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IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje izkustveno učenje in uporabo le-tega pri pouku geografije v
gimnaziji. V teoretičnem delu je predstavljeno izkustveno učenje: opredelitev izkustvenega
učenja, kaj ga loči od drugih oblik učenja, njegovi idejni izvori, dejavniki in faze, ki jih
moramo upoštevati, metode izkustvenega učenja, predstavljen pa je tudi pouk geografije v
gimnaziji in primeri učnih ur geografije, kjer je uporabljen izkustveni pristop. Empirični del
naloge raziskuje, ali in kako ga vključujejo v pouk geografije profesorji na gimnazijah.
Rezultati kažejo, da v večini profesorji menijo, da pristopajo izkustveno, tako da se opirajo na
lastne pretekle izkušnje oziroma izkušnje dijakov. Redki pa poročajo o celovitejšem
izkustvenem pristopu. Ne glede na to, da intervjuvani profesorji prepoznavajo prednosti
izkustvenega učenja (trajno, bolj uporabno, življenjsko znanje), se srečujejo z mnogimi
ovirami, ki preprečujejo večjo uporabo izkustvenega učenja pri njihovem poučevanju.
Menijo, da je izkustveno učenje uporabno pri pouku geografije v gimnaziji, vendar imajo z
uporabo izkustvenega pristopa bolj negativne izkušnje.
KLJUČNE BESEDE: izkustveno učenje, šolska geografija, pouk geografije, gimnazija.

EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGH SCHOOL GEOGRAPHY
CLASSES
Abstract:
This graduation thesis analyses experiential learning and its use in high school geography
classes. In the theoretical part the following aspects of experiential learning are dealt with: the
definition of experiential learning; what differentiates it from other modes of learning; its
origins; factors and steps that need to be considered; the methods of experiential learning. A
description of high school geography class is included with added examples of geography
lessons where the experiential approach is used. The empirical part of my thesis explores if
and how experiential learning is included by high school geography teachers. The results
show that most teachers think using the experiential leraning means relying on their personal
former experience or that of their students. Only few, however, report of a more holistic
approach. Despite the fact that the interviewed teachers acknowledge the advantages such
learning brings (a lasting, more useful and applied knowledge), they encounter many
impediments that prevent greater use of experiential learning in their class. They find
experiential learning in high school geography class useful, however, their experience when
using this approach is rather negative.
KEY WORDS: experiential learning, school geography, geography class, high school.
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I. UVODNE MISLI
Izkustveno učenje predstavlja most med teoretičnim znanjem in realnostjo, med šolskim
znanjem in vsakdanjim življenjem. Če razmišljamo še v luči geografije ugotovimo, da so
geografska sporočila povsod okrog nas. To je pokrajina, v kateri živimo in delamo, so mediji
z dnevnimi novicami z vsega sveta, izleti in potovanja v prostem času itd. Pogosto se
sprašujemo, kako se znajti v takem svetu? Izkustveno učenje v času šolanja nam vsekakor
stoji ob strani in nam pomaga v vsakdanjem življenju z bolj uporabnim in trajnejšim znanjem.
Izkustveno učenje je pogosto in domiselno vključeno na začetnih stopnjah izobraževanja
(vrtec, osnovna šola), nato pa ga je vedno manj, čeprav je primerno za vsako starost. Naš
namen je bil pokazati, da z vnašanjem izkustvenih metod v pouk geografije v gimnaziji lahko
prispevamo k večji dinamičnosti, kakovosti pouka ter navsezadnje tudi k bolj trajnemu,
uporabnemu znanju. Z uporabo izkustvenega učenja sledimo trendom sodobnega poučevanja
v smislu aktivnega vključevanja učečih se posameznikov v proces učenja in z upoštevanjem
njihovih potreb, izkušenj.
V skupnem diplomskem delu Oddelka za geografijo ter Oddelka za pedagogiko in
andragogiko smo predstavili izkustveno učenje pri pouku geografije v gimnaziji z zornega
kota geografije in pedagogike. V prvem delu smo se osredotočili na izkustveno učenje kot
teoretsko ogrodje in možnostih uporabe le-tega pri pouku geografije v gimnaziji. Naš namen
je bil med drugim pokazati, da je geografija predmet, ki je še kako povezan z našim
življenjem. Znanje, ki ga pridobimo pri tem predmetu, pa je zelo povezano s prakso in
vsakdanjim življenjem. Osrednji del diplomskega dela je namenjen primerom uporabe
izkustvenega učenja pri pouku geografije. V zadnjem (empiričnem) delu pa s pomočjo
intervjujev raziskujemo, kakšno mnenje, izkušnje o izkustvenem učenju in njegovi uporabi
imajo profesorji geografije v gimnaziji.
V diplomski nalogi želimo prikazati, da izkustveno učenje predstavlja celovito učenje, ki ni le
spoznavni proces, temveč predstavlja preplet razmišljanja, čustvovanja in dejavnosti.
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II. TEORETIČNI DEL
1. IZKUSTVENO UČENJE
1.1. POJEM IZKUSTVENEGA UČENJA
Pojem izkustvenega učenja je zelo širok in kompleksen. Gre za posebno vrsto celostnega
učenja, ki ni le spoznavni proces, temveč gre za preplet razmišljanja, čustvovanja in
dejavnosti. Pri izkustvenem učenju gre za obliko učenja, ki skuša povezati neposredno
izkušnjo (doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo)
v celoto. (Marentič Požarnik, 2000)
Izkustveno učenje ima dolgo zgodovino. Njegovi začetki segajo v 30. leta 20. stoletja v
Združene države Amerike, večji razvoj pa doživi dvajset let kasneje, v 50. in 60. letih
prejšnjega stoletja. Kasneje se izkustveno učenje močno razmakne po vsem razvitem svetu.
(Mijoč, 1992; Marentič Požarnik, 1992a)
Izkustveno učenje je nastalo predvsem kot odgovor na večni problem pomanjkanja
povezovanja teorije s prakso. To učenje skuša zapolniti vrzel med teorijo in prakso tako, da
postavlja učečega v aktivno vlogo v učnem procesu, kjer se novo znanje ustvarja s pretvorbo
(transformacijo) izkušnje. (Kolb v Marentič Požarnik, 1992a) Marentič Požarnik (2000)
opozori, da se je izkustveno učenje v organizirani obliki v zadnjem času razvilo kot odgovor
na učenje, ki je zasnovano pretežno na knjigah in učiteljevi besedi in razvija predvsem
abstraktno, simbolično znanje.
»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih,
spretnostih in zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju
podedovanih vedenjskih vzorcev« (UNESCO/ISCED v Marentič Požarnik, 2000, str. 10).
Uradna Unescova strokovna definicija učenja razmejuje pojem učenja od pojma fiziološke
rasti oziroma razvoja, ki je dedno zasnovan. Marentič Požarnik pri tem še poudarja (2000), da
do učenja pride na osnovi izkušenj, ob interakciji (sovplivanju) med človekom in njegovim
fizikalnim in socialnim okoljem. Če je »učenje vsako progresivno spreminjanje posameznika
na osnovi izkušenj (v smislu interakcije z okoljem)« (Marentič Požarnik, 2000, str. 123), je v
najširšem smislu vsako učenje izkustveno.
Izraz ''izkustveno učenje'' teoretiki uporabljajo za različne pojave. Enim pomeni aktivno
učenje v razredu z uporabo strukturiranih vaj, drugim skupinsko izobraževanje za osebnostni
razvoj, tretjim akcijsko učenje kot učenje na osnovi vsakdanjih izkušenj. (Mijoč, 1992)
Prav zaradi široke in raznovrstne uporabe enotne opredelitve izkustvenega učenja še ni,
vendar bi lahko rekli, da zagovorniki izkustvenega učenja verjamejo, da bo učenje bolj
učinkovito, če bo učenec vanj kar najbolj vpleten, če bo pri učenju uporabljal kar največ
svojih zmožnosti, sposobnosti in spretnosti.
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Walter in Marks (Walter in Marks v Marentič Požarnik, 1987, str. 66) izkustveno učenje
opredelita kot »zaporedje dogodkov z bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja
aktivno sodelovanje udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega
učenja je, da se najbolj naučimo stvari, če jih sami delamo, če smo dejansko aktivni«.
Zgoraj omenjena avtorja navajata naslednje predpostavke izkustvenega učenja (Walter in
Marks v Marentič Požarnik, 1987):
o učenec se uči, ko ga učenje zanima ali se želi učiti,
o učenci naj sodelujejo v načrtovanju in organizaciji pouka, pri izvajanju učnega načrta,
o učenje je integralno, celovito: pravo učenje ni seštevanje (dodajanje) izkušenj, pač pa
ponovno ustvarjanje izkušnje,
o najbolje se učimo, ko si sami oblikujemo svoje lastne odgovore na neko situacijo,
o učenje je odvisno od tega, da odgovorov ne vemo vnaprej,
o vsak učenec se uči na svoj način,
o učenje je v veliki meri čustvena izkušnja,
o učiti pomeni spreminjati se.
David Kolb (Kolb v Marentič Požarnik, 1992a, str. 3), eden najpomembnejših teoretikov s
področja izkustvenega učenja, pravi, da je izkustveno učenje »vsako učenje v neposrednem
stiku z realnostjo, ki jo proučuje […]. Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne pa
razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi nekaj naredili v resnični situaciji.
Izkustveno učenje je proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo (transformacijo)
izkušnje«. Kolbov prispevek k izkustvenemu učenju bomo podrobneje predstavili v
nadaljevanju.
1.2. RAZLIKE MED TRADICIONALNIM IN IZKUSTVENIM UČENJEM
Pri izkustvenem učenju je bistvo znanja, učenja in pouka drugače pojmovano kot pri
tradicionalnem učenju.
Klasična (tradicionalna) paradigma pojmuje učenje kot usvajanje gotovih znanj, navad in
spretnosti. Gre za aditivno (seštevalno) pojmovanje učenja, na katerem sloni transmisijsko
pojmovanje pouka. Pri takem pouku je znanje (merljiv) produkt, ki ga učitelj prenaša na
učence v razmeroma nespremenjeni obliki, takega, kot ga je sprejel. Učenci, ki tako znanje
sprejemajo, si pridobijo reproduktivno znanje, osebna izkušnja učencev pa ostaja razmeroma
nepomembna. Cilj učenja v ''tradicionalni šoli'' je največkrat pomnjenje snovi, razvijanje
sposobnosti reprodukcije naučenega in morda tudi razumevanje naučene snovi. Ne pomeni pa
nujno globljega spreminjanja posameznika z izkušnjami. Učenci v šoli pogosto sprejemajo
znanje in informacije zgolj na površinski ravni in jih ne povežejo s svojimi izkušnjami.
Uporaba tako pridobljenega znanja je pogosto omejena predvsem na šolske dejavnosti, manj
pa je povezana z osebnim izkustvom iz življenja. Tako se mnogi mladi naučijo gledati na
učenje kot na nekaj, kar spada v šolo, ni pa zelo uporabno v življenju. (Marentič Požarnik,
1992a; Ferjan, 1993; Mijoč, 1999; Mijoč, 2000)
Šolsko učenje je, gledano zgodovinsko, postajalo vse manj izkustveno in vse bolj abstraktno,
odmaknjeno od življenja. Pridobivanje znanja v ''tradicionalni šoli'' je bilo vse bolj in bolj
posredno, vse manj povezano z naravnimi življenjskimi situacijami. (Mijoč, 1999)
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Zanimanje za izkustveno učenje se je povečalo v zadnjem času, predvsem kot odgovor na
pretežno pasivne, lahko bi rekli tradicionalne metode izobraževanja, ki temeljijo na knjigah in
učiteljevi besedi zasnovanem učenju (Mijoč, 1992). Menimo, da je to eden izmed glavnih
vzrokov, zaradi katerega se mnogim zdi izkustveno učenje privlačnejše od tradicionalnega.
Zagovorniki izkustvenega učenja imajo drugačne poglede na odnose med učiteljem, delom,
življenjem ter na odnose med osebnim in družbenim (znanstvenim) znanjem. Izkustveno
učenje zanika seštevalno pojmovanje učenja in transmisijsko pojmovanje pouka in verjame,
da se vsako spoznanje (ideja, pojem, teorija …) preoblikuje ob stiku z osebno izkušnjo.
Znanje je potemtakem rezultat te rekonstrukcije. Poučevanje pri izkustvenem učenju naj bi
bilo zasnovano tako, da proces učenja podpira in osvesti, da učencem pomaga priklicati si v
zavest obstoječa pojmovanja, izkušnje, ideje, jih soočiti z ''znanstvenimi'' pojmi in idejami ter
svoja pojmovanja ob tem rekonstruirati oziroma integrirati. (Marentič Požarnik, 1992a)
Izkustveno učenje pomaga razvijati lastnosti, ki jih bodo ljudje potrebovali v prihodnosti, in
sicer: sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, osebnostna avtonomija, občutljivost do
sebe in drugih, sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja,
sinteze, zmožnost znajdenja v nepredvidljivih, kompleksih socialnih situacijah. Pri
izkustvenem učenju se ne usvaja le znanih stvari iz preteklosti, ampak se uči predvidevanja
prihodnosti. (Marentič Požarnik, 1992a)
Marentič Požarnik (1987; 1992a) navaja naslednje možne učinke izkustvenega učenja:
o spodbuja motivacijo,
o dviga osebno zavzetost, prizadetost,
o poveča osebno zavedanje in vživljanje (empatijo) v druge ljudi,
o razvija občutljivost zase in za druge,
o razgrne protislovja med lastno in tujo izkušnjo, med pričakovanji in dogajanjem, med
cilji in procesi,
o pomaga sprejemati utrjena stališča,
o razširi perspektivo pogleda na ''vsakdanje'' pojave,
o razvija sposobnost prožnega prilagajanja na nove okoliščine,
o poveže prej ločene vidike (spoznavni, čustveni, akcijski),
o razvija se zmožnost celovitega dojemanja, sinteze, integracije,
o pomaga pridobiti razne spretnosti, predvsem komunikacijske in sodelovanje z drugimi
ljudmi.
V priročniku za učitelje v srednjih šolah Podjetno v svet geografije (Avsenak et al., 1998)
uvajajo pojem ''podjetnostno učenje''*, ki temelji na izkustvenem učenju.
Podjetnostno učenje in poučevanje razlagajo kot vrsto projektnega učenja, ki je nastala zato,
da bi spodbudila razvoj podjetnostnega vedenja (odzivanje na lastno pobudo, prepričevanje
drugih, dejavno doseganje ciljev, ustvarjalno reševanje problemov in konfliktov …),
določenih lastnosti (zaupanje vase, avtonomnost, usmerjenost k dosežkom, dinamičnost,
iznajdljivost …) in spretnosti (reševanje problemov, ustvarjalnost, prepričevalnost,
načrtovanje, odločanje …). Podlaga podjetnostnemu pouku je projektno učno delo, ki nekako
presega učne metode, zato bi bil ustreznejši izraz pristop.
___________________________________________________________________________
* opomba: ''podjetnostno učenje'' poudarja akcijsko komponento učenja, zato bi bil morda boljši izraz
''dejavnostno učenje''. V nadaljevanju kljub temu uporabljamo izraz ''podjetnostno učenje'', zaradi navajanja
avtorjev, čeprav menimo, da poimenovanje ni ravno najboljše.
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Razlike med tradicionalnim in podjetnostnim poučevanjem, ki jih avtorji (Avsenak et al,
1998, str. 13) navajajo v priročniku za učitelje srednjih šol Podjetno v svet geografije, po
našem mnenju tudi kažejo razlike med tradicionalnim in izkustvenim učenjem oziroma
poučevanjem.
Tabela 1: Razlike med tradicionalnim in podjetnostnim poučevanjem.

cilj poučevanja?

TRADICIONALNO
POUČEVANJE
vsebina,
poudarek na teoretičnem znanju,
vnaprej postavljeni cilji

''PODJETNOSTNO
POUČEVANJE''
proces,
poudarek na povezovanju teorije s
prakso,
cilji se uskladijo po pogajanju,
dijak nadzira svoje učenje

''znati, kako'' (povezovanje teorije s
prakso),
učenje kot notranja potreba,
pogosto učenje za ocene,
omejen učni učinek (npr. nekaj učenje za življenje
dni)

znanje?

''znati to'' (teoretično znanje),

vloga učitelja?

učitelj usmerja,
učitelj vodi, nadzira učenje,
je mojster, predavatelj, izvedenec, je vodnik, usmerjevalec,
učitelj se uči
je nezmotljiv

vloga dijakov?

pasivna

aktivno
procesu

učna ura?

programirana,
en sam izoliran učni predmet,
podajanje gotovih znanj

prilagodljiva,
medpredmetne povezave,
problemski pristop

sodelovanje

v

učnem

Vir: prirejeno po Avsenak et al., 1998

1.3. IZKUŠNJA IN POMEN IZKUŠNJE V IZKUSTVENEM UČENJU
Izkustveno učenje poudarja pomen izkušnje oziroma izkustva, zato menimo, da je
podrobnejša predstavitev na mestu. Marentič Požarnik (2000) poudarja, da vsako učenje
(razumljeno širše) spremljajo izkušnje, ki pa so lahko raznovrstne – od neposredne do
simbolične.
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli izkustvo kot »spoznavanje, ki temelji na čutnem
dojemanju, opazovanju (npr. ugotoviti s pomočjo izkustva) (SSKJ, 1994, str. 326), izkušnjo pa
kot nekaj, kar »kdo ob dogodkih, doživetjih spozna, ugotovi«, kot »skupek takih spoznanj,
ugotovitev«, oziroma kot »znanje, védenje, pridobljeno s študijem, z delom« (SSKJ, 1994, str.
326).
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Učenje je skozi zgodovino pomenilo tudi učenje iz izkušenj. Izkušnje in spoznanja
predhodnih generacij so bili še kako pomembni, saj so se ljudje pogosto iz njih učili in tako
napredovali v znanju. Posamezniki so se po nasvete napotili k starejšim, bolj izkušenim
ljudem, in jih prosili za mentorstvo. (Mijoč, 2000) Še vedno mnogi trdijo, da se ljudje v
življenju največ naučimo z izkušnjami. Poudariti je potrebno, da se spoznanje, pridobljeno iz
lastne izkušnje, razlikuje od tistega, ki je zgolj posredovano. Določene razlage, teorije lahko
sprejmemo kot pravilne, vendar vanje verjamemo šele, ko nam jih potrdijo izkušnje. Seveda
je možno tudi nasprotno, da slepo verjamemo v interpretacije, ki se v praksi ne potrjujejo in
so tako daleč od resničnosti. (Mijoč, 2000)
Iz izkušnje se moramo znati učiti in jo ob tem povezovati z že obstoječim znanjem (Marentič
Požarnik, 2000) in ga nadgraditi. Mijoč (2000) meni, da lahko izkušnje ali življenjski
problemi predstavljajo izziv, spodbudo, da posameznik seže po ''objektivnem znanju'' in si na
tak način razloži izkušnjo ter jo poveže s teorijo.
Pri izkustvenem učenju igra osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja. Izkušnja na začetku ni
vezana na razlago, osredotoča se le na vzbujanje prijetnih občutkov in čustev občudovanja,
čudenja, spoštovanja. Analiza, razlaga, definiranje – vse to sledi pozneje. (Marentič Požarnik,
2000)
Poti do osebnih izkušenj so različne, in sicer glede na to:
o kje jo pridobimo?
Človek veliko svojih znanj pridobi z življenjskimi in ne le šolskimi izkušnjami. Vsak dan
človek doživi nešteto dogodkov, med katerimi so eni popolnoma nepomembni, drugi pa se
spremenijo v izkušnjo, ki omogoča učenje. (Mijoč, 1992)
o kako jo pridobimo?
Aktiviramo lahko prejšnjo izkušnjo ali pa izkušnjo neposredno ustvarjamo (Marentič
Požarnik, 1992a). Pri ustvarjanju izkušnje (''primarna''/''konkretna''/''resnična'' izkušnja) gre za
neposreden stik, človek lahko čuti in potrdi izkušnjo praktično ali empirično; v sekundarni
(''simulirani''/''posredni''/''simbolični'' izkušnji) pa se izkušnja pojavlja kot posredovanje prek
drugih (npr. znanje je posredovano s predavanji) (Jarvis, 2003). Čim višje gremo po lestvici
šolskih stopenj, tem bolj prevladujejo posredne, simbolične izkušnje in tem manj se zdi
pomembna neposredna, konkretna izkušnja (Marentič Požarnik, 2000).
o kako gledamo na izkušnje?
Uporaba izkušenj za učenje je odvisna tudi od tega, kako posamezniki gledajo na bistvo
učenja, znanja, izkušenj, kot pravi Usher (Mijoč, 1992). Avtor loči površinsko gledanje na
izkušnje, kjer izkušnje niso pomembne za učenje, in globlje gledanje na izkušnje, pri katerem
se posameznik zaveda, da so izkušnje učinkovita osnova za učenje. Šele globlje upoštevanje
izkušenj in pojmovanje, da je znanje nekaj, kar nastaja v posamezniku, omogoča uspešno
uporabo izkušenj v učnem procesu. (Mijoč, 1992) Pri izkustvenem učenju je pomembno, da
usmerimo ljudi v tako razmišljanje, ki jim bo pomagalo spremeniti izkušnjo v učenje
(Marentič Požarnik, 1992a).
o s kom jo pridobimo?
Izkušnje lahko pridobivamo sami ali pa v interakciji z drugimi ljudmi (Mijoč, 1992). Lahko
jih pridobivamo v interakciji z drugimi učenci ali pa v interakciji z učiteljem.
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1.3.1. Izkušnje pri pouku geografije
Geografija je prostorska veda in pouk geografije ne sme in ne more potekati samo v učilnici.
O prostoru se je potrebno učiti tudi v prostoru. Za razumevanje številnih geografskih pojavov
in procesov ni nazornejših poti za razumevanje, kot je neposredna prostorska izkušnja.
(Kolenc Kolnik, 2006) Za geografijo potemtakem še kako velja rek »Pojdite in si oglejte! Ni
namreč ničesar, kar bi nadomestilo osebno izkustvo« (Marentič Požarnik, 1992a, str. 3).
Učenci pri enaki starosti imajo zelo različne izkušnje. Veliko izkušenj pridobijo tudi v
vsakdanjem življenju (okolje, družina, prijatelji …), zato je priporočljivo, da učitelj v pouk
vključi tudi te. Skupne konkretne izkušnje pa lahko dobijo tudi pri pouku geografije.
Navajamo nekaj primerov:
o prikazovanje rastja (agrumi, lovor, oljka, vinska trta …), vonjanje eteričnih olj ob
obravnavi mediteranskega rastja,
o ogled šolske zbirke kamnin ob obravnavi geološke sestave Zemlje,
o televizijska oddaja, film, fotografije, ki so si jih učenci pogledali. Učitelj jih lahko
povpraša, kaj so o določeni temi zvedeli pri drugih predmetih, videli v bližnji okolici,
na ekskurziji … ,
o pomoč z računalnikom in internetom pri pouku. Obstajajo programi, ki omogočajo
"sprehod" po virtualni resničnosti (npr. Google Earth).
1.4. IDEJNI IZVORI IZKUSTVENEGA UČENJA
Med glavne t. i. idejne očete izkustvenega učenja, ki jih bomo tudi podrobneje predstavili,
sodijo trije veliki misleci: John Dewey, Kurt Lewin in Jean Piaget. Ti so po mnenju Marentič
Požarnik (1992a) predstavljali ''idejne izvore'' izkustvenega učenja in so hkrati postavili tudi
njegove temelje. Vsak se je po svoje ukvarjal z vprašanjem, kako neposredno izkušnjo
povezati z razmišljanjem, za globlje učenje namreč ne zadostuje raven posamične izkušnje
(Marentič Požarnik, 2000).
1.4.1. John Dewey (1859 – 1952)
Ameriški filozof in pedagog Dewey je med prvimi raziskoval pomen izkušenj za učenje. V
delu Izkušnja in vzgoja iz leta 1938 je utemeljil progresivno vzgojo v nasprotju s
tradicionalno. Osebni izkušnji je podelil središčno vlogo v procesu učenja. Dewey pojmuje
učenje kot »dialektičen proces, v katerem se integrirajo izkušnje in pojmi, opazovanje in
akcija« (Marentič Požarnik, 1992a, str. 5). Akcija ne sledi neposredno impulzu izkušnje, pač
pa vmes poseže še faza opazovanja in analize pogojev ter okoliščin te izkušnje. Pred akcijo
sledi še povezava s predhodnim znanjem, ki odgovarja na vprašanje, kaj se je dogajalo prej v
podobnih okoliščinah. Na koncu sledi presoja, ki poveže opazovano z zapomnitvijo, in vse
skupaj osmisli. Gibalo abstraktnim idejam predstavlja impulz, ideje pa dajejo smer impulzom.
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Slika 1: Deweyjev model izkustvenega učenja.

Vir: Marentič Požarnik, 1992a, str.5

Dewey je povzdignil pomen izkušnje, pri čemer je opozoril na dvojni obraz le-te. Izkušnja je
po eni strani povsem subjektivna in osebna, po drugi pa izzvana od okolja in objektivna. Obe
izkušnji sta v stalnem sovplivanju in pomembno je, da sta v enakopravnem odnosu. (Marentič
Požarnik, 1992a)
1.4.2. Kurt Lewin (1890 – 1947)
Nemškemu psihologu Lewinu učenje predstavlja integriran proces rasti, spreminjanje
človeka, ki se odvija v štirih povezanih fazah. Učenje se začne s konkretno izkušnjo, kateri
sledi zbiranje podatkov in opažanj o tej izkušnji. Nato se ti podatki analizirajo in se povežejo
v abstraktne pojme in posplošitve. Potem se v obliki povratne informacije (''feedback-a'')
vrnejo avtorjem izkušnje. Na tej osnovi zasnuje posameznik načrt za novo, drugačno akcijo,
ki vodi do nove izkušnje. (Marentič Požarnik, 1992a)
Slika 2: Krog izkustvenega učenja po Kurtu Lewinu.

Vir: Kolb v Marentič Požarnik, 1992a, str.7
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Marentič Požarnik (1992a) obenem pove, da gre pri procesu učenja hkrati za spreminjanje
sebe in socialnega polja, pri čemer je pomembno spiralno vgrajevanje povratne informacije v
naslednje faze akcije.
Lewin (v Rupnik Vec et at., 2003, str. 11 - 12) opredeli naslednja osnovna načela (principe)
izkustvenega učenja:
»Princip 1:

Učinkovito izkustveno učenje vpliva na posameznikovo kognitivno strukturo,
stališča in vrednote, zaznavanje in vedenjske vzorce.

Princip 2:

Ljudje bolj verjamejo znanju, ki ga odkrijejo sami, kot znanju, ki jim ga
posredujejo drugi.

Princip 3:

Učenje je učinkoviteje, če je aktivno.

Princip 4 :

Sprejetje novih akcijskih teorij, stališč in vedenjskih vzorcev ne more biti
rezultat enostranskega pristopa – spremeniti se mora posameznikova celotna
spoznavno-čustvena-vedenjska struktura.

Princip 5:

Za spreminjanje akcijskih teorij, stališč in vedenjskih vzorcev informacija ne
zadostuje.

Princip 6:

Za oblikovanje veljavnega znanja ne zadostuje izkušnja posameznika.

Princip 7:

Vedenjske spremembe so začasne, razen če se spremenijo akcijske teorije in
stališča, ki so v njihovi osnovi.

Princip 8:

Spremembe v zaznavanju samega sebe in socialnega okolja so prvi pogoj
spreminjanja akcijskih teorij, stališč in vedenja.

Princip 9:

Posameznik lahko eksperimentira z novimi akcijskimi teorijami, stališči in
vedenji predvsem v sprejemajočem in podpornem socialnem okolju.

Princip 10:

Za spremembe v akcijskih teorijah, stališčih in vedenjskih vzorcih so potrebne
tako spremembe posameznika kot spremembe socialnega okolja.

Princip 11:

Preprosteje je spreminjati posameznikove akcijske teorije, stališča in vedenjske
vzorce v skupinskem kot v individualnem kontekstu.

Princip 12:

Posameznik sprejme nov sistem akcijskih teorij, stališč in vedenjskih vzorcev,
kadar sprejme članstvo v novi skupini.«

1.4.3. Jean Piaget (1896 – 1980)
Švicarskega biologa, zdravnika in genetičnega epistemologa (proučevalec razvojnih faz
spoznavanja oziroma mišljenja) Piageta je zanimalo, kako izkušnja oblikuje človekov intelekt
oziroma mišljenje. Po Piagetu se intelektualni razvoj odvija v stalni interakciji med
otrokovimi obstoječimi miselnimi strukturami in med izkušnjami, ki jih otrok dobi v okolju.
To pomeni, da spoznanje potemtakem ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz
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okolja, prav tako spoznanje ni prisotno v otrokovem razumu in se ne pojavlja samo od sebe z
dozorevanjem otroka. Oblikuje se preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem, v
stalnem rušenju in ponovnem vzpostavljanju mentalnega ravnotežja. (Marentič Požarnik,
1992a)
Piaget govori o dveh pomembnih procesih za učenje: o procesu asimilacije in akomodacije, ki
delujeta istočasno. Eden vodi k stabilnosti, drugi pa k rasti. Asimilacija pomeni prilagajanje
izkušnje obstoječim pojmom in shemam (obstoječemu okviru). Nov vnos informacij (v
procesu asimilacije) zahteva določene spremembe, ki so opazne kot spremenjene in obogatene
strukture že obstoječega okvira. To je že proces akomodacije, kjer gre za prilagajanje pojmov
oziroma shem izkušnji. Za doseganje višjih stopenj kognitivnega razvoja je potrebno
vzpostavljanje nenehnega ravnotežja med asimilacijo (stabilnostjo) in akomodacijo
(spremembo, rastjo). Temu Piaget pravi ekvilibracija. (Marentič Požarnik, 1992a)
Za Piageta je intelektualni razvoj linearni proces, ki teče z nižje na višjo stopnjo (od
senzomotorične faze, predoperativne faze, faze konkretnih do faze formalnih operacij kot
najvišje stopnje). Posameznik postaja postopno vse bolj neodvisen od konkretne izkušnje.
(Marentič Požarnik, 1992a)
Strnjene ugotovitve idejnih očetov izkustvenega učenja bi po mnenju Rupnik Vec in njenih
sodelavcev (2003, str. 11) bile: »Lewin in Dewey pojmujeta učenje kot dialektični proces
integracije izkušnje in teorije, opazovanja in akcije, Piaget pa jima je soroden v tem, da
pojmuje razvoj kot ciklično interakcijo med posameznikom in okoljem«.
1.5. KOLBOVA TEORIJA IZKUSTVENEGA UČENJA
Eden najpomembnejših teoretikov na področju izkustvenega učenja je David Kolb (1941 – ).
Svoj model izkustvenega učenja je osnoval na predpostavki, da se (v takratni) vzgojnoizobraževalni praksi zanemarja posameznikova konkretna izkušnja, abstraktna teoretična
znanja pa ostajajo nepovezana s posameznikovim življenjem, prakso in realnimi problemi
(Rupnik Vec et al., 2003).
Kolb se zavzema za ''transakcijsko'' in ''transformacijsko'' pojmovanje pouka (Marentič
Požarnik, 1995). Učenje opredeljuje kot proces, v katerem se znanje ustvarja skozi
transformacijo izkušnje, in navaja naslednje značilnosti izkustvenega učenja:
1. Učenje je smiselno razumeti kot proces, ne kot izid: posameznik nepretrgoma izpeljuje
koncepte iz izkušnje in jih na osnovi le-te kontinuirano prilagaja. Izidi učenja
predstavljajo le historični zapis, ne znanja prihodnosti,
2. Učenje je kontinuiran (nepretrgan) proces, ki temelji na izkušnji: znanje kontinuirano
nastaja in se preverja v izkušnji učečega,
3. Proces učenja zahteva neprestano razreševanje konflikta med dialektično nasprotnimi
načini adaptacije na realnost: konkretno izkušnjo in abstraktno konceptualizacijo,
opazovanjem in akcijo, pomeni, da je učenje cikličen proces,
4. Učenje je celosten proces adaptacije (prilagajanja) na realnost,
5. Učenje vključuje transakcije med osebo in okoljem,
6. Učenje je proces kreiranja (ustvarjanja) znanja (Kolb v Rupnik Vec et al., 2003).

17

Po Kolbu je izkustveno učenje »proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo
(transformacijo) posameznikove izkušnje, ob vzajemnem vplivanju (transakciji) osebnega in
družbenega znanja. Družbeno znanje so nakopičena objektivirana spoznanja preteklih
izkušenj človeštva, osebno znanje pa so nakopičene subjektivne življenjske izkušnje
posameznika. Za izkustveno učenje je pomembna aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo,
hkrati pa razmišljanje (refleksija o izkušnji)« (Marentič Požarnik, 1995, str. 78).
Kolb pojmuje učenje kot nenehen preplet štirih aktivnosti, ki obenem predstavljajo tudi štiri
sestavine učenja (glej sliko 3): konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna
konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje.
Slika 3: Strukturne dimenzije, ki so v osnovi procesa izkustvenega učenja, ter osnovne
oblike znanja, ki so rezultat le-tega.

Vir: Kolb v Rupnik Vec, 2003, str. 14

Kolbove faze (aktivnosti, sestavine učenja) lahko operacionaliziramo na naslednji način
(Rupnik Vec et al., 2003; Bola Zupančič et al., 2003):
o Konkretna izkušnja se ne odvija v izolaciji, pač pa v interakciji s svetom. Učenec v
spomin prikliče situacijo, ki jo je doživel v preteklosti, ali pa se vplete v učno
izkušnjo, ki jo v razredu spodbudi učitelj. Pri dijakih vzbuja čustva (prijetna ali
neprijetna). Konkretna izkušnja pri geografiji največkrat služi kot izhodišče obravnave
novih vsebin. Lahko jo prikažemo kot osebno izkušnjo, npr. terensko delo, kot
konkretne izkušnje preko fotografij, predmetov (npr. prikazovanja/opazovanja
mediteranskega rastja ob obravnavi sredozemskega podnebja), časopisnih člankov,
izkušenj posameznikov …,
o Učenec izkušnjo analizira v fazi razmišljujočega opazovanja. O izkušnji razmišlja
usmerjeno na temelju učiteljevih vprašanj. Analizira potencialne vplive, lastno
doživljanje in ravnanje ter identificira posledice,
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o V fazi abstraktne konceptualizacije učenec primerja svojo izkušnjo z izkušnjami
sošolcev ter drugimi podobnimi preteklimi izkušnjami, izvaja generalizacije in
oblikuje nove pojme, raziskuje svoje laične pojme in jih sooča z znanstvenimi,
premisli izkušnjo skozi obravnavane pojme, vključi novo znanje in pojme v obstoječe,
jih spremeni,
o Ko učenec to, kar je ozavestil ali kar se je naučil pri pouku, preizkuša in uporabi v
realni življenjski situaciji (ali v novi situaciji pri pouku), vstopi v fazo aktivnega
eksperimentiranja.
Učenje je torej kot proces, v katerem se reflektirana izkušnja spremeni v novo znanje. Proces
prehajanja iz enega nivoja na drugega mora biti celovit (nobenega nivoja ne smemo izpustiti
ali ga favorizirati), ne glede na to, da lahko začnemo s poljubnim nivojem. Kakovostno učenje
je po Kolbu tisto, ki povezuje vse štiri pole, lahko tudi v spremenjenem zaporedju. Učeči se
posameznik se zmore spustiti v novo izkušnjo, razmišljati z raznih gledišč o tej izkušnji,
opažanja vključiti v logične sisteme (teorije, razlage) in uporabljati le-te pri praktičnem
odločanju in reševanju problemov. (Rupnik Vec et al., 2003)
Učenje je proces, ki temelji na dveh temeljnih strukturnih dimenzijah (Marentič Požarnik,
1992a) (glej sliko 3):
o prvo dimenzijo predstavljata konkretna izkušnja dogodkov (neposredno dojemanje) na
enem in abstraktno razmišljanje (konceptualizacija ali razumska predelava) na drugem
koncu,
o druga dimenzija pa vključuje aktivno eksperimentiranje na enem in razmišljujoče
opazovanje dogajanja na drugem koncu.
Marentič Požarnik (1992a) ugotavlja, da naj bi bilo učenje uspešno, če se zna učenec
premikati od ene k drugi dimenziji, kar pa ni vedno lahko.
Vsako kakovostno učenje naj bi povezalo vse štiri pole, vendar med posamezniki prihaja do
razlik. V procesu učenja sčasoma vsakdo razvije zanj značilen poudarek na enem ali dveh od
navedenih polov. Glede na poudarek na posameznem polu spoznavanja dobimo štiri načine
(modalitete) učenja, in sicer: usmerjenost v konkretno izkušnjo, v razmišljujoče opazovanje, v
abstraktno konceptualizacijo ali aktivno eksperimentiranje. Kombinacija posameznih načinov
učenja pa tvori za posameznika značilen stil učenja. Najbolj optimalna bi bila kombinacija
vseh štirih načinov spoznavanja, ki pa jo dosežejo le redki. Najpogostejša je kombinacija
dveh ''močnih'' modalitet, ki ima za rezultat enega od štirih značilnih stilov učenja. Kolb (v
Marentič Požarnik, 1995) loči naslednje učne stile:
o konvergentni,
o divergentni,
o akomodativni in
o asimilativni.
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Za posamezne učne stile na splošno velja (Marentič Požarnik 1995; Bola Zupančič et al.,
2003):
o učenec s konvergentnim učnim stilom je ''preizkuševalec'' in se opira na prevladujoče
sposobnosti abstraktnega razmišljanja in aktivnega preizkušanja. Ima sposobnost
deduktivnega sklepanja (prenašanje splošnih zakonov v posebne primere) in rad rešuje
probleme z enim samim pravilnim oz. najboljšim odgovorom, t. i. recepte in zaprta
vprašanja. V praksi aplicira ideje in si želi gotovost. Zanj so primerne metode, ki
terjajo uporabo teoretičnih znanj pri reševanju nalog, npr. razlaga ali izdelava
statističnih tabel, grafov, raziskovalne naloge … ;
o učenec z divergentnim učnim stilom je ''sanjač''. Blizu so mu področja, kjer lahko
kombinira konkretne izkušnje in razmišljujoče opazovanje. Rad presoja z različnih
vidikov, upošteva čustva, fantazijo in vrednote ter ustvarja nove ideje. Ima razvit
interes za ljudi. Za ta stil so značilne metode, ki dopuščajo različne poti, odgovore,
hkrati pa poudarjajo medsebojne odnose, npr. igra vlog in socialne igre v skupinski
učni obliki, metoda nevihte možganov, delo s slikovnimi viri (npr. s karikaturo) … ;
o učenec z akomodativnim učnim stilom je ''dejavnež''. Zanj so pomembne konkretne
izkušnje in aktivno preizkušanje. Dobro se prilagaja okoliščinam, usmerjen je v akcijo,
probleme velikokrat rešuje intuitivno. Spreten je pri izpeljavi načrtov v konkretni
situaciji in je zmožen tveganja. Odgovarjajo mu metode, pri katerih je treba aplicirati
naučeno na reševanje praktičnih problemov ob povezavi najrazličnejših spoznanj in
upoštevanju okoliščin, kot so študije primerov, ekskurzije, različne delavnice,
ustvarjanje plakata ... ;
o učenec z asimilativnim učnim stilom je ''mislec''. Nagnjen je k abstraktnemu
razmišljanju in premišljenemu opazovanju, zanima ga teorija in gradnja teoretskih
modelov. Dober je v induktivnem sklepanju ter povezovanju idej. Takemu učencu
ustrezajo metode, kot so sistematična razlaga, študij literature, delo s pisnimi in
slikovnimi viri, kjer razpoznava različne, tudi nasprotujoče si vire in jih oblikuje v
celoto. Bliže mu je individualna učna oblika kot pa skupinska.
Na posamezen učni stil se torej vežejo tudi za posameznika optimalne metode in oblike
poučevanja ter značilnosti učnega okolja. Če poteka poučevanje na način, ki ni v skladu s
prevladujočim učnim stilom pri posamezniku, prihaja do neuspehov pri učenju, odporov do
predmeta in učiteljev. (Marentič Požarnik, 2000)
Poznavanje učnih stilov je pomembno tako za učitelja kot za učence, saj na ta način učitelj
teži k ustvarjanju kar se da optimalnih pogojev za učenje. Marentič Požarnik (1995)
ugotavlja, da je za učitelja najprimernejši akomodativni stil, saj mu pomaga prilagajati svoje
postopke potrebam in predznanju učencev ter konkretni situaciji.
Kako pa je pri profesorjih geografije in dijakih? Rezultati raziskave (Kunaver et al., 2002), ki
je potekala v tretjih letnikih slovenskih gimnazij in strokovnih šol v šolskem letu 2002, so
pokazali, da med profesorji geografije in dijaki prevladuje divergentni učni stil. Med
profesorji je najbolj poudarjena učna modaliteta razmišljujočega opazovanja, kateri sledi
konkretna izkušnja. Med dijaki pa sta se izkazali dve značilni skupini: v prvi prevladuje
aktivno eksperimentiranje, v drugi pa konkretna izkušnja, velikokrat v kombinaciji z
razmišljujočim opazovanjem. Značilna je nizka izraženost abstraktne konceptualizacije tako
pri profesorjih kot učencih. Analiza učnih ur pa je pokazala prevlado abstraktne
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konceptualizacije, ki se je kazala predvsem v obliki sistematičnega predavanja (in
zapisovanja) ter ponavljanja. Opazno je razhajanje med prednostnimi učnimi modalitetami
dijakov in učiteljev (aktivno eksperimentiranje in konkretna izkušnja) na eni strani ter
sistematičnim predavanjem in zapisovanjem pri urah na drugi (abstraktna konceptualizacija).
Na tem mestu se sprašujemo, kako bi znanje o učnih modalitetah in učnih stilih lahko
uporabili učitelji pri pouku geografije? Menimo, da mora učitelj poskrbeti za to, da vsi učenci
dosežejo zastavljene učne cilje. Učitelju pa je lahko v veliko pomoč, če pozna učne stile
svojih učencev in sebe ter jim, kolikor je le mogoče, prilagaja pouk z vnašanjem
najrazličnejših oblik in metod v poučevanje. Čim bolj raznolike metode bo učitelj uporabljal,
tem večja bo verjetnost, da bo vsak učenec našel nekaj, kar mu ustreza.
1.6. DEJAVNIKI IZKUSTVENEGA UČENJA
Marentič Požarnik (1987) predlaga naslednje pogoje/dejavnike uspešnega izkustvenega
učenja:
o aktiviranje vseh učenčevih zmožnosti (spoznavnih, čustvenih, telesnih),
o problem naj bo za posameznika osebno pomemben, naj izhaja iz njegovih življenjskih
izkušenj in protislovij, ki jih občuti,
o ugodna neposredna učna situacija za izkustveno učenje: prostor in materiali (možnost
poljubnega razmeščanja pohištva, uporaba učnih pripomočkov), primerna časovna
razporeditev, učna klima, sproščeni odnosi, medsebojna komunikacija ljudi (odprto
izražanje mnenj in občutij), ki delajo na istem problemu, skupno razmišljanje in
delovanje),
o omogočanje občasne zasebnosti (pogoj, da posameznik lahko nemoteno dela ali
razmišlja) in delo v parih, skupinah itd.,
o usposobljenost in osebne značilnosti vodje, ki izvaja aktivnost: teoretično poznavanje
aktivnosti (značilnosti, logistične zahteve, možni učinki) in poznavanje aktivnosti iz
lastne izkušnje. Vodja naj bi bil enakopraven udeleženec aktivnosti s toplim odnosom
do udeležencev, obenem pa naj bi znal ohraniti pogled in distanco ter naj bi energijo
udeležencev produktivno usmerjal.
Pri načrtovanju in izvajanju metod izkustvenega učenja upoštevamo kompleksen splet
dejavnikov in njihovih medsebojnih odnosov. Marentič Požarnik (1992b) je opravila
sistematičen in podroben pregled dejavnikov, ki so pomembni za izvajanje in načrtovanje
izkustvenega učenja. Razvrsti jih v naslednje sklope:
o skupek ciljev,
o skupek okoliščin,
o skupek vplivanja,
o skupek organizacije.
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Slika 4: Dimenzije, pomembne za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja, in njihovi
medsebojni odnosi.

Vir: prirejeno po Walter in Marks v Marentič Požarnik, 1992b, str. 102

Vsi dejavniki izkustvenega učenja so v medsebojnem vplivanju, zato jih ne smemo
obravnavati izolirano. V naslednjih podpoglavjih bomo opisali vsakega od skupkov
dejavnikov izkustvenega učenja, povzemali pa jih bom po Marentič Požarnik (1992b).
1.6.1. Skupek ciljev izkustvenega učenja
Skupek ciljev delimo na področja, cilje in namene izkustvenega učenja.
Področja, ki se jih želimo dotakniti oziroma jih vključiti v izkustveno učenje so (Marentič
Požarnik, 1992b):
o izobraževanje, pri katerem so v ospredju predvsem spoznavni cilji, ki so le deloma
čustveno obarvani. Sodelovanje v izkustvenem učenju bi pomagalo, da udeleženci bolj
plastično doživljajo in razumejo nekatere pojme,
o usposabljanje, s katerim pridobivamo ali izboljšamo določene (socialne) spretnosti,
o profesionalni razvoj,
o osebna rast, kjer je v ospredju razvoj celotne osebnosti in ne samo pridobivanje
spretnosti ali znanj. Posameznik spozna in razvije svoje potenciale, poveča
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samospoštovanje, samosprejemanje, se nauči tveganja, eksperimentiranja z novimi
načini vedenja,
o terapija (skupinska ali individualna), s pomočjo katere naj bi posameznik povečal
svojo zmožnost spopadanja z neko disfunkcijo (npr. alkoholizmom), motnjo ali
boleznijo. Izboljšal pa naj bi tudi svoje počutje in delovanje.
Pri načrtovanju učnih izkušenj nam mora biti jasno, katero področje bo poudarjeno, čeprav se
nikoli ne moremo strogo omejiti na eno področje (Marentič Požarnik, 1992b).
Pri ciljih (Marentič Požarnik, 1992b) izkustvenega učenja si lahko pomagamo z že znanimi
taksonomijami učnih ciljev, npr. Bloomovo taksonomijo. Bloom učne cilje deli na:
o spoznavne (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje),
o čustveno-socialne (sprejemanje, reagiranje, vrednotenje in karakterizacija) in
o psihomotorične cilje.
Kako in do kakšne mere naj se udeleženci prepustijo učni izkušnji, povedo nameni
izkustvenega učenja. Razlikujemo štiri namene (Marentič Požarnik, 1992b):
o udeleženost oziroma ''vpletenost'': ali udeleženci zgolj opazujejo proces ali pa v njem
tudi aktivno sodelujejo. Čim bolj so osebno vpleteni v situacijo, v večji meri so možni
''globlji učinki'',
o zavedanje, ki pomeni ponotranjeno opažanje vidikov izkušnje in njeno povezavo z
obstoječim znanjem,
o vpogled, do katerega pride, ko se zavedanje na več točkah nakopiči, poveže in se
osredotoči okoli nove povezovalne ideje ali pojma,
o sprememba (konkretna ali splošna) vpliva na posameznikova stališča, vrednote,
delovanje … . Vsaka sprememba terja veliko časa in usmerjenega truda.
1.6.2. Skupek okoliščin pri izkustvenem učenju
Skupek okoliščin izkustvenega učenja oziroma zunanji vidiki situacije zajemajo značilnosti
udeležencev, velikost skupine, fizikalne okoliščine in časovno razporeditev.
Za potek in uspešnost izkustvenega učenja so pomembne naslednje značilnosti udeležencev
(Marentič Požarnik, 1992b):
o sposobnosti (abstrakcije, posploševanje, besedno izražanje),
o osebne značilnosti udeležencev (introvertnost ali ekstravertnost, empatija, samozavest
…),
o izkušnje z izkustvenim učenjem ali s klasičnimi metodami ter pričakovanje v zvezi s
tem,
o starost (osnovnošolci, srednješolci, odrasli),
o spol: ženske so običajno bolj vodljive, prilagodljive kot moški; skupine z mešanim
spolom imajo drugačno dinamiko,
o sestava skupine: homogene skupine pri izkustvenem učenju so običajno učinkovitejše,
heterogene pa manj, vendar podajo bolj raznolike odgovore na izkušnjo,
o prostovoljnost udeležbe: vodja posameznika naj ne bi silil v ospredje, vendar se pojavi
dilema, ko se morajo nekateri udeleženci bolj izpostaviti (npr. za vodjo skupine,
predavatelja).

23

Velikost skupine pri izkustvenem učenju določa izvedbo in uspešnost aktivnosti
izkustvenega učenja. Udeležence lahko razdelimo (Marentič Požarnik, 1992b):
o skupine z 2 – 4 udeleženci so primerne za svetovanje, tutorstvo, intenzivno izmenjavo
informacij in pridobivanje spretnosti;
o skupine s 5 – 16 udeležencev (''manjše skupine''), pri katerih lahko uporabljamo širok
nabor metod izkustvenega učenja in dosegamo razne cilje; dinamika v skupini je
raznolika in bogata, med udeleženci se razvijejo številne interakcije;
o skupine 17 – 30 (50) udeležencev: so zelo velike skupine, v katerih se veča
anonimnost in se oži izbor metod. Lahko se pojavi veliko število idej, vendar to lahko
vodi tudi do kaotičnosti. Za to je potrebno občasno (v določenih aktivnostih) veliko
skupino razdeliti na manjše, v poročanju pa spet vse udeležence združiti;
o skupine nad 30 (50) udeležencev zahteva izredno močnega (''karizmatičnega'') vodjo,
dobre pripomočke, tehnologijo, veliko motivacijo udeležencev in odlično
organiziranost; so manj primerne za izkustveno učenje.
Fizikalne okoliščine (lokacija, prostor, pripomočki, oprema) vplivajo na potek in
učinkovitost izkustvenega učenja. So pomembni nebesedni signali, ki jih nikakor ne smemo
zanemariti. Ni nepomembno ali se učenje odvija v učilnici ali izven nje; ali delamo v učilnici
s klasično razporeditvijo stolov in klopi ali se skupina zbere v prostorih, ki omogočajo, da
premikamo stole, stene prelepimo s plakati; kjer dobijo skupine mirne kotičke za delo in
razpravljanje; kjer živimo in ne le delamo skupaj. (Marentič Požarnik, 1992b)
Časovna razvrstitev vpliva na učinke izkustvenega učenja. Marentič Požarnik priporoča
(1992b), da naj bi bila izkustvena srečanja daljša – za posamezno izkustveno aktivnost naj bi
imeli vsaj 2 – 3 ure časa, medtem ko naj bi predavanje ne bi bilo daljše od ene ure. Za
pridobitev globljih učinkov izkustvenega učenja je potrebno, da se udeleženci srečujejo daljše
obdobje. V prekratkih srečanjih se običajno skupina loči v fazi, ko bi se morala aktivirati in
analizirati nastalo situacijo. Pomembni pa so tudi odmori med srečanji, saj dajo človeku čas
za prestrukturiranje obstoječih pojmovanj in preizkušanje obstoječega v praksi.
1.6.3. Skupek vplivanja izkustvenega učenja
Pod skupek vplivanja izkustvenega učenja so zajete tiste aktivne sestavine, zaradi katerih se v
izkustvenem učenju nekaj zgodi, se ''premakne'' v udeležencih. Te sestavine so po Marentič
Požarnik (1992b): fokus (žarišče) pozornosti, intenzivnost, interakcija in orientacija.
Fokus ali žarišče pozornosti izkustvenega učenja je lahko vsebina, posameznik, skupina ali
pa težimo k ravnotežju vseh treh. Kje bo žarišče pozornosti izkustvenega učenja, je odvisno
od področja učne izkušnje; če je to predvsem izobraževanje, bo poudarek na vsebini. Pri
osebnostnem razvoju na skupini, pri profesionalnem odnosu pa naj bi bile sestavine v
ravnotežju.
Intenzivnost izkustvenega učenja pove, kako temeljito in poglobljeno obravnavamo določeni
vidik. Večja je intenzivnost, večja je možnost osebnih sprememb, a tudi negativnih reakcij
(odpor, strah).
Interakcija je pri izkustvenem učenju izrednega pomena, saj omogoča medsebojno podporo,
daje povratno informacijo ter aktivira in spreminja udeležence. Posamezne metode
izkustvenega učenja povzročajo različne kombinacije v interakciji med udeleženci, odvisne so
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od intenzivnosti sodelovanja med samimi člani skupine, med vodjo in člani (npr. pri igri vlog
in socialnih igrah je močna interakcija med udeleženci, medtem ko je med vodjem in
udeleženci manjša; razen morda v fazi analize, ko vodja usmerja pogovor).
Usmerjenost ali orientacija izkustvenega učenja je razumljena v smislu kraja (tu ali tam),
časa (sedaj, prej, v prihodnje) in teoretske perspektive (pogled na človeka, njegovo delovanje
in spreminjanje, naj bo ta behavioristični, psihoanalitični, humanistično-psihološki …).
Analiza skupinskega dogajanja v smislu ''tu in sedaj'' poveča intenzivnost, saj gre za
izmenjavo mnenj o trenutni izkušnji. V primeru, ko se udeleženci pogovarjajo, kako bodo
dobljene izkušnje vnesli v svoje delo, je to razprava ''tam in v prihodnje''. Običajno najprej
poteka razprava ''tu in sedaj'', nato pa sledijo še druge variante.
1.6.4. Skupek organizacije izkustvenega učenja
Skupek organizacije izkustvenega učenja po Marentič Požarnik (1992b) zajema socialno in
tehnično strukturo ter vodenje.
Socialna struktura je pri izkustvenem učenju drugačna kot pri tradicionalnem. Ene skupine
potrebujejo več, druge pa manj strukture, odvisno od izkušenj, ki jih imajo udeleženci s takim
učenjem. Udeležencem se mora že v uvodni fazi predstaviti način dela, t. i. ''pravila igre'', kot
so: da upoštevajo navodila za aktivnosti, da aktivno sodelujejo v učni izkušnji, dajejo in
sprejemajo povratne informacije, da se čutijo odgovorne za učenje … .
Med tehnično strukturo izkustvenega učenja uvrščamo materialne vidike učne situacije, kot
so: pisna navodila, vprašalniki, literatura, plakati, slike in drugi učni pripomočki.
Kakovostno vodenje je temelj za uspešno izkustveno učenje in je odvisno od profesionalnih
znanj in spretnosti vodje, njegovih osebnostnih značilnosti, stila vodenja in tudi od števila
vodij (individualno ali timsko vodenje).
Marentič Požarnik (1992b) poudarja naslednja znanja in spretnosti vodja:
o poznavanje in obvladovanje različnih metod izkustvenega učenja,
o obvladovanje konfortacije in povratne informacije,
o primerno uravnavanje socialne in tehnične strukture,
o ustvarjanje primerne dinamike v skupini,
o uravnavanje tempa, kot je: koliko časa izvajati določeno fazo, kako strogo uveljavljati
časovne meje, kdaj posegati vmes, kdaj prikazati novo metodo,
o osebnostne značilnosti: prijateljski odnos, zaupanje, optimizem, samospoštovanje,
odprtost, doslednost, izžarevanje energije … .
Znanja, spretnosti in osebnostne značilnosti vodja določajo stil vodenja. Hersey in Blanchard
(v Zabukovec et al., 1999) predstavita teorijo situacijskega vodenja, kjer stil vodenja
definirata kot vedenjski vzorec, s katerim vplivamo na druge, situacijsko vodenje pa kot
vodenje, ki se prilagaja situaciji. Situacijsko vodenje omogoča učitelju izbiro vzorca vedenja,
ki ustreza dani situaciji (število učencev, zahtevnost in trajanje naloge) in značilnostim
učencev (motivacija, znanje, izkušnje).
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Teorija situacijskega vodenja loči štiri stile vodenja (Zabukovec et al., 1999):
o direktivni stil ima značilnosti visoke direktivnosti oziroma usmerjenosti v nalogo.
Kaže se v izrazitem učiteljevem vodenju, njegovem določevanju ciljev, jasnih
navodilih, usmeritvah in v doslednem nadzorovanju izpeljave naloge oziroma
doseganja cilja. Tak stil je primeren takrat, kadar se učenci znajdejo pred novo nalogo,
v situaciji, ki jim je neznana, npr. v situacijah, ki od učencev zahtevajo delo po točno
določenem načrtu (npr. eksperiment v geografiji), ko učitelj dobi novo skupino in še
ne ve, kako deluje …,
o podporni stil vodenja je po značilnostih nasproten direktivnemu stilu. Odlikuje ga
visoka usmerjenost v odnose oziroma podporo. To pomeni, da učitelj uporablja tak stil
vodenja, ki spodbuja razmišljanja, mnenja učencev, njihove predloge in pri vodenju v
veliki meri vključuje preteklo znanje učencev, njihove poglede in ideje. Učitelj ta stil
vodenja uporabi najbolj učinkovito, ko dela z učenci, ki imajo veliko znanja oziroma
izkušenj,
o inštruktorski stil vodenja določa učiteljevo visoko direktivnost in visoko podpornost,
kar pomeni, da učitelj zelo jasno določi cilje in njihovo uresničevanje, obenem pa
upošteva tudi predloge in razmišljanja učencev. Ta stil je uspešen predvsem v
situacijah, ko učencem upade motivacija za delo,
o delegatski stil vodenja označuje prenos učiteljeve odgovornosti na učence, saj na njih
prenese odgovornost tako za nalogo kot tudi za odnose. Primeren je zlasti za učence,
ki določeno področje dobro obvladajo. Primer takega načina vodenja je izdelava
seminarske naloge.
Pomembno je, da zna vodja izbrati pravi trenutek, kdaj uporabiti določen stil, npr.: višja
stopnja direktivnosti je pomembna predvsem v uvodni fazi, ko se opredeljujejo cilji, struktura
aktivnosti in se dajejo informacije; manjša pa, ko udeleženci izražajo potrebe in pričakovanja,
ko povezujejo osebne cilje z aktivnostjo. Vodja se mora v vsakem trenutku izkustvenega
učenja zavedati, kaj se v učni situaciji dogaja, in se sproti odločati, kdaj bo vanjo posegel (če
sploh). (Marentič Požarnik, 1992b)
Sprašujemo se, kako postati dober vodja izkustvenega učenja? Biti dober učitelj danes
nikakor ni lahko biti. Učiteljev način dela v veliki meri določa preteklost – izkušnje iz
lastnega šolanja. Marentič Požarnik (1992b) meni, da je najprej pomembno sodelovati v
izkustvenih oblikah z dobrim vodjem kot udeleženec, ob koncu analizirati situacije in
predlagati še drugačne reakcije, nato pa samostojno poskusiti z lažjimi aktivnostmi
izkustvenega učenja oziroma s posameznimi fazami. Dober vodja naj bi spoštoval tri osnovne
pravice udeležencev, ki so: prostovoljnost (udeleženec se na podlagi preteklih izkušenj sam
odloči, kako intenzivno bo vpleten v določeno izkušnjo), samospoštovanje (zlasti občutljivih,
anksioznih udeležencev) in zasebnost (posameznik se ''razkrije'' le toliko, kolikor sam želi,
oziroma kolikor je potrebno za dosego danega cilja).

26

1.7. FAZE IZKUSTVENEGA UČENJA
Na izkustveno učenje se mora pripraviti tako učitelj kot tudi učenci. Za načrtovanje in
izvajanje izkustvenega učenja mora učitelj imeti ogromno znanja, spretnosti in prožnosti za
prilagajanje situaciji in udeležencem. Znati mora ustvariti primerno skupinsko klimo, se
vživljati v udeležence in najti ravnotežje med usmerjanjem udeležencev in dopuščanjem
njihove iniciative. (Marentič Požarnik, 2000)
Glavne faze izkustvenega učenja in naloge vodja oz. učitelja so (Marentič Požarnik, 1992a;
Marentič Požarnik, 1987):
1. načrtovanje učne izkušnje:
v tej fazi učitelj ugotavlja učne potrebe in zmožnosti udeležencev, opredeli cilje, načrtuje
izkušnjo, pripravi prostor in gradivo,
2. uvodna faza:
učitelj identificira pričakovanja udeležencev do učne izkušnje, vzpostavi dobro skupinsko
vzdušje (npr.: s kakšno sproščujočo aktivnostjo, ki ''prebije led''), seznani udeležence s
''pravili igre'' (aktivno sodelovanje, upoštevanje navodil, odprtosti za izkušnje),
3. faza aktivnosti:
v tej fazi učitelj pripravi prostor in gradiva. Vodja je pozoren na proces in se ''vmešava'' le
kolikor je potrebno,
4. faza analize:
je izredno pomembna faza izkustvenega učenja, brez katere bi bila prejšnja aktivnost (npr.
igra vlog) le ''družabna zabava''. Potrebna je razprava, ki uredi in osmisli izkušnjo. Razprava
naj zajame vsebino in proces izkušnje. Analiza procesa posreduje povratno informacijo,
približa občutja drugim udeležencem in daje možnost za reakcijo na povratno informacijo,
5. faza povzetka, integracije in transfera:
v tej fazi je vodja najbolj aktiven. Vodja vodi razpravo z namenom, da pomaga udeležencem,
da najdejo zvezo med izkušnjo in svojo prakso. Če je faza povzetka prekratka in udeleženci
ne morejo izkušnje osmisliti ter povezati s svojimi pojmovanji, bodo odšli zmedeni in
razočarani, celotna izkušnja pa se jim ne bo zdela pomembna,
6. faza evalvacije:
vodja skuša s pomočjo udeležencev določiti, kako učinkovita je bila celotna učna izkušnja, in
sicer sproti (zaradi sprotnega usmerjanja ali zboljšanja) ali na koncu. V fazi evalvacije vodja
kombinira subjektivne in objektivne vire informacij: lastna opažanja o reakcijah udeležencev,
njihov napredek, spremembe stališč in mnenja ter odgovore udeležencev (kako so se počutili,
česa so se naučili, kaj jim je bilo všeč, ali jih je morda kaj oviralo, njihovi predlogi za
podobne aktivnosti v prihodnje …). Evalvacija naj bo javna ob aktivni udeležbi vseh, saj so
rezultati pomembni tako vodju kot udeležencem.
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1.8. METODE IZKUSTVENEGA UČENJA
V splošnem pomenu je metoda način premišljenega načrtnega ravnanja, ki je usmerjeno k
dosegi kakega cilja (SSKJ, 1994). Učne metode so teoretično utemeljeni in izkustveno
preizkušeni uspešni racionalni načini delovanja, s katerim subjekti izobraževalnega procesa,
učitelji in učenci, uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje izobraževalnega
procesa (Blažič et al., 2003). Učne metode razumemo kot najboljše poti in načine pri
pridobivanju znanja, razvijanju sposobnosti in navad z dobrim sodelovanjem učitelja in
učenca. Brinovec (2004, str. 49) učno metodo opredeli kot »izbrano pot ali postopek, s
katerim učenci pod neposrednim ali posrednim učiteljevim vodstvom pridobivajo ali utrjujejo
na čim lažji in gospodarni način znanja, sposobnosti in navade in hkrati razvijajo svoje
sposobnosti, svojo osebnost in se usposabljajo za življenje in delo v družbi«.
Mnogi govorijo, da so najboljše metode tiste, pri katerih so učenci aktivni. Vrednost metode
je odvisna od tega, kdaj, kje, kako in v kakšne namene jo uporabimo. Učne metode pa niso
pomembne le pri tem, koliko prispevajo k znanju, spretnostim in navadam, pač pa tudi z
vzgojnega vidika. (Brinovec, 2004)
Splošna didaktika pozna več vrst razdelitve učnih metod. Metode lahko opredelimo in
razvrščamo po naslednjih vidikih (Blažič et al, 2003):
o po teoretičnih temeljih: teoretično – deduktivne, npr. razlaga, empirično – induktivne,
npr. prikazovanje;
o po prevladujočih procesih v metodah: miselni spoznavni procesi, procesi vrednotenja,
psihomotorni procesi;
o po značilnostih metodoloških pristopov: posredovalni, problemski, raziskovalni;
o po aktivnosti učiteljev in učencev: metode teoretičnega dela, govorne, tekstualne,
praktične (psihomotorne);
o po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci: neposredne, posredne,
interakcijske;
o po organizacijskih oblikah: frontalne, skupinske, individualne;
o po rabi različnih didaktičnih sredstev: laboratorijske, eksperimentalne, multimedijsko
podprte;
o po namenih in funkcijah: obravnava in pridobivanje nove snovi, razvijanje
sposobnosti, spretnosti, navad, lastnosti, utrjevanje, ponavljanje.
Tradicionalne učne metode zajamejo le del kroga izkustvenega učenja. Poudarjajo
pridobivanje abstraktnega znanja kot najvišjega cilja, celovito doživljanje in osebne izkušnje
učencev pa so pri tem pogosto zanemarjeni. Metode izkustvenega učenja pa izzivajo,
upoštevajo in poudarjajo izkušnje posameznika kot bistveno sestavino učenja in temeljijo na
tem, da se najbolje učimo stvari, ki jih delamo sami. (Ferjan, 1992; Marentič Požarnik, 2000)
Pri izkustvenem učenju je sprejemanje posredovane izkušnje in posplošenih znanj drugotnega
pomena, v izhodišču so aktivnost, doživljanje in delovanje udeležencev v konkretni situaciji
(Marentič Požarnik, 1987). Za metode izkustvenega učenja še kako velja rek: »Kar slišim,
pozabim, kar vidim si zapomnim, kar delam, razumem in znam« (Cencič, Cencič, 1992, str.
9).
Metode izkustvenega učenja niso všeč tistim, ki se zavzemajo za izključno izobraževalno
vlogo šole, za posredovanje znanj brez izkustva, pa tudi tistim, ki so se navadili govoriti izza
katedra in jim drugačno razmerje moči, novi odnosi med učiteljem in učencem, vpletanje
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čustvenih in socialnih dimenzij v učenje, elementi negotovosti in tveganja ne ustrezajo
(Marentič Požarnik, 1992a).
Nekaterim izraz izkustveno učenje pomeni tisto učenje v šoli, ki temelji na neposredni
izkušnji v razredu. Nekateri avtorji pa zagovarjajo, da gre za izkustveno učenje tudi takrat, ko
prikličemo in reflektiramo pretekle izkušnje. Doživljanje izkušnje v šolski situaciji lažje
dosežemo s sodobnimi metodami izobraževanja (Mijoč, 1999), med katere sodijo tudi metode
izkustvenega učenja.
Metode izkustvenega učenja se uporabljajo od vrtca prek osnovne šole in univerze do
izobraževanja odraslih, vendar Marentič Požarnik (2000) ugotavlja, da čim višje gremo po
lestvici šolskih stopenj, bolj prevladujejo posredne, simbolične izkušnje in tem manj se zdi
pomembna neposredna, konkretna izkušnja. Pomanjkljivost sodobnega načina poučevanja,
zlasti na višjih stopnjah šolanja in v izobraževanju odraslih je, da učno snov ponudijo na
nivoju ''abstraktne konceptualizacije'' (pojmov, zakonitosti in teorij) v pričakovanju, da jih
bodo udeleženci že kdaj pozneje uporabili v svojem življenju (Marentič Požarnik, 1987).
Poznanih je več delitev metod izkustvenega učenja. Walter in Marks (v Marentič Požarnik,
1992) razvrščata metode izkustvenega učenja na osrednje, podporne in klasične.
1. Osrednje metode izkustvenega učenja:
o simulacija in igra (npr. simulacija odločanja v zbornici, mikropouk kot
simulacija dogajanja v razredu),
o strukturirane vaje oziroma naloge (npr. možganska nevihta) – aktivnosti, ki
udeležence neposredno vpletejo v izkušnjo s problemom,
o skupinska interakcija,
o igra vlog,
o telesno gibanje, vključno z metodami relaksacije.
2. Podporne metode izkustvenega učenja (se na različne načine navezujejo na osrednje
metode):
o opazovanje procesa,
o fantaziranje ali ''notranje gledanje'',
o avdiovizualni pripomočki (npr. avdio, video posnetki),
o čas za razmišljanje (o izkušnji, sprožitev interakcije ali za samokonfortacijo),
o vprašalniki ali drugi instrumenti za spodbujanje samoopazovanja in skupinske
diskusije,
o samostojni projekti, terensko delo.
3. Klasične metode izkustvenega učenja (metode z najdaljšo tradicijo):
o predavanje: kot dopolnilo oziroma podpora izkustvene aktivnosti naj bo kratko
in osredotočeno na bistvene vidike, na katere želimo opozoriti udeležence,
o branje (delo s tekstom): pred ali še bolje po izkustveni aktivnosti stabilizira
naučeno in ponudi nove pojme ali konstrukte,
o pisanje kot dokumentacija naučenega, spominsko utrjevanje, povzemanje
(zapiski, pisanje dnevnika …), pomoč pri integraciji novih izkušenj z
obstoječimi,
o študija primera (branje, razprava, ''reševanje''): analiza pomembnih podatkov,
načrtovanje akcije, utemeljevanje.
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Zgornja klasifikacija je po našem mnenju problematična, saj preseže okvir pomena učnih
metod. Skupinska interakcija npr. ni učna metoda, saj v vsaki skupini pride do interakcije.
Tudi avdiovizualnih pripomočkov ne gre uvrščati med metode, pač pa med učne pripomočke.
Klasifikacija je problematična tudi zato, ker umešča predavanje, delo s tekstom in pisne
naloge med metode izkustvenega učenja. Omenili smo, da se te metode najpogosteje
uporabljajo za podajanje sistematičnega in abstraktnega znanja. Če gledamo na učni proces v
smislu Kolbove teorije, te učne metode vsekakor dopolnijo določene točke učnega procesa.
Cilj metod izkustvenega učenja je pridobitev trajnejšega ter bolj uporabnega znanja (Cigler et
al, 2003). Predvsem pa metode izkustvenega učenja težijo k celostnemu aktiviranju
posameznika. Če pogledamo z vidika geografije, se ne moremo strinjati z uvrstitvijo
terenskega dela k podpornim metodam izkustvenega učenja. Okolje (pokrajina) pomeni za
geografa njegov laboratorij in z delom v njem postane geografija živa. In prav v tej povezavi
vidimo smisel izkustvenega učenja za geografijo. Ferjan (1993) meni, da je izkustveno učenje
temelj dela v geografiji, saj gre za integracijo žive izkušnje. Menimo tudi, da terensko delo in
projekti presegajo učne metode, saj vključujejo več učnih metod. V tem smislu gre torej bolj
za pristop.
Poudariti je potrebno, da je v učenem procesu smiselno povezati več učnih metod, da
učinkoviteje preidemo skozi vse faze izkustvenega učenja, zato je ustrezneje govoriti o
izkustvenem pristopu. Vsekakor pa je v določeni fazi potrebno poskrbeti za konkretno
izkušnjo.
Metode izkustvenega učenja slonijo na Kolbovem konceptu, kjer se prepletajo štiri aktivnosti
(konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno
eksperimentiranje), udeleženci pa so v proces vključeni aktivno in neposredno vpleteni v
izkustvo.
Izbrali smo nabor teh metod za pouk geografije v gimnaziji, pri katerih lahko poteka
izkustveno učenje:
o metoda sistematičnega opazovanja (posredno opazovanje v učilnici ali neposredno v
naravi),
o metoda eksperimenta (npr. eksperiment nastanka rose),
o metoda laboratorijskih (praktičnih) del (npr. opazovanje raztapljanja apnenca s HCl),
o metoda merjenja (npr. merjenje fizikalnih in kemijskih značilnosti voda),
o metoda zbiranja vzorcev (npr. zbiranje kamnin),
o metoda intervjuja in anketiranja,
o metoda kartiranja,
o ''možganska nevihta'',
o igra vlog,
o simulacija,
o študija primera in
o strukturirane vaje ali naloge.
Poudariti je potrebno, da metoda sama po sebi še ne pomeni izkustvenega učenja, pač pa je
potrebno učenje narediti izkustveno. Tu pa je pomembna vloga profesorja.
Vse prej omenjene metode izkustvenega učenja so pri pouku geografije izvedljive. Izbira učne
metode je odvisna od učnih ciljev, snovi, širine obdelave, možnosti za izvedbo, predhodnega
znanja učencev … . Možno jih je izpeljati pri pouku, v kombinaciji pri pouku in na terenu ali
30

samo na terenu. Pouk geografije torej omogoča uporabo številnih metod, s katerimi dosežemo
večjo učinkovitost. Učne metode se lahko pri pouku kombinirajo in prepletajo. (Brinovec,
2004)
Brinovec (2004) ugotavlja, da poteka pouk pri nas še vedno večinoma frontalno. V
didaktičnem trikotniku učenec, učitelj, učna vsebina opredeljuje glavno aktivnost učitelja, ki
izbira in posreduje vsebine, učenci pa jih sprejemajo, ker druge možnosti nimajo. Znanje se
večinoma mehanično prenaša, kar pri učencih oblikuje pasiven odnos do učnih vsebin in do
šole. Geografija prav gotovo ponuja veliko možnosti za aktivnejšo vlogo učencev.
Menimo, da profesorji geografije v praksi ne uporabljajo vseh možnosti in novosti, ki jih je
specialna didaktika geografije do sedaj razvila. Vzroke za to bi lahko iskali v ''slabši''
opremljenosti učilnic, v preobsežnih učnih načrtih, v velikem številu dijakov v razredu in v
šibkem poznavanju didaktike geografije, predvsem na področju izkustvenega učenja.
1.8.1. Uporaba metod izkustvenega učenja pri pouku geografije
Predstavili bomo nekaj metod izkustvenega učenja, ki so lahko uporabne pri pouku geografije
v gimnaziji.
1.8.1.1. Strukturirane vaje ali naloge
Walter in Marks (v Marentič Požarnik, 1987, str. 90) strukturirane vaje ali naloge opredelita
kot »aktivnosti, ki udeležence neposredno zaposlijo bodisi z vsebino izkušnje ali drugega z
drugim. Sestavljajo jih natančno, korak za korakom opredeljeni postopki, ki omogočajo
udeležencem, da se seznanijo z raznimi spretnostmi, da izzovejo čustva in reakcije in da
olajšajo udeležencu pot skozi učno izkušnjo«.
Strukturirane vaje so zelo široko uporabne, npr. tudi pri obravnavi novega pojma, ko želimo,
da dijaki v spomin prikličejo svoje izkušnje. Primer strukturiranih vaj pri pouku geografije:
strukturirane naloge na temo prsti (glej učno pripravo 1).
1.8.1.2. Nevihta možganov (''Brainstorming'')
Metoda možganske nevihte nam omogoča iskanje ustvarjalnih rešitev na nek problem, ki je
lahko opredeljen ozko in natančno ali pa široko in ohlapno. Ta metoda temelji na principih
ustvarjalnega mišljenja. (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005)
Metodo naj bi izvajali po naslednjih korakih (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005):
1. opredelitev problema, ki zahteva izvirno rešitev: problem opredelimo preprosto, v
nekaj stavkih. Npr. pri obravnavi poselitve Avstralije profesor lahko zastavi naslednji
problem: najbolj poseljena območja v Avstraliji so ob obali, na drugi strani pa
notranjost (''outback'') ostaja neposeljena. Kako bi prepričali ljudi, da se preselijo v
notranjost ''rdeče celine'' namesto na obalo? Profesor dijake spodbuja k navajanju
različnih možnosti za rešitev problema;
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2. pojasnitev pravil: učitelj pojasni, da bo cilj skupine pridobiti čim večje število čimbolj
nenavadnih idej, v tej fazi še brez komentiranja. Tako skuša zagotoviti ozračje, v
katerem dijaki navajajo različne ustvarjalne rešitve. Dijake tudi spodbuja, da svoje
ideje svobodno navezujejo na druge, že izrečene ideje;
3. izražanje in zapisovanje idej: zbrane ideje se zapisujejo na plakat, ponavadi se
zapisujejo le ključne besede neke ideje. K neobičajnim idejam lahko pripomore tudi
profesor s svojim razmišljanjem;
4. pregled in selekcija možnih rešitev: ko dijaki končajo z izražanjem idej, jih
zapisovalec še enkrat na glas prebere. Skupaj izberejo tiste ideje, ki izpolnjujejo
določene kriterije (npr. izvedljivost, kako preživeti v ''outback-u''?). Zelo nenavadne
ustvarjalne ideje skuša učitelj preoblikovati tako, da postanejo bolj življenjske. Ta
faza zahteva kritičnost do idej in njihovo selekcijo;
5. izbira najboljših rešitev: dokončne rešitve so tiste, ki najbolje izpolnjujejo izbrane
kriterije. Dijaki pa morajo ob tem tudi upoštevati podrobnosti, da bi ideja lahko
zaživela.
1.8.1.3. Simulacije
Včasih je težko potegniti mejo med simulacijo in igro vlog. V simulaciji udeleženec ohrani
lastno identiteto in namišljeno situacijo odigra na način, kot bi ravnal, če bi bila realna.
Vedenje v simulaciji je realno, prav tako izražene veščine in čustva, simuliranje so zgolj
okoliščine. (Debeljak, 2005)
Simulacije pritegnejo čustveno energijo udeležencev in napravijo učenje osebno. Udeleženci
so motivirani, bolj radovedni, simulacija poveže njihove spoznavne, čustvene in vedenjske
vidike, pomaga pri pridobivanju socialnih in drugih spretnosti, izboljša se spoznavanje
samega sebe (''Zakaj sem se tako odločil?'') in vživljanje v druge (empatija). (Marentič
Požarnik, 1987)
Primer simulacije pri pouku geografije: simulacija življenja v Afriki. Dijaki odigrajo
simulacijo, v katero lahko vključijo naslednje teme: podnebje, problem lakote, živalstvo,
gradnja bivališča, fizični izgled soseda, rastlinstvo, afriška kultura (npr. oblačenje, glasba) ….
1.8.1.4. Igra vlog
Igra vlog je metoda, v kateri udeleženec začasno prevzame identiteto in s tem razmišljanje,
čustvovanje in vedenje nekoga drugega ter ravna, kot misli, da bi kdo ''drug'' ravnal v dani
situaciji. Lahko pa ostane ''on sam'' in reagira tako, kot bi sam reagiral v neznani ali konfliktni
zamišljeni situaciji. (Debeljak, 2005; Marentič Požarnik, 1987)
Z uporabo igre vlog lahko dosežemo naslednje cilje (McKeachie 1995 v Rupnik Vec et al.,
2003):
o povežemo teorijo s prakso,
o ilustriramo obravnavane teoretične pojme,
o razvijamo vpogled v problematiko medosebnih odnosov,
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o
o
o
o

diskutiramo,
spodbujamo in vzdržujemo učenčev interes ter povečujemo učno motivacijo,
izražamo čustva,
se zavedamo čustvovanja pri sebi in drugih ljudeh.

Marentič Požarnik (2000) navaja, da:
o med igranjem vlog učenci neposredno usmerijo pozornost na izpostavljeni problem,
o poveča se jim občutljivost za lastna in tuja stališča, čustva in ravnanja, povezana z
obravnavano situacijo,
o ugotavljajo odnos med čustvovanjem in vedenjem,
o poveča se jim motivacija,
o učna situacija učencu predstavlja ''varno priložnost'' za uporabo pridobljenih znanj,
trening spretnosti in kontrolo čustev,
o celostna angažiranost v novih in netipičnih konfliktnih situacijah predstavlja
priložnost za spreminjanje lastnih stališč in ravnanj.
Razlikujemo različne vrste igre vlog.
Marentič Požarnik (1987) razlikuje igre vlog glede na stopnjo določenosti vloge:
o zaprto (fiksno) igro vlog, v kateri so vloge posameznikov vnaprej dokaj natančno
določene (določena so stališča, osebnostne poteze …), do neke mere je določen tudi
izid,
o odprto (svobodno) igro vlog, kjer niti vloge niti potek niso vnaprej določeni.
Posameznik se odziva kot ''on sam'' in se prilagaja nastali situaciji.
Yardley-Matwiejczuk (v Rupnik Vec, 2003) navaja sledeče karakteristike in razvrstitve igre
vlog:
o je igrana ali domišljijska,
o vnaprej programirana ali improvizirana,
o vključuje posameznika ali več igralcev,
o igralci igrajo sebe ali nekoga drugega,
o igralci igrajo sebe v znanih ali neznanih okoliščinah,
o igralci so lahko vnaprej kratko obveščeni, vendar zavedeni o namenu in vlogah v igri,
konkretno obveščeni ali popolnoma neobveščeni,
o scenarij predpostavlja enega prišepetovalca ali več,
o sodelujoči so prisiljeni slediti scenariju ali pa so potek igre in odgovori igralcev
svobodni.
Debeljak (2005) pa govori o igrah vlog, ki:
o vključujejo pripravo oziroma ne vključujejo priprave,
o imajo opazovalca oziroma so brez njega,
o so bolj ali manj strukturirane,
o v katerih igralci prevzamejo ali ohranijo identiteto,
o se odvijajo frontalno oziroma v majhnih skupinah.
Poznamo različne izvedbe igre vlog, ki jih povzemamo po Rupnik Vec (et al, 2003):
o okrogla miza je igra, v kateri skupina razpravljavcev sooča svoja stališča, znanja in
izkušnje o določeni problematiki. Okrogla miza predpostavlja pripravo na igro (delo z
viri) in je najprimernejša za razširjanje in poglabljanje poznavanja učne snovi ali
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integracijo znanj različnih poglavij. Primer pri pouku geografije: okrogla miza
strokovnjakov na temo gradnje vetrnic,
o za in proti je igra vlog, ki je primerna za obravnavo raznovrstnih socialnih ali osebnih
dilem. Njen namen je, da učenci do tematike, dileme, problema zavzamejo širšo
perspektivo. Priprava ni potrebna, smiselno pa je, da imajo učenci na razpolago nekaj
časa, da se domislijo različnih utemeljitev. Za in proti poteka frontalno, v skupinah ali
dvojicah. Ta vrsta igre vlog se razlikuje od metode debatiranja, pri kateri je
pomembna priprava in poteka po strogo določenih pravilih. Primer pri pouku
geografije: gradnja hidroelektrarne na Kamniški Bistrici,
o radijska oddaja lahko poteka na dva načina: v prvem je povabljen strokovnjak in igra
vlog predpostavlja več temeljnih vlog in podporne vloge, ki jih igrajo drugi učenci v
razredu. Učenci se na vloge vnaprej pripravijo. Radijska oddaja kot ''misel tedna'' pa je
igra vlog, ki predpostavlja moderatorja oddaje (vodi oddajo in poslušalce izzove z
neko mislijo, idejo, izjavo, povezano z obravnavano učno snovjo), poslušalce (se
aktivno vključujejo v oddajo in komentirajo idejo, utemeljujejo svoje stališče …) ter
opazovalce (načrtno opazujejo dogajanje in imajo aktivnejšo vlogo v fazi analize igre
vlog). Primer pri pouku geografije: radijska oddaja o Kosovu,
o kongres (posvet, srečanje) strokovnjakov na področju izbrane znanosti: učenci
sodelujejo v vlogi strokovnjakov, ki se z aktivnim prispevkom udeležijo srečanja, da
bi izmenjali svoja znanja, predstavili svoje delo (raziskave, publikacije …). Srečanje
je lahko tematsko, kar pomeni, da se v njem poglobljeno obravnava določena tema, ali
interdisciplinarno, ki združuje strokovnjake z raznovrstnimi temami. Prvi tip je
primernejši za obravnavo ali razširjanje in poglabljanje znanja ožjega tematskega
sklopa, drugi tip pa za obravnavo širše problematike. Učenci se na kongres vnaprej
pripravijo. Priprava obsega izbor teme, delo z viri in pripravo na predstavitev
prispevka, lahko pa tudi pripravo povzetka (v pisni obliki) in pripravo promocijskega
gradiva (plakat, zloženka, članek, delovno gradivo za delavnico …). Primer pri pouku
geografije: srečanje strokovnjakov na temo krčenja Amazonskega deževnega gozda,
o promocija knjige predstavlja igro vlog, v kateri se avtor uspešnice sooči s svojo
publiko, strokovno ali laično. Predmet igre vlog naj bi bila realna knjiga, ki jo prebere
več (ali večina) učencev, nato pa o njej razpravljajo z avtorjem. Primer pri pouku
geografije: predstavitev novega turističnega vodiča po domačem kraju,
o delovna skupina je igra vlog, v kateri učenci igralci rešujejo konkreten problem, pri
tem pa uporabljajo svoje znanje. Največkrat se odvija v manjših skupinah. Rezultat
igre vlog je konkretna rešitev in izdelek, ki ga skupina predstavi drugim učencem v
razredu (plakat, zloženka, miselni vzorec, video ...) in
o demonstracija principa je vrsta igre vlog, katere temeljni namen je v scenariju
uporabiti in demonstrirati neki princip. Učenci v igri ''oživijo'' naučeno snov in
eksperimentirajo z njo v namišljenih situacijah.
Izkustveno učenje poteka po točno določenih fazah (glej poglavje Faze izkustvenega učenja),
ki jih v nadaljevanju apliciramo na metodo igre vlog.
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Pri izvedbi igre vlog naj bi upoštevali določene faze (Debeljak, 2005), in sicer:
o

priprava na igro vlog: učitelj v tej fazi seznani učence s cilji igre vlog, napove vsebino
in okvirni potek igre vlog ter učencem omogoči, da si izberejo vloge in se v skladu z
navodili nanje pripravijo (učenec oblikuje vlogo tako, da si odgovori na naslednja
vprašanja: kakšno osebo bom igral?, katera stališča bom izražal?, za kaj se bom
zavzemal?, kako se bom vedel in ravnal?, kakšne bodo moje osebnostne značilnosti?,
kako bom vstopal v pogovor?, kakšen bo moj odnos do drugih? ...). Priprava na
opazovanje poteka igre vlog pa predpostavlja razmislek učencev o tem, kaj vse bi bilo
mogoče opazovati glede na predhodno opredeljene cilje igre vlog. Priprava na igro vlog
včasih vključuje tudi delo z viri ali sodelovalno delo. Učenci v fazi priprave s pomočjo
literature oblikujejo stališča in zavzamejo perspektive, ki jih bodo zagovarjali, ali
predvidijo stališča in utemeljitve, ki jih bodo zagovarjali drugi, sami pa jih bodo
spodbijali;

o

izvedba igre vlog: učinkovite igre vlog so kratke in potekajo približno 15 minut. To
omogoča preglednost ter čas za analizo neposredno po igri vlog. Lahko pa igra vlog
poteka daljši čas (več šolskih ur) in se izvaja po delih. Učenci igralci odigrajo,
opazovalci jih opazujejo;

o

analiza igre vlog je bistveni element procesa. V tej fazi učenec razmišlja o dogajanju v
igri vlog ter o lastni udeležbi in prispevku v procesu. Svoja opažanja in interpretacije ter
doživljanja sooča z opažanji, interpretacijami in doživljanji drugih udeležencev, tako
igralcev oziroma soigralcev kot opazovalcev. Učitelj igralce usmerja z vprašanji, kot so:
kaj so želeli sporočiti v vlogi, kakšen je bil njihov namen, kako so ga uspeli uresničiti,
katere morebitne ovire so pri tem doživljali, kako so se počutili v svoji vlogi, kako so
doživeli posamezne opaznejše oziroma pomembnejše trenutke igre vlog, kako so
doživljali soigralce … . Opazovalci poročajo o svojih opažanjih tistih vidikov dogajanja,
na katere so bili osredotočeni. Učitelj naj bi spodbujal vsestransko refleksijo o vsebini in
procesu igre vlog;

o

faza povzetka, integracije in transfera, v kateri učenci primerjajo izkušnjo v igri vlog s
svojimi preteklimi izkušnjami in izkušnjami sošolcev. Dogajanje v igri vlog
interpretirajo s pomočjo že obravnavanih pojmov, izvajajo posplošitve in oblikujejo
teorije;

o

načrtovanje aktivnosti, kjer učenci razmišljajo o lastnem učenju v igri vlog, pogledajo
nazaj na učni proces in razmislijo, česa so se v dejavnosti naučili in kako.

Po Kolbu (v Rupnik Vec, 2003) je učenje iz izkušenj najbolj učinkovito, kadar obsega vse
štiri temeljne faze: konkretno izkušnjo, razmišljujoče opazovanje, abstraktno
konceptualizacijo in aktivno eksperimentiranje. Tako je učenje v igri vlog najbolj učinkovito,
kadar sami igri vlog (konkretna izkušnja) sledi usmerjena in sistematična analiza dogajanja v
njej (razmišljujoče opazovanje), ki se prelije v izvedbo splošnih zaključkov, vpeljavo novih
pojmov ali interpretacija skozi prizmo že znanih pojmov (abstraktna konceptualizacija),
zaključi pa se z razmislekom o novo pridobljenih znanjih, njihovi uporabni vrednosti ter
načrtovanju njihove rabe v realni situaciji (aktivno eksperimentiranje). (Debeljak, 2005)
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1.8.1.4. Projektno učno delo
Pri poučevanju geografije lahko profesor uporabi tudi projektno učno delo. Opozoriti
moramo, da le-to presega pojem učnih metod, saj je vanj vključenih več učnih metod, zato gre
bolj za pristop. Projektno učno delo kljub temu predstavljamo, saj menimo, da je pri pouku
geografije veliko možnosti za njegovo uporabo.
»Projektno učno delo je vrsta pouka, ki se od standardnega razlikuje po vsebini, organizaciji
dela, časovnem poteku in prostorski izvedbi« (Cunder, 2002, str. 6). Projektno učno delo
združuje prvine učiteljevega direktivnega vodenja, vključuje pa tudi samostojno delo dijakov.
Učitelj torej postopno vodi dijake skozi učni proces, med projektom pa jih usmerja in jim
pomaga pri izvedbi. Dijaki se z raziskovanjem, reševanjem problemov in s svojo lastno
aktivnostjo dokopljejo do spoznanj in trajnejših znanj. Za projektno učno delo je značilno, da
proces učenja poteka celostno, z vključitvijo čim več čutil. (Cunder, 2002)
Cunder (2002) navaja naslednja temeljna izhodišča/značilnosti projektnega učnega dela:
o problemski pristop: naloga je zastavljena v smislu problema, ki ga skušamo rešiti in
katerega rezultat je konkretni izdelek,
o konkretna tematika: reševanje resničnih primerov iz življenja,
o ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost,
o aktivna udeležba dijakov v vseh fazah procesa,
o izhajanje iz potreb, interesov in sposobnosti dijakov (upoštevanje interesov učencev je
največja motivacija za njihovo delo),
o sodelovalen odnos udeležencev v projektu,
o učenje na podlagi izkušenj,
o poudarek je na procesu učenja in ne na vsebinah.
Projektno učno delo poteka v več fazah, ki obsega tako delo v razredu kot tudi terensko delo.
Te faze so (Cunder, 2002):
o skupno postavljanje problema (pobuda): pobudo oziroma predlog projekta lahko poda
učitelj ali dijaki,
o izdelava osnutka (skiciranje): izdelamo okvirni obseg, razdelimo delo, pripravimo
material za izvedbo in se dogovorimo o okvirnem načinu predstavitve rezultatov,
o načrtovanje dela: v tej fazi se natančno dogovorimo, kaj in kako bomo delali, kako
bomo delo razdelili v faze in katere naloge mora opraviti posameznik. Delo
opredelimo tudi časovno,
o izvedba: dejavnosti, ki jih dijaki opravljajo so različne: eksperimentiranje, merjenje,
opazovanje, opisovanje, intervjuvanje, ankteriranje, zapisovanje, risanje …,
o predstavitev dela: v tej fazi dobijo izvajalci odgovor na zastavljen problem. Rezultat
projektnega dela je izdelek, ki ga izvajalci lahko pripravijo na različne načine, npr.
plakat, zbirka, videofilm … . Pomembno je, da je predstavitev jasna in da predstavi
rezultate dela, saj so ti pogosto pomemben vir podatkov in informacij za nadaljnje
raziskovanje.
Glede na število udeležencev in trajanje projekta obstajajo različno veliki projekti:
o mali projekti trajajo le nekaj ur, najpogosteje dve ali tri ure v blokuri,
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o srednji projekti lahko trajajo do enega tedna ali več in so najbolj primerni projekti za
srednje šole,
o veliki projekti pa lahko trajajo do enega leta, v njih sodeluje več razredov ali celo šol.
(Brinovec, 2004)
Primer pri pouku geografije: migracija v šolo (npr.: od kod prihajajo dijaki, koliko časa traja
vsakodnevna vožnja …).
1.8.1.5. Terensko delo in geografska ekskurzija
Terensko delo in ekskurzija naj bi se čedalje bolj uporabljali pri pouku geografije, saj ni lažje
poti za razumevanje določenih pojavov in procesov kot jih ponujata le-ta dva. V učnem načrtu
sta terensko delo in ekskurzija postala obvezen del pouka geografije. Med profesorji
geografije je to sprva povzročilo nekaj negodovanja, predvsem zaradi problema, kdaj in kako
naj oboje izvajajo. Ekskurzija in terensko delo sta postala tudi del ocene na maturi, in sicer
kot notranja ocena, ki prispeva 20 odstotkov k celotni oceni mature iz geografije. (Cunder,
2002)
Terensko delo
Učenci pri terenskem delu samostojno s pomočjo raziskovalnega dela ugotavljajo zakonitosti
v naravi in družbi. Aktivne metode učenja pri pouku geografije, predvsem terensko delo,
razvijajo sposobnost celovitega geografskega mišljenja. S terenskim delom se dvigne
kvaliteta pouka geografije in se omogoči učencem uporabo preprostih metod znanstveno
raziskovalnega dela, kar zmanjša razliko med znanstveno in šolsko geografijo. (Malajner,
1996) Vsak učitelj geografije bi se moral zavedati, da brez terenskega dela učenci besedno
sicer obvladajo geografske vsebine, v praksi pa jih večinoma ne znajo prepoznati. Brinovec
(2004) opaža, da se učitelji geografije terenskega dela lotevajo zelo stežka, šele ko so sami
dovolj usposobljeni za delo na terenu.
Terensko delo je mogoče izpeljati v času pouka s kombinacijo pouka v učilnici in delom na
terenu ali pa v celoti izven učilnice. Učenci so s takim delom bolj motivirani, bolj sodelujejo,
pa tudi znanje je trajnejše. Ozko omejen prostor domačega okolja omogoča spoznati temeljne
geografske pojme in odnose, ki so pomembni za razumevanje tujega prostora. (Brinovec,
2004)
Ko se učitelj odloči za terensko delo (neposredno opazovanje), najprej poišče odgovore na
naslednja vprašanja (Cunder, 2002):
o kakšen je namen in vloga dejavnosti na prostem? Ali gremo na teren, da preverimo
določene metode terenskega dela ali za to, da pridobimo določene informacije?,
o katerim zahtevam mora ustrezati izbrano okolje? Učitelj si mora vsako okolje
ogledati, preden tja pripelje dijake, saj le tako ve, kakšne naloge lahko tam izvede.
Učitelj mora ugotoviti, ali bodo dijaki na določenem kraju lahko uresničili zastavljene
cilje,
o ali je kraj varen? Čeprav dijaki niso več majhni otroci, jim moramo zagotoviti
popolno varnost,
o kdaj je najprimernejši čas za terensko delo? Geografi ne smemo biti vezani samo na
pomlad in lepo vreme, saj je tudi v drugih letnih časih veliko možnosti za preučevanje
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pokrajine. Vsak letni čas in vsaka vrsta vremena nam namreč v okolju odkriva
drugačne zanimivosti. Seveda pa se času in vremenu primerno odločamo za vaje, ki
jih bomo opravljali,
kako bomo dijake razvrstili v skupine?,
kako velike naj bodo delovne skupine? Najpogosteje šteje skupina za delo na terenu
štiri člane, najmanjša pa dva. Dijak dela na terenu naj ne bi opravljal sam tudi zaradi
varnosti,
bo imela vsaka skupina vodja?,
kaj vse morajo vedeti dijaki pred odhodom na teren?,
čas in trajanje dejavnosti,
ali je potreben spremljevalec?,
kakšne pripomočke (materialna sredstva) potrebujemo? Glede na opredeljene cilje
terenskega dela, izberemo metode dela in pripomočke (obutev in obleka, merilni
instrumenti, podrobno navodilo za delo, blok, svinčnik, karte, fotoaparat, kompas …).

Terensko delo omogoča uporabo številnih učnih metod, tudi metod izkustvenega učenja.
Navajamo nekaj primerov:
metode neposrednega opazovanja
Geografske vsebine so takšne, da bi jih učenci morali proučevati v naravnem geografskem
okolju z uporabo aktivnih metod učenja in preprostih metod znanstveno-raziskovalnega dela
(Malajner, 1996).
Izhodiščna učna metoda v geografiji je metoda neposrednega opazovanja. Geografija je
namreč z opazovanjem v okolju in raziskovanjem v njem tesno povezana. To, kar je za
biologijo ali fiziko laboratorij, je za geografijo pokrajina oziroma okolje. Opazujemo lahko
različne naravnogeografske ali družbenogeografske pojave in procese ter njihovo medsebojno
prepletanje. (Brinovec, 2004)
Neposredno opazovanje je začetek geografskega proučevanja v prostoru in s tem tudi
pridobivanja izkušenj o okolju. Neposreden stik z naravnim ali družbenim okoljem je zelo
dragocen, saj informacije o okolju pridobivamo z vsemi čutili. Znanje, ki ga učenci tako
pridobe, sloni na izkustvu. (Ferjan, 2002; Kolenc Kolnik, 2006) Učitelj naj zato čim pogosteje
daje prednost neposrednemu stiku s prostorom ali učenju na prostem, torej odkrivanju in
pojasnjevanju geografskih pojavov in procesov tam, kjer nastajajo, in tako, kakor v njih
delujejo (Brinovec, 2004).
V današnji šolski praksi je premalo primerov, kjer je učencem omogočeno učenje v okolju.
Malajner (1996) ugotavlja, da pouk geografije pogosto poteka samo v učilnicah. Učenci
spoznavajo geografske procese in pojave s pomočjo različnih učnih pripomočkov (posredno
preko medijev), ki pa neposreden stik z okoljem zelo težko nadomestijo (Kolenc Kolnik,
2006).
Učenci se v neposredno opazovanje vključujejo brez pomislekov, saj jih k temu spodbuja
prirojena radovednost. Sposobnost opazovanja pri učencih učitelj razvija načrtno. Postopoma
jih navaja, da aktivno in usmerjeno opazujejo, analizirajo, merijo, posplošujejo. Opazovanje
najpogosteje poteka pod neposrednim učiteljevim vodstvom, lahko pa vpelje tudi različne
opazovalne naloge, ki jih učenci po navodilih opravljajo samostojno. (Brinovec, 2004)
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Geografske opazovalnice, na katerih učenci opazujejo, lahko nastanejo v bližini šole, npr. na
vzpetini ob šoli točka za opazovanje pokrajinskih tipov, v bližini reke ali potoka za
opazovanje vodnih značilnosti, meteorološka postaja na šolskem dvorišču, nekaj točk v
naselju za štetje prometa … .
o metode risanja
Terensko delo pogosto zahteva risanje geografskih pojavov in objektov v naravi. Učenci naj
bi obvladali osnovne načine geografskega risanja, znali naj bi narisati skico, kroki in
pregledno ali panoramsko sliko. Dobra slika je rezultat dobrega opazovanja. Kdor ne opazuje
dobro, ne more narisati posameznih geografskih pojavov ali objektov v naravi. (Brinovec,
2004)
o metode merjenja
Doseženo znanje pri metodi merjenja je rezultat lastnega napora. Učne vsebine, ki jih učenci
usvajajo s pomočjo učbenika, se lahko preverijo, raziščejo ali potrdijo. Z metodo merjenja
učenci spoznavajo instrumente merjenja, način dela z njimi in rezultate merjenja. Merimo
lahko naravnogeografske elemente ali pojave, npr. fizikalne in kemijske značilnosti voda.
(Brinovec, 2004)
o metode zbiranja vzorcev
Nekateri geografski elementi se lahko dobro spoznajo tudi v razredu, če je na voljo ustrezna
zbirka vzorcev, npr. urejena zbirka kamnin, prsti, rastja … . Veliko vzorcev, s katerimi se
oblikuje šolska zbirka, se lahko zbere na terenskem delu. (Brinovec, 2004)
o metode intervjuja in anketiranja
Geografsko delo v pokrajini je zelo različno. Poleg opazovanja si pri zbiranju podatkov lahko
pomagamo tudi z intervjujem ali anketiranjem prebivalstva. Omenjeni metodi se v prvi vrsti
uporabljata pri proučevanju družbenogeografskih razmer, zbrani podatki pa so aktualni in niso
zastareli, kot se pogosto dogaja s podatki statističnih virov. (Brinovec, 2004)
o metode zbiranja podatkov
V geografiji moramo pogosto podatke zbrati sami. Ena izmed metod zbiranja podatkov je tudi
štetje, npr. štetje števila obiskovalcev, štetje prometa … . Učitelj mora za to delo učence
dobro motivirati, jim razložiti metodo dela, pripraviti ustrezne karte ter določiti mesto in čas
štetja. (Brinovec, 2004)
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o metode kartiranja
»Kartiranje je najpopolnejša metoda evidentiranja in prostorskega prikazovanja enega ali več
geografskih pojavov« (Brinovec, 2004, str. 68). Kartiramo lahko npr. starost hiš, vrsto
trgovskih lokalov, lokacije in vrste smetišč, funkcije mestnega predela … .
Pri geografiji v osnovni šoli je neposrednemu opazovanju, torej terenskemu delu, namenjena
večja pozornost, medtem ko so zahteve za neposredno delo v okolju v gimnazijskem
programu bolj skromno zastopane. »V posameznem šolskem letu je obvezna izvedba najmanj
ene celodnevne ekskurzije, kamor naj bo vključeno terensko delo z uporabo različnih učnih
metod neposrednega opazovanja. Glede na možnosti naj učitelj izvede še več krajših terenskih
vaj« (Predlog posodobljenega učnega načrta za geografijo v splošni gimnaziji, 2007).
Menimo, da geografija, predvsem pa terensko delo ponuja vrsto možnosti za uporabo metod
izkustvenega učenja. Žal, pa je v učnem načrtu omenjen le kot sugestija.
Geografska ekskurzija
Ekskurzija je ena najpomembnejših metod pouka geografije. Njena posebnost je, da se pouk
odvija v ''avtentičnem'' okolju z naslednjimi najpomembnejšimi nalogami (Brinovec, 2004):
o pri učencih razvija sposobnost opazovanja, ugotavljanja pojavov, razumevanje zvez in
odnosov tako v naravi kot v družbi,
o prispeva k poglabljanju, razširjanju in bogatitvi znanja in izkušenj učencev, vzbuja
interes za nova spoznanja, povezuje teorijo in prakso, spodbuja učence, da aktivno
sodelujejo in prispevajo k razvoju družbe,
o budi patriontizem, neguje humanizem in realno spremljanje življenja,
o prispeva k vzpostavljanju odnosov med učiteljem in učenci in med učenci samimi,
o pri učencih spodbuja in razvija aktivno sodelovanje v družbi,
o vzbuja ljubezen do narave, naravnih lepot in kulturne dediščine,
o prispeva h krepitvi fizičnih sposobnosti, omogoča rekreacijo in sprostitev učencev,
o razvija sposobnost orientacije v pokrajini in usposablja učence za geografsko
predstavo pokrajine,
o prikaže vlogo človeka v geografskem okolju in možnosti njegovega varovanja … .
Dobra ekskurzija mora biti tudi skrbno pripravljena. Pripravljeni morajo biti učitelji in učenci.
Učitelj se nanjo pripravi tako, da si predhodno ogleda pokrajino in obišče vse točke, kamor
pelje ekskurzija, pripravi materialna sredstva, ki jih bodo učenci potrebovali na ekskurziji, in
pripravi program. Tudi učenci morajo spoznati program, po katerem bo potekala ekskurzija
ter dobiti jasna navodila, naloge in cilje ekskurzije, metode dela. (Brinovec, 2004)
»Šolske ekskurzije so dober način medpredmetnih povezav in interdisciplinarnega učnega
pristopa, izbire učnih metod in oblik dela ter vzpodbujanja povezovanja različnih dijakovih
znanj, sposobnosti in veščin. Predvidene so ekskurzije in terensko delo v domačem okolju,
po Sloveniji, glede na možnosti pa tudi v zamejstvu in tujini. S terenskim delom in
ekskurzijami omogočamo uresničevanje mnogih ciljev, ki jih v učilnici ni mogoče doseči.
Dijaki soočajo teoretično znanje z neposredno prostorsko izkušnjo, iščejo nove informacije
oz. dopolnjujejo že naučeno. Poleg pridobivanja novih znanj omogočajo terenske oblike dela
tudi razvijanje socialnih in vzgojnih ciljev ter zmožnosti (delo in sodelovanje v skupini)«
(Predlog posodobljenega učnega načrta za geografijo v splošni gimnaziji, 2007, str. 45).
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2. GEOGRAFIJA KOT PREDMET V GIMNAZIJI
V preteklosti je veljalo, da je v pouk potrebno prenesti vsa geografska znanja, le prilagoditi
jih je potrebno stopnji šole in razvojni stopnji učencev. Nova spoznanja na področju
geografije pa opozarjajo, da vseh geografskih znanj učenci ne morejo sprejeti. Odločiti se je
potrebno, katera temeljna znanja bodo učenci usvojili, pridobiti pa morajo tudi določene
veščine in sposobnosti. (Brinovec, 2004)
Šolska geografija naj bi bila aktualna, zanimiva, privlačna, ne-stresna, življenjska oziroma
vseživljenjska, razvijala naj bi socialne spretnosti, podajala naj bi temeljna geografska znanja.
Poleg tega naj bi bila tudi uporabna, trajna, procesna, korelacijska, holistična in
interdisciplinarna. Pričakovanja so torej že na prvi pogled večja, kot jih šolska geografija
sploh lahko zadovolji. (Lipovšek v Resnik Planic, 2005)
2.1. CILJI POUKA GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
Učni načrt za geografijo v splošni gimnaziji takole opredeljuje pomen geografije: »Geografija
je v programu srednje šole predmet, ki mlademu človeku pomaga pridobiti znanje,
sposobnosti in spretnosti, s katerimi lahko razume ožje in širše življenjsko okolje. Poleg tega
ga vzgaja, da bi to okolje znal tudi pravilno vrednotiti in spoštovati. Znanje geografije je
sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja
in gospodarjenju z njim. Zato to znanje nujno potrebuje vsak človek pred zaposlitvijo ali
nadaljnjim izobraževanjem na kateri koli stopnji« (URL: http://www.zrss.si/ doc/ GEO_
GEOGRAFIJA%20UN%20do%202008.doc , str.1).
Temeljna naloga geografije je spoznati pojave in procese na Zemljinem površju. Konča faza
pouka geografije je vzgoja celostnega geografskega mišljenja. Učenci morajo znati povezati
posamezne pojave na površju in razumeti soodvisnost med njimi. Le tako bodo pozneje kot
občani razumeli dogajanje doma in po svetu. Geografija je močan medij za izobraževanje in
veliko prispeva k poznavanju okolja in razvoja. (Brinovec, 2004)
Učni načrt za geografijo (URL: http://www.zrss.si/doc/GEO_GEOGRAFIJA%20 UN%20do
%202008.doc, str.1) opredeljuje naslednje naloge pouka geografije v gimnaziji:
o usposabljaje dijakov za odgovoren, dejaven in solidaren odnos do naravnega in
družbenega okolja ter za reševanje prostorskih problemov in sožitje med naravo in
človekom,
o razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in
državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine,
o spoznavanje vrednot, ljudi doma in po svetu, kar pripomore k razumevanju drugih
narodov ter spoštovanju drugačnosti,
o razvijanje sposobnosti dijakov za uporabo preprostih raziskovalnih metod, s katerimi
pridobivajo in posredujejo informacije o okolju in v njem,
o razvijanje sposobnosti za uporabo medijev, za urejanje, razlago, uporabo in
vrednotenje geografskih informacij,
o razvijanje zanimanja za dogodke v domačem in tujem okolju ter spodbujanje k
odgovornemu odločanju o pomembnih zadevah, kot je npr. varovanje zdravega okolja.
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Zgoraj navedene naloge geografije dosegamo s premišljenim izbiranjem vsebin, sodobnimi
didaktičnimi oblikami in metodami, pestro izbiro učil in učnih pripomočkov ter medijev ter
čim pogostejšim neposrednim opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, v
katerem nastajajo. (URL: http://www.zrss.si/doc/GEO_GEOGRAFIJA% 20UN% 20do% 20
2008.doc) Opozoriti moramo, da zgolj opazovanje ni dovolj, potrebno ga je izvesti načrtno in
sistematično.
Cilji programa geografije za gimnazije so zapisani v Učnem načrtu za geografijo. Spodaj
navajamo cilje, ki so opredeljeni v Učnem načrtu za geografijo v splošni gimnaziji, ki je bil
sprejet leta 1998.
Dijaki pri pouku geografije v gimnaziji:
o »pridobijo prostorsko predstavo o današnjem svetu in domačem okolju. Ta predstava
je potrebna za ustvarjalno sprejemanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, ki
imajo prostorsko razsežnost ter njihovo lastno odgovorno ravnanje in odločanje,
o razumejo najpomembnejše naravno in družbenogeografske pojave in procese – tako
posamezne kot tudi njihove medsebojne vzročno-posledične zveze,
o razumejo zakonitosti razmestitev naravnogeografskih in družbenogeografskih
pojavov in procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih izbranih držav,
o razumejo geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta.
Vzgajajo se v duhu strpnosti in spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni glede na
jezik, vero, raso in navade,
o razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka kot
preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj za vzdrževanje ravnovesja med
človekovimi hotenji in naravo,
o pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih
in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini,
o spoznajo različna merila za regionalizacijo pokrajin in se hkrati zavedajo
individualnosti sleherne pokrajine na svetu,
o usposabljajo se za samostojno uporabo geografskih virov in literature (atlasi, karte,
statistično gradivo ter grafični prikazi, slikovno gradivo, potopisi, članki),
o usposabljajo se za preučevanje in raziskovanje domače pokrajine; to pripomore k
zanimanju zanjo ter razumevanju le-te in pozitivnemu odnosu do nje. Razvijajo
sposobnosti za odločanje o njenem razvoju,
o razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in grafični
obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, skice, karte, tabele,
diagrami, grafikoni),
o povezujejo geografsko teorijo s prakso. Razvijajo sposobnosti in spretnosti dejavnega
terenskega raziskovalnega dela,
o pridobivajo sposobnost za vrednotenje geografskih podatkov, dejavnikov, pojavov in
procesov v različnih časovnih obdobjih,
o pridobivajo sposobnost za vrednotenje protislovij v okolju sodobnega sveta kot
posledic razvoja prebivalstva in gospodarstva, ker ne upošteva prostorske omejitve
materialnih dejavnosti človeka;
o se usposabljajo za prepoznavanje potrebnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do
ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije« (URL:
http://www.zrss.si/doc/GEO_GEOGRAFIJA%20UN%20do%202008.doc, str. 2 – 3).
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Vsebine pouka geografije so med srednjimi šolami najobsežnejše v gimnazijskih programih in
so razdeljene v pet tematskih sklopov (Brinovec, 2004):
1. obča geografija (kot abeceda geografije, nudi spoznavanje vseh temeljnih geografskih
vsebin),
2. regionalna geografija sveta z obravnavo vseh celin,
3. regionalna geografija Evrope (geografske značilnosti Evrope, sodobni geografski
pojavi in procesi Evrope, gospodarski pomen in razvojni problemi evropskih regij),
4. Slovenija (naravnogeografski dejavniki, vpliv le-teh na življenje in
družbenogeografske značilnosti Slovenije),
5. proučevanje domače pokrajine, njenih značilnosti in problemov.
V trenutno veljavnem učnem načrtu za geografijo (iz leta 1998) so tematski sklopi razporejeni
po naslednjem časovnem redu:
o 1. letnik: splošna družbena in fizična geografija,
o 2. letnik: osnovne geografske značilnosti sveta. Svet je razdeljen na kontinente, le-ti
pa se potem obravnavajo po posameznih izbranih državah,
o 3. letnik: geografija Evrope in obča geografija Slovenije,
o 4. letnik: geografija Slovenije po pokrajinah (vendar samo tisti, ki si geografijo
izberejo za maturo). V 4. letniku dijaki tudi utrdijo snov, ki so jo predelali v preteklih
treh letih.
Cigler (Resnik Planinc, 2005, str. 138 – 140) je v svoji analizi učnega načrta za geografijo v
gimnazijskem programu iz leta 1998 ugotovila naslednje:
o preveliko število učnih ciljev: bodisi je preveč ciljev bodisi premalo ur,
o neustrezna časovna razporeditev učnih ciljev: učitelje moti, da so učni cilji po učnem
načrtu načrtovani za razpoložljivih 50 do 60 ur. Premalo je upoštevano dejstvo, da ure
odpadajo zaradi različnih vzrokov (bolezen učitelja, dejavnosti na šoli, preverjanje
znanja itd.,
o definiranje temeljnih geografskih učnih vsebin: še enkrat se je potrebno vprašati,
katere so tiste temeljne vsebine, ki naj jih slovenski srednješolec obvlada, in kaj ni
tako odločilno, da tega ne bi mogli opustiti,
o splošni cilji geografskega pouka: cilji so ustrezno definirani, vendar jih je težko
vrednotiti s stališča pomembnosti. Primanjkljaj ciljev pouka geografije se kaže v
njihovi konkretizaciji in prenosu v realnost – v geografsko učilnico med dijake,
o ujemanje ciljev pouka in mature: učitelji se pritožujejo, da matura v večini preverja le
znanje in morda še razumevanje, višjih nivojev znanja in geografskih spretnosti pa
matura ne preverja,
o bližnje in oddaljeno, domače in tuje: pri določanju učnih ciljev bi morali v večji meri
izhajati iz našega okolja in dijakom približati to, kar imamo,
o razvijanje spoštovanja različnosti, strpnosti in zavesti pripadnosti Sloveniji: časa za
obravnavanje je pri urah geografije izrazito premalo,
o prezentacija znanja: za ustrezno interpretacijo in prezentacijo znanja v šoli zmanjkuje
časa. Gimnazijski program izobraževanja ne pripisuje skoraj nikakršnega pomena
kakovosti ustne predstavitve in razvijanju retoričnih sposobnosti dijakov,
o pokrajina kot geografska učilnica: terenskega dela v šoli je občutno premalo.
Temeljni shemi ''opazim, opišem, analiziram, ovrednotim in kritično ocenim'', bi bilo
potrebno še dodati ''izmerim, kartiram, narišem, anketiram''.
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Leta 2007 so učni načrt za geografijo v gimnaziji posodobili, v veljavo pa bo stopil v
letošnjem letu (2008). Ni dvoma, da je posodabljanje učnega načrta potrebno, saj je od
zadnjih sprememb pretekla že vrsta let. Cilji posodabljanja učnih načrtov v gimnaziji so
zapisani kot: »aktualizacija vsebin in didaktičnih pristopov, posodobitev na ravni
pričakovanih dosežkov, povezovanje predmetov in kroskurikularnih tem, opredelitev splošnih
in posebnih znanj ter samostojnost in odgovornost dijakov za lastno znanje« (Kalin, 2008, str.
28).
V prenovljenem učnem načrtu je med načeli izpostavljena izbirnost, kar pomeni, da bo učitelj
lahko v večji meri avtonomen in da bo pouk prilagajal posameznim učencem (t. i. učna
individualizacija). V učnem načrtu so napisana splošna znanja (ki jih učitelj mora
obravnavati) in posebna znanja (kjer gre za dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj
obravnava glede na zanimanje in zmožnosti dijakov). (Kalin, 2008)
Prenovljeni učni načrti v gimnazijah niso več napisani po letnikih. To naj bi omogočalo večjo
izbirnost in medpredmetno povezovanje ter dajalo avtonomijo učitelju in šoli. Kalin (2008) se
ob tem sprašuje, katere cilje je treba doseči pred drugimi, ker so v logičnem zaporedju, katero
predznanje potrebuje dijak za učenje drugih vsebin, kaj potrebuje za nadgradnjo določenega
znanja in kako si bodo doseganje ciljev ter obravnava različnih vsebin, ki so med seboj
vzročno-posledično in vsebinsko povezani, sledili pri različnih predmetih. Menimo, da bodo
učitelji verjetno sledili dosedanji vsebinski strukturi učnih načrtov.
Kalin (2008) opozarja na naslednje možne težave, ki se bodo predvidoma pokazale predvsem
v praksi: dijaku, ki se bo preselil in/ali prepisal z ene gimnazije na drugo, bo imel hude
težave, saj mu znotraj posameznih letnikov nihče ne zagotavlja enakih ciljev in vsebin pri
pouku posameznega predmeta. Postavlja se tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo z učbeniki, saj so
bili do sedaj napisani za posamezen letnik. Bodo sedanji učbeniki kmalu slabo uporabni?
V prenovljenem učnem načrtu za geografijo v splošni gimnaziji (Predlog posodobljenega
učnega načrta za geografijo v splošni gimnaziji, 2007) so opredeljeni naslednji splošni cilji
pouka geografije:
o cilji na spoznavnem področju (pridobivanje znanja, razvijanje mišljenja, veščin,
odnosov, urjenje v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju, posploševanju …),
o cilji, povezani z razumevanjem prostora (pridobivanje prostorske predstave,
sprejemanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, členitev pokrajin, geografsko
razmišljanje o pokrajinah in ljudeh, pojasnjevanje, zakaj in kako se v pokrajini
dogajajo spremembe in kako vplivajo na njen razvoj, branje zemljevidov, orientacija v
naravi …),
o cilji, povezani z znanjem in z razumevanjem geografskih struktur, procesov in odnosov
(celovito obravnavanje sodobnih problemov, geografsko razmišljanje, razumevanje
naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov, pojavov in procesov ter
njihove zakonitosti razmestitve, geografski vzroki za kulturno, civilizacijsko in
politično pestrost sveta, strpnost in spoštovanje ljudi, problemi varstva geografskega
okolja, sonaravni razvoj …),
o cilji, povezani z uporabo znanja in veščin (samostojno pridobivanje znanja, uporaba
preprostejših geografskih metod in tehnik dela, sposobnost za neposredno in posredno
opazovanje, zapisovanje in prikazovanje podatkov v različnih oblikah in tehnikah,
individualno in timsko delo, samostojno geografsko raziskovanje, zaznavanje ključnih
geografskih problemov, sposobnost izražanja geografskega znanja, uporaba
informacijske tehnologije …),
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o vzgojni cilji (povezava z državljansko vzgojo, vzgojo za sožitje, multikulturno in
medkulturno vzgojo, okoljsko vzgojo ipd.) (razvijanje pozitivnih čustev do domovine,
spoštovanje naravne in kulturne dediščine, reševanje skupnih prostorskih problemov,
skrb za uravnoteženo rabo prostora in trajnostni razvoj, spoštovanje pravice do
enakopravnosti vseh ljudi, vživljanje v položaj drugih ljudi in ljudstev, uporaba
geografskega znanja in veščin v življenju …).
Cilji se navezujejo tudi na druge predmete (medpredmetnost) in širše, čezpredmetno
(kroskurikularno) področje.
Če primerjamo novi učni načrt s starim, ugotovimo, da je pri obči geografiji dodano poglavje
o trajnostnem razvoju, ki sintezno povzema ugotovitve in zahteva uporabo znanj posameznih
prvin obče in regionalne geografije in drugih strok. Nekaj ciljev je bilo zamenjanih tudi pri
temah Afrika in Azija. Posamične cilje oziroma dopolnila so bila dodana tudi pri Vzhodni in
Jugovzhodni Evropi, ki sta bili doslej dokaj skromno opredeljeni. Dodana je tema o
pokrajinskih in okoljskih protislovjih v Sloveniji. Kot dodatno poglavje so zapisane
predlagane dodatne vsebine, ki so povsem izbirne in prepuščene obravnavi posameznim
učiteljem in interesu dijakov ter s tega vidika ne povečujejo obseg učnega načrta (Poročilo o
spremembah in novostih v predlogu posodobljenega učnega načrta glede na učni načrt sprejet
na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2007)
V pouk geografije naj bi se vključevale naslednje ključne kompetence:
o sporazumevanje v materinem jeziku (zagotavljanje funkcionalne pismenosti - branje in
pisanje, iskanje, zbiranje ter obdelava virov in literature, ločevanje pomembnega in
nepomembnega, zmožnost argumentiranja z upoštevanjem stališč drugih, uporaba
pripomočkov, sposobnost izražanja znanja …),
o sporazumevanje v tujih jezikih (branje in razumevanje tujega govora, vedoželjnost do
jezikov …),
o matematična pismenost (uporaba osnovnih matematičnih in statističnih operacij ter
metod pri reševanju geografskih nalog in v vsakdanjem življenju),
o kompetence na področju znanosti in tehnologije (uporaba učil in učnih pripomočkov
za doseganje ciljev, iskanje ugotovitev in utemeljevanje razlogov zanje, radovednost
in kritičen odnos do informacij, logično sklepanje …),
o digitalne kompetence (iskanje, zbiranje in obdelava elektronskih informacij, kritičen
odnos do razpoložljivih informacij …),
o učenje učenja (samostojnost in disciplina pri učenju, uspešno učenje, želja po uporabi
izkušenj in iskanje priložnosti za učenje v raznovrstnih življenjskih okoliščinah,
vseživljenjsko učenje …),
o osebnostno-socialne zmožnosti (sporazumevanje v različnih socialnih razmerah,
zaupanje v drugega in vživljanje v njegovo osebnost, razlikovanje med poklicnim in
zasebnim življenjem, občutek za kulturne razlike in odpornost do predsodkov,
zmožnost pogajanja in sklepanja kompromisov),
o državljanske zmožnosti (zavest o pravicah in odgovornostih, sodelovanje v skupini,
delovanje v domačem okolju, odločanje na nacionalnem ali evropskem nivoju,
solidarnost, skupno reševanje problemov, pripadnost lokalni skupnosti, državi, EU,
Evropi ali svetu, aktivno državljanstvo in domovinska vzgoja, spoštovanje vrednot in
zasebnosti drugih …),
o podjetnost (podjetniško obnašanje – načrtovanje, organiziranje, analiziranje,
komuniciranje, dajanje napotkov ... , timsko delo, prevzemanje odgovornosti …),
o kulturna zavest,
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o posebne geografske zmožnosti (raziskovanje in razumevanje geografskih procesov in
odnosov ter njihova prostorska razsežnost) (geografska terminologija in veščine,
zemljevidi in orientacija ter njihova uporaba, znanje oziroma vedenje o prostoru in
pokrajinah, okoljski problemi, samostojno geografsko raziskovanje, učenje učenja in
izražanje geografskega znanja …) (Predlog posodobljenega učnega načrta za
geografijo v splošni gimnaziji, 2007).
Kompetence so opredeljene v enajstih sklopih in sledijo splošnim ciljem pouka geografije.
Zajemajo tako področje t. i. evropskih kompetenc kot posebno – strokovno-geografsko
področje. Uresničevanje kompetenc oziroma njihov razvoj podpirajo splošni in podrobni cilji,
še zlasti pa se odražajo v priporočenih dejavnostih (Poročilo o spremembah in novostih v
predlogu posodobljenega učnega načrta glede na učni načrt sprejet na 15. seji Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje, 2007).
Pripravljavci prenovljenega učnega načrta za geografijo navedejo naslednje spremembe in
novosti v posodobljenem učnem načrtu za geografijo v splošni gimnaziji: »Geografsko
strokovni oz. hierarhični pristop – od obče k regionalni – je bil deloma zamenjan s
problemskim. Predlog učnega načrta nima več nabora pojmov in ima v posebnem poglavju
opredeljene medpredmetne povezave […]. Ciljev je manj za okrog 20 %, pri čemer niso
enako zastopana vsa področja geografije. K temu je potrebno prišteti še izbirne cilje, kar
zmanjša obseg ciljev za nadaljnjih 10 %. Bistveno je, da so bili cilji napisani na novo glede na
sodobna družbena dogajanja v svetu in na način, ki nakazuje aktivnosti in spretnosti učencev
oz. dijakov […]. Vsebin ni manj, je pa manj ciljev, ki so ohlapni, a vendar toliko natančni, da
je mogoče jasno opredeliti obseg in vsebino snovi za obravnavo. Razbremenitev pomeni tudi
izbirnost ciljev […]« (Poročilo o spremembah in novostih v predlogu posodobljenega učnega
načrta glede na učni načrt sprejet na 15. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje,
2007)
2.2. GEOGRAFIJA IN MATURA
Na splošni maturi med izbirne predmete sodi tudi geografija. V 4. letniku imajo kandidati
najmanj 105 ur, namenjenih pripravam za splošno maturo in obravnavanju slovenskih
pokrajin. Kandidati opravljajo maturitetni izpit iz geografije samo na eni ravni zahtevnosti.
Preverjanje znanja je pisno, morajo pa biti opravljene tudi naloge iz terenskega in
laboratorijskega dela ter ekskurzije. Ocenjevanje znanja je zunanje, razen za 20 % ocene, ki
jih kandidati pridobijo s terenskim in laboratorijskim delom ter ekskurzijo (Brinovec et al.,
2003) in jih oceni učitelj.
2.3. IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU GEOGRAFIJE
Uporaba izkustvenega učenja pri pouku geografije lahko prinese naslednje prednosti (Bola
Zupančič et al., 2003):
o tema ali ura, v kateri se uporabi izkustveno učenje (ki teče od konkretne izkušnje
preko razmišljujočega opazovanja, abstraktne konceptualizacije in aktivnega
eksperimentiranja), omogoča dijakom, da izbrano učno snov spoznajo tudi na sebi
najbližji način,
o izkustveno učenje razvija pri dijakih modalitete, v katerih se počutijo manj suvereni,
so jim manj naklonjeni in jih v drugačnih razmerah ne bi spoznali,
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o če učitelj pozna prednosti izkustvenega učenja pri pouku geografije, lahko spozna svoj
učni stil in modalitete ter pri pouku zagotovi aktivnosti, katerim je zaradi sebi
specifičnega načina mišljenja in učenja morda manj naklonjen, kajti v razredu so
dijaki z različnimi stili,
o učne ure, kjer se uporabljajo metode izkustvenega učenja, zagotavljajo raznolike
dejavnosti in razvijajo različne spretnosti, preprečujejo enostransko zahajanje bodisi v
teoretično abstrahiranje ali v praktično delovanje brez teorije.
Uporaba izkustvenega učenja pri pouku geografije pa omogoča tudi doseganje mnogih ciljev
pouka geografije, ki smo jih opredelili v prejšnjem podpoglavju (glej Cilji pouka geografije v
gimnaziji), npr. razumevanje ožjega in širšega življenjskega okolja, vedenja o domovini in
svetu, varovanje okolja … .

3. POUČEVANJE – KAKO NAJ BI PROFESOR POUČEVAL V DOBRI
ŠOLI?
Čeprav so učne vsebine in izobraževalni cilji jasno definirani, nam sami po sebi ne povedo,
kako naj jih dosežemo. Usposobljenost v stroki še ne zagotavlja oziroma usposablja za
poučevanje geografije. (Resnik Planinc, 2005)
Glasser (1994) pravi, da je učitelj v dobri šoli strokovnjak. Delo, ki ga opravi strokovnjak, je
kvalitetno. Če gre za vodenje ali poučevanje drugih ljudi, je zanj pomembno, da ga odlično
opravi. Učitelj strokovnjak stalno izboljšuje delovne metode, od svojih učencev pa naj ne bi
zahteval, da se učijo nekvalitetnih stvari.
Glasser (1994) opredeli štiri kategorije, v katere je možno uvrstiti podatke, ki se naj bi jih
učenci učili v kvalitetni šoli:
1. informacije, ki so v neposredni zvezi z življenjsko spretnostjo – poučevanje uporabnih
informacij (navezava na geografijo: poznavanje smeri neba za orientacijo v naravi)
Glasser (1994) meni, da morajo biti informacije, ki se jih moramo zapomniti, uporabne, sicer
se ne bomo trudili, da bi jih obdržali v spominu, ne glede na prisilo, ki jo bodo nad nami
izvajali. V srednji šoli bi se morali potruditi, da dijake naučimo, kako znanje uporabljati. Še
posebej priporočljivo pa je tudi povezovanje tega, kar profesor uči dijake, z realnim svetom in
iskanje odgovorov na žgoča vprašanja prostora, v katerem živijo. Profesor naj razvija
zanimanje dijakov za domačo pokrajino in vsakodnevni utrip življenja v širši okolici, v
domovini in po svetu ter se odziva na dnevne dogodke. (URL: http://www.zrss.si/doc/GEO_
GEOGRAFIJA%20UN%20do%202008.doc)
2. informacije, ki se jih učenci želijo učiti
»Spoštujte to, kar vaše dijake zanima […], pogovarjajte se z njimi in skušajte ugotoviti, kaj
jih zanima […], prilagodite to, kar poučujete, njihovim interesom. Če lahko dijake poučite o
stvareh, ki jih zanimajo, vam bo uspelo pridobiti njihovo pozornost« (Glasser, 1994, str. 58).
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3. informacije, ki se zdijo učitelju posebno koristne
Učitelj sam presodi, katere informacije so pomembne in katere ne. Okvir poučevanja mu
določa učni načrt za geografijo v gimnaziji, kjer so opredeljeni temeljni cilji pouka geografije
(glej Cilji pri pouku geografije v gimnaziji).
4. informacije, ki jih je potrebno poznati za vpis na višjo šolo.
Sodoben pouk naj bi bil čim bolj problemski in osmišljen, torej problemsko zasnovan, tesno
povezan z življenjem, odpiral naj bi vprašanja in iskal odgovore za aktualne probleme
sodobnega sveta in učencev samih (Cigler v Resnik Planinc, 2005). Učence v šoli bi morali
uriti tudi v spretnosti reševanja resničnih življenjskih problemov, npr. problem pomanjkanja
vode v poletnih mesecih. Takšen problem lahko učitelj uporabi, da učence nauči osnovnih
spretnosti reševanja problemov. V njih se bo razvil občutek, da tudi oni lahko kaj prispevajo k
reševanju skupnih problemov. Učenci se ob reševanju problema lahko naučijo varčevati z
vodo, lahko zasledujejo porabo vode na domačem vodnem števcu, se obrnejo na krajane in jih
seznanijo z načini varčevanja z vodo v gospodinjstvih itd. Na ta način se učenci urijo v
govornih veščinah in v reševanju problemov. To je le eden izmed načinov, kako lahko učitelj
v kvalitetni šoli spodbuja učence, da v šoli naučeno uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju
(povezava med tem, kar se poučuje v šoli in realnim življenjem). (Glasser, 1994)
Resnik Planinc (2005) meni, da bi moral učitelj geografije postati menedžer učenja,
usposobljen za:
o izvajanje koherentnega pouka v skladu z učnim načrtom in zahtevami šole,
o zagotavljanje kontinuitete in razvoja v okviru razreda in med razredi ter med šolskimi
predmeti,
o postavljanje primerno zahtevnih pričakovanj do učencev,
o uporabo različnih učnih strategij, ki bodo ustrezale psihofizičnim sposobnostim
učencev,
o jezikovno jasno in spodbudno predstavljanje vsebine predmeta,
o razvijanje komunikacijskih sposobnosti učencev,
o selekcijo in uporabo ustreznih virov, vključno z informacijsko tehnologijo.
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III. APLIKATIVNI DEL
PRIMERI IZKUSTVENEGA UČENJA PRI POUKU GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
V tem delu diplomskega dela predstavljamo tri primere (podrobne učne priprave) učnih ur
geografije v gimnaziji z uporabo metod izkustvenega učenja. S tem smo želeli pokazati, da je
izkustveno učenje možno smiselno vpeljati tudi pri pouku geografije v gimnaziji.
Primere geografskih učnih ur smo pripravili na teme po lastni izbiri, želeli pa smo pokazati na
uporabnost izkustvenega učenja v fizični, družbeni in regionalni geografiji. Za vsako vejo
geografije smo pripravili po eno podrobno učno pripravo, in sicer:
o fizična geografija – prsti (učna priprava, številka 1),
o družbena geografija – prebivalstvo in poselitev Avstralije (učna priprava, številka 2),
o regionalna geografija – turizem Slovenije (učna priprava, številka 3).
Primere geografskih učnih ur smo oblikovali po metodah izkustvenega učenja, tako da so
usmerjeni v dijake in od njih zahtevajo aktivno vlogo pri pouku. Na tem mestu bi še radi
opozorili, da primerov učnih ur nismo izvedli v razredu, pač pa smo jih želeli predstaviti kot
izziv, možnost drugačnega pouka geografije v gimnaziji.
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Učna priprava, št.: 1

Razred: 1. letnik

Šola: Gimnazija

Učitelj: Petra Potočnik

Datum: X

Učna tema: PRST IN RASTLINSTVO
Učna enota: PRST
Vzgojnoizobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji:
• dijaki razložijo nastanek prsti, naštejejo glavne lastnosti prsti in opišejo njihov
pomen za rabo tal,
• dