajini. V veliki meri jih
zanimajo tudi ostale pokrajine v Sloveniji. Pozitiven odnos do svoje in drugih pokrajin ter do
Slovenije je izredno pomemben pri mladih. Zavest, da dijakom ni vseeno za pokrajino, v
kateri živijo, in za Slovenijo je še kako razveseljujoþ rezultat ankete. Brezbrižnost do lastne
pokrajine ali države bi pomenila velik problem pri ustvarjanju svoje lastne identitete.
Nekoliko manj je tistih dijakov, ki imajo ideje, kako rešiti probleme v svoji pokrajini. Sploh
pa je reševanje problemov šibka toþka na vseh podroþjih. Morda je temu tako, ker se v
osnovni šoli preveþ osredotoþeni na nizanje problemov in se premalo ukvarjajo z reševanjem
le teh. Možno je tudi, da imajo uþitelji do uþencev nižja priþakovanja in jih poslediþno ne
spodbujajo k razmišljanju. Premalo pa se uporablja razliþne tehnike, s katerimi bi se
spodbujalo kritiþno in lastno uþenje, kot na primer debata ali igra vlog. Menimo, da bi se
uþenci v osnovni šoli lahko bolje priuþili spretnosti reševanja problemov, saj gre za uþence, ki
so dalj þasa v doloþeni skupini, se dobro poznajo, so bolj povezani, poleg tega bolj z
zanimanjem sprejmejo razliþne oblike dela. Tako so v razredu bolj sprošþeni in imajo veþji
pogum izpostaviti se in povedati svoje mnenje. Po osnovni šoli zapustijo neko varno zavetje,
ki so ga poznali toliko let. V srednji šoli pridejo v nek nov krog ljudi, ki ga morajo še
spoznati. V takih situacijah so naþeloma bolj zaprti in traja nekaj þasa preden se odprejo in se
upajo izpostaviti pred razredom in tudi pred uþiteljem. In þe se uþenci v osnovni šoli ne
priuþijo, da je dobro in prav povedati in zagovarjati svoje mnenje in predstaviti svoja stališþa,
bo toliko težje to v srednji šoli, ko jih zaradi odrašþanja obvladujejo razliþna þustva.
Slabo so se odrezali dijaki pri usvajanju spretnosti in sposobnosti obravnavane v petem
sklopu; Vrednotenje protislovij v okolju sodobnega sveta ob enem pa usposabljanje za
prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja. To pa so ene kljuþnih kompetenc, ki so
pomembne za prihodnje generacije. Stanje glede na izvedene ankete nakazuje nujnost k
veþjemu poudarku teh tem pri samem pouku geografije in tudi pri drugih predmetih. Uþitelji
imajo velik izziv, kako pri uþencih spodbuditi razvoj teh spretnosti in sposobnosti, saj vemo,
da uþenci prihajajo iz razliþnih družin in okolij, ki imajo morda že usidrane doloþene poglede
na kulturno, versko ali fiziþno drugaþnost. V takih primerih uþenec trþi ob dva pola. Pa naj bo
v uþencu še tako moþno zasidrana doloþena predstava, naj bo uþitelju izziv, da jo zamaje in da
priþne uþenec s svojimi oþmi gledati na svet okoli sebe. Pri trajnostnem razvoju se uþenci ne
sreþujejo z razliþnimi emocijami, kot je to na primer pri kulturni raznolikosti, ki je kadar je ta
v družini nezaželena pogosto podkrepljena z medosebnimi konflikti. Dejstvo je, da so starejše
generacije manj ozavešþene glede okoljske problematike in trajnostnega razvoja. Do sedaj
nikoli niti ni bil tema uþne ure. Ker pa ima netrajnostni razvoj posledice na vse ljudi je družba
toliko bolj dojemljiva zanj. Uþenci, ki so seznanjeni z problematiko trajnostnega razvoja, le to
posredujejo staršem. In na tak naþin mlajša generacija uþi starejšo.
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Uþence je potrebno ne samo uþiti kaj je prav, temveþ jim pokazati, kako lahko oni sami
prispevajo za veþji trajnostni razvoj, kakovostnejše življenje in za boljše medosebne odnose.
Tu pa se pojavi nov izziv za uþitelja: »Kako pokazati in doseþi, da se bodo po tem ravnali«.
Seveda je v prvi vrsti vzgled on (uþitelj) sam. Uþitelj, je kot oseba s strani uþencev pod
budnim nadzorom. Uþenci opazijo vsa uþiteljeva dejanja, ki se zgodijo v šolskem prostoru.
Opazijo odnos uþitelja do drugih uþiteljev ali drugih zaposlenih na šoli. V manjših krajih je
celo njihovo zasebno življenje pogosto pod »nadzorom«. To pa od uþitelja terja veliko mero
samonadzora, saj so za spodrsljaje uþitelja hitro obvešþeni vsi uþenci. Uþitelj preko svojih
dejanj lahko vpliva na dejanja uþencev. ýe bo uþitelj dosledno loþeval in kontroliral odpadke
v razredu, bodo uþenci kaj hitro prevzeli navado po loþevanju odpadkov. Ker se bliža
vseslovenska akcija zbiranja/pobiranja odpadkov »Oþistimo Slovenijo 2012«, bi se morali
uþitelji izpostaviti in se udeležiti takšnih in podobnih akcij. Pozvati je potrebno uþence, k
tovrstnim akcijam in jim približati okoljsko problematiko.
Po rezultatih ankete se dijaki ne zavedajo najbolje, da lahko spremembe na drugem koncu
sveta vplivajo tudi na življenje pri nas ter da se okolje okoli nas neprestano spreminja. Oþitno
so se uþenci v osnovni šoli slabo nauþili opazovati, ali pa da sprememb ne opazijo ravno
zaradi prehitrega spreminja okolja. Res je, da imajo nekateri uþenci boljše sposobnosti
opazovanja, to pa še ne pomeni, da jih tisti s slabšimi ne bi morali izboljšati. Uþence pri uri
geografije postavimo pred okno. Naj se za eno minuto zazrejo v pokrajino, ki jo vidijo. Sled
naj krajši razgovor kaj so videli, opazili, jih je morda kaj presenetilo… Šolska okna ponavadi
ponujajo lep razgled na okolico. Naslednjo uro naj uþenci zopet opazujejo isto pokrajino.
Izprašamo jih kaj so tokrat opazili, kar prej niso. Tako se bodo seznanili z drobnimi delci, ki
sestavljajo fiziþno in družbeno pokrajino, le opaziti jih je treba. Uþitelj pa naj bo pozoren
katere naravne in družbene sestavine in elemente uþenci opazijo in jim približa tiste, ki jih
redko kdo opazi.
Pri dijakih srednjih poklicnih in strokovnih šol se pojavi problem, saj jih dobršen del ne
prepoznava potrebe po doloþenih spremembah na družbenem in okoljskem podroþju. To si
lahko razložimo tudi s tem, da so po rezultatih slabše informirani in jih manj zanima tovrstna
problematika.
Medosebni konflikti, ki se zgodijo med uþenci v razredu, lahko na prvi pogled delujejo
popolnoma nepomembno. Vendar se je potrebno zavedati, da konflikti, pri katerih se skupina
uþencev »spravi« na posameznika, v prvi vrsti izhajajo zaradi neke drugaþnosti uþenca, ki jo
ostali vidijo kot hibo in jo izkoristijo kot predmet posmeha in zbadanja. Tovrstni konflikti
nikakor ne bi smeli biti spregledani s strani uþitelja, saj lahko pustijo na napadenemu uþencu
trajne þustvene posledice. Ta se lahko izolira od okolice in se nanjo sploh ne odziva veþ,
poslediþno lahko zaznamo slabšanje uþnega uspeha in druge znake. Razvije se lahko v zaprto
osebo, ki bi le težko spustila k sebi druge ljudi. Po drugi strani pa lahko tak napadeni uþenec
zaradi lastne prizadetosti pride v konflikt še z drugimi uþenci. Uþitelj lahko kulturno, versko,
fiziþno raznolikost vedno vkljuþi v uþno uro. Kadar gre za vprašanje fiziþne drugaþnosti, naj
uþitelj napelje razgovor/monolog takole: »Vsi imamo drugaþen genski zapis. Eni imajo
skodrane lase, drugi þrne, tretji si jih pobarvajo, spet drugi imajo okrogel obraz, pa
podolgovat, tretji imajo špiþast ali ošiljen nos….« Med tem ko uþitelj opisuje razlike med
uþenci, se naj zazre v oþi tistemu, ki bi se lahko definiral pod doloþen opis. Najbolje bi bilo,
da izbere znaþilnosti tistih uþencev, ki jih je opazil pri zbadanju. Na koncu seveda doda nekaj
v tem smislu: »Jaz pa imam veliko stopalo, ali to morda koga moti? Mene ne.« Uþenci, ki so
zbadali, bodo tako posredno izpostavljeni pred razredom, to bo za njih hujša kazen kot pisanje
spisa o lepem vedenju. Uþitelj na njih ne bo pokazal s prstom in jih okaral, kar verjetno ne bi
pustilo nobenega uþinka v uþenþevem mišljenju, temveþ mu vzbudil zavest, da ima tudi sam
hibe, ki bi jih lahko marsikdo uporabil kot predmet posmeha, pa jih ni.
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Dijaki dobro poznajo naravne nesreþe, ki povzroþijo elementarno škodo. Velika veþina naj bi
tudi vedela kako ob razliþnih nesreþah ravnati. Kako bi dejansko ravnali ob morebitni nesreþi,
pa lahko samo ugibamo, saj nihþe ne mora vedeti, kako bi ob takšnem dogodku dejansko
ravnal. Stanje nepripravljenosti, šoka in zmedenost povzroþijo, da v takšnih trenutkih
ravnamo nepremišljeno.
Dijaki pa v nekoliko manjšem številu zavedajo, da v veliki meri ravno þlovek vpliva na pojav
elementarnih nesreþ. V medijih se res veliko poroþa o vsakršnih nesreþah, le redko pa povedo
vpliv þloveka na razsežnost takšne nesreþe. Uþitelji bi se morali z uþenci, kadar se v svetu
zgodi kakšna naravna nesreþa, pogovoriti tudi o vzrokih za njene razsežnosti. Recimo razlike
med potresi iste stopnje v ýilu in na Japonskem, gradnja na poplavnih ravnicah ali naþin
gradnje na potresnih obmoþjih… Menimo, da bi bilo uþencem zanimivo, þe bi uþitelj pripravil
preprosto skico (na prosojnici) reke in njene poplavne ravnice, ter vrisal na nekoliko
dvignjenem delu hiše, ki niso podvržene poplavljanju. Nato pa bi uþence opozoril, da so ljudje
priþeli graditi tudi na poplavnih ravnicah ( nariše hiše na poplavni ravnici). Uþenci bi morali
sami razmislili, kaj se zgodi z hišami na poplavni ravnici v primeru poplavljanja reke in se ob
enem vprašati, zakaj sploh ljudje tam postavljajo ali kupujejo hiše. Podobne skice lahko
uþitelj pripravi tudi ob primeru plaza ali drugih naravnih dogodkih. Uþenci naj sami
ugotovijo, kako pomembno je, da so seznanjeni z pokrajino in njenim delovanjem preden se
poseže v prostor.
Okoli dve tretjini vseh dijakov po konþani osnovni šoli doseže in razvije spretnosti in
sposobnosti navedene v uþnem naþrtu. Ene so dosežene bolje kot druge. Predvsem tistim
drugim, ki so najpomembnejša in preko katerih lahko govorimo o doseženih kompetencah naj
bo pri pouku geografije posveþeno veþ pozornosti. Uþitelji, naj bolj poudarjajo teme, v katere
bi lahko vkljuþili razvoj spretnosti in sposobnosti prepoznavanja nujnosti trajnostnega
razvoja, reševanje geografskih in medsebojnih problemov in spoštovanje razliþnih kultur.
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5. SUMMARY
Acquired competencies are the most important outcomes of the education process, as it is not
enough to just provide the knowledge as some sort of “potential”, but it also has to be used in
practice. Medveš believes that competences can be acquired, which is important in order to
develop the competence-related indicators that could be built into the education system,
having a positive influence on the pupils' individual development (Medveš, 2009).
With its extensiveness, geography allows ideal conditions for developing a number of pupils'
skills and abilities. By learning about current social issues, pupils develop their own social
and ethical attitudes. They learn to create opinions about individual issues, face different
challenges, respect cultural diversity and have a feel for other people and the nature. If they
develop these skills and abilities during their primary schooling, we can say that they are
competent pupils.
The extent to which the pupils acquire these skills and abilities also depends on the
competencies of the teachers. “Ex katedra” teaching is not enough. It is true that in such a
case the teachers do not spend much time, which they never have enough of; however, the
pupils then remain passive listeners. It is important that a teacher takes on the role of an
organiser of the lessons, encouraging the pupils, with various methods and techniques, to
actively participate in the learning process.
It is the responsibility of the teacher to help pupils acquire as much knowledge and as many
skills and abilities as possible, as well as showing them the practical value of the acquired
knowledge and integrating their geography knowledge with the knowledge acquired in the
other subject areas. The teacher should help the pupils to acquire the knowledge necessary for
their further studies or for employment (Secondary-School Teacher of Geography, 2011). The
teacher's capacity to carry out the above tasks depends on his/her specialist knowledge,
special teaching skills and a knowledge of psychology.
We can conclude that slightly less than two-thirds of primary-school pupils acquire the skills
and abilities listed in the geography syllabus. In general, the acquired skills and abilities of the
pupils that continue their schooling at grammar schools and of those that go to
vocational/technical schools do not differ significantly. However, there are some differences
between these two groups with respect to acquiring the skills and abilities of complex
thinking and integrating the knowledge from different areas. Thus, on average, grammarschool pupils are more aware and informed of the state of our planet and more skilful at
solving geographical problems. They are also more tolerant of different cultures and have a
more positive attitude to team work in the classroom.
When comparing grammar-school pupils and other pupils, the difference in their interpreting
a text and in finding data in secondary sources is not significant. However, these are the skills
that are developed the most by pupils, which is in line with our expectations, as pupils acquire
these skills with all the subjects of primary-school education and they do not need any special
predispositions for their development.
In geography lessons the field work is as important as the experiments for scientific research.
However, primary-school pupils are not very familiar with working in the field. Mostly they
get involved in the sketching and observing that they can do during school excursions. The
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pupils can learn to observe and make simple sketches in art classes, transferring this
knowledge to the geography lessons. Other types of field work, such as measurement,
surveying and mapping, are, in general, poorly developed in primary schools.
According to the survey, the vast majority of pupils have a positive attitude towards the
environment or the region in which they live. They are interested in knowing what natural and
social processes take place around them. To a large extent they are also interested in the other
Slovenian regions. They show positive attitudes towards their own and the other regions and
to the whole country, which is very important. The finding that pupils care about the
environment they live in and about Slovenia is the most encouraging outcome of the survey.
Indifference towards their own region or country would pose a major problem in creating
their identity. However, there are fewer pupils that have ideas about how to solve problems in
their regions. In general, their ability to conduct problem solving is weak in all areas. The
reason for this could be the fact that the school lessons are too focused on presenting the
problems and not enough on solving them. It is also possible that the teachers' expectations of
the students are too low; so they do not encourage them to think creatively. Different
techniques for developing critical and independent learning, like a debate and role playing, are
not used sufficiently in the lessons.
Pupils poorly developed the skills and abilities for recognising the need for a sustainable
development, though the development of these skills is very important for future generations.
According to the outcomes of the survey, it is necessary to include this issue in geography
lessons as well as in the other lessons. Developing these skills and abilities is a major
challenge for the teachers, as their pupils come from different families and environments
where specific attitudes to cultural, religious and physical diversity might have already been
impressed on them.
Pupils are well aware of the natural disasters that can cause extensive damage. The vast
majority of them also know how to act in the event of various disasters. However, we can
only guess how they would actually behave in the case of a real disaster, as none of us can,
with certainty, predict how we would behave in such situations.
About two-thirds of all the primary-school leavers can demonstrate the skills and abilities
listed in the syllabus. However, some are developed better than others. Geography teachers
should focus more on those skills and abilities that have so far been less developed, but are of
key importance, leading to the creation of competences. Teachers should place more emphasis
on the topics that can stimulate the skills and abilities necessary for recognising the need for a
sustainable development, solving geographical and social problems and developing respect
for cultural diversity.
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8. PRILOGE
8.1. ANKETNI VPRAŠALNIK

Anketa
Spol:

M

Ž

Starost (obkroži):
a. Pod 25
b. 26 – 30

c. 31 – 35
d. 36 – 40

e. 41 – 45
f. 46 – 50

g. 50 – 55
h. Nad 55 let

Koliko þasa že pouþujete? _____________ let.
Kraj pouþevanja:___________________
Pouþevanje na: a) gimnazija
b) srednja poklicna šola
d) srednja strokovna šola
Koliko dijakov in razredov prvih(oz. drugih, þe se po programu priþne geografija takrat)
letnikov pouþujete? __________dijakov, _____________razredov.
Sledi sedem sklopov trditev, ki se navezujejo na navedene spretnosti in sposobnosti, ki naj bi
jih uþenci tekom osnovnošolskega izobraževanja pridobili, zato se vse trditve nanašajo na
dijake prvih letnikov oz. na dijake drugih letnikov, ki po programu priþnejo z poukom
geografije v drugem letniku. Na razpolago imate sedem možnih odgovorov, ki si sledijo
narašþajoþe. Recimo nihþe od dijakov ne dosega doloþene spretnosti ali 1 – 4 dijakov ne
dosega te spretnosti itd. Prosim þe podate približno oceno za razred. Pri vsaki trditvi s križem
(X) oznaþite vaš odgovor. Po vsakem sklopu, lahko podate svoj komentar.
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I. Uporaba verbalnih, kvantitativnih in simboliþnih podatkov, kot so: besedila,
slike, grafi, preglednice, diagrami in zemljevidi.
Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov ne zna sestaviti grafa).

TRDITVE
nihþe

1 4

5 9

1014

15- 20

20- 25

26 - 30

1.
Dijaki
razumejo
vsebino
prebranega besedila in ga znajo
interpretirati
2. Dijaki ob slikovnem gradivu
asociativno razmišljajo.
3. Dijaki zanjo razbrati podatke iz
grafov ali preglednic in jih
interpretirajo.
4. Dijaki znajo iz podatkov sestaviti
preglednico in izdelati graf.
5. Razumejo vsebino kartografskega
gradiva, se znajo po zemljevidu
orientirati in si predstavljati kako bi
vsebina iz zemljevida zgledala v
naravi.

Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II. Uporaba zbiranja virov informacij s pomoþjo terenskih metod in tehnik dela.
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov ne zna opazovati pokrajine).
nihþe

1-4

5-9

10 - 14

15 - 20

20 - 25

26 - 30

1. Dijaki pri delu na terenu vedo kaj
opazovati in zaznavajo razlike in
podobnosti med posameznimi pojavi.
2. Dijaki so sposobni na terenu skicirati
opazovano pokrajino oz. doloþen pojav.
3. Dijaki poznajo instrumente za merjenje
in vedo kako jih uporabljati.
4. Dijaki znajo pripraviti anketo in iz nje
analizirati pridobljene podatke.
5. Dijaki so sposobni preprostejšega
kartiranja (kartiranje starih hiš, vrst
trgovinskih lokalov, lokacije in vrst
smetišþ…).
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Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

III. Zbiranje in interpretiranje sekundarnih virov informacij ter uporaba
statistiþnih podatkov
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov ne zna interpretirati podatkov).
nihþe

1-4

5-9

10 - 14

15 - 20

20 - 25

26 - 30

1. Dijaki znajo poiskati doloþene podatke
v sekundarnih virih (enciklopedije,
leksikoni, knjige, razliþne publikacije…).
2. Dijaki so sposobni interpretirati
pridobljene podatke in jih primerjati med
seboj.
3. Dijaki znajo pridobiti preproste
statistiþne podatke iz spleta
4. Dijaki pridobljene statistiþne podatke
obdelajo in predstavijo v razredu.

Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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IV. Uporaba komunikacijskih, miselnih, praktiþnih in socialnih vešþin za
raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni.
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov ne komunicira primerno).
nihþe

1-4

5-9

10- 14

15- 20

20- 25

26- 30

1. Dijaki med seboj dobro komunicirajo.
2. Dijaki z uþiteljem primerno
komunicirajo.
3. Dijaki nimajo težav in zadržkov pri
nastopu pred razredom.
4. Dijaki se pri predstavitvah jasno
izražajo.
5. Dijaki nove informacije sprejmejo
brez
predsodkov
in
ustaljenih
prepriþanj.
6. Dijaki so pripravljeni na nova
dognanja, prepriþanja in znanja, ki jih
kritiþno ovrednotijo.
7. Dijaki vztrajajo pri problemu,
katerega rešitev sprva ni razvidna, in mu
najdejo rešitev.
8. Dijaki so se sposobni realno
samooceniti.
9. Dijake odlikuje originalnost.
10. Dijaki se pri reševanju problemov
ne zadovoljijo takoj s prvo rešitvijo,
ampak išþejo najboljšo možno rešitev.
11. Dijaki so sposobni sami zastaviti in
oblikovati problem.
12. Dijaki so sposobni že pridobljeno
znanje uporabiti, ga povezujejo
in z njim pridejo do novih spoznanja in
presoj
13. Dijaki imajo pozitiven odnos do
dela in uþne snovi.
14. Dijaki pozitivno sprejemajo razliþne
metode dela (v dvojicah, skupinah).
15. Dijaki spretno rešijo konflikte, ki se
zgodijo v razredu na medosebni ravni.
16. Dijaki se zavedajo, da so medosebni
problemi rešljivi.
17. Dijaki sprejemajo pravila, ki jih
postavi profesor.
18. Dijaki upoštevajo mnenja drugih v
razredu.
19. Dijaki se hitro prilagodijo delu v
razredu.
20. Dijaki sprejemajo drugaþnost v
razredu in þutijo pripadnost svoji
skupini.
21. Dijaki se upajo izpostaviti pred
razredom.
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Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

V. Vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega
sveta, obenem pa se usposabljajo za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter
odgovornosti do ohranjanja fiziþnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje
generacije.
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov ne spoštuje kulturno raznolikost).
nihþe

1-4

5-9

10 - 14

15 - 20

20 - 25

26 - 30

1. Dijaki se zavedajo, da v prostoru ni
stalnic in da se vse spreminja.
2. Dijaki se zavedajo da lahko
sprememba na drugem koncu sveta
vpliva na življenje pri nas (ali obratno).
3. Dijaki so informirani (TV, þasopis,
splet,
revije..)
in
jih
zanima
problematika þlovekovega ravnanja v
prostoru.
4. Dijaki se zavedajo posledic
netrajnostnega posega v prostor.
5.
Dijaki
spoštujejo
kulturno
raznolikost.
6. Dijaki imajo pozitiven odnos do
skupnosti v kateri živijo.
7. Dijaki obþutijo/prepoznavajo potrebe
po doloþenih spremembah
na družbenem in okoljskem podroþju.

Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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VI. Pravilno ravnanje ob morebitnih elementarnih nesreþah
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. nihþe se ne zaveda posledic naravnih
nesreþ)
nihþe

1-4

5-9

10 - 14

15 20

20 25

26 30

1. Dijaki se zavedajo naravnih nesreþ, ki
lahko doletijo tudi njih.
2. Dijaki imajo rešitve, kako bi ob
morebitni naravni nesreþi (poplava, potres,
požar) ravnali.
3. Dijaki se zavedajo vpliva þloveka na
pojav elementarnih nesreþ.

Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
VII. Osnovno geografskega preuþevanja in raziskovanja domaþe pokrajine in
Slovenije ter sposobnost za uspešno vkljuþevanje v odloþanje o njunem razvoju.
TRDITVE

Št. dijakov, ki ne dosega doloþene spretnosti
( npr. 1 - 4 dijakov nima pozitivnega odnosa do
okolja).
10 15 20 26 nihþe
1 - 4 5 - 9 14
20
25
30

1. Dijaki imajo pozitiven odnos do
okolja/pokrajine v kateri živijo.
2. Dijake zanimajo naravni in družbeni
procesi v svoji pokrajini.
3. Dijaki se zavedajo problemov (okoljskih,
družbenih), ki so prisotni v njihovi pokrajini.
4. Dijaki imajo rešitve kako probleme, ki
zadevajo njihovo pokrajino, rešiti.
5. Dijake zanimajo druge pokrajine v
Sloveniji.
6. Dijaki nimajo kompleks manjvrednosti
njihove pokrajine v primerjavi z ostalimi
pokrajinami v Sloveniji.
7. Dijaki nimajo kompleks veþvrednosti
njihove pokrajine v primerjavi z drugimi
pokrajinami Slovenije.

Komentar:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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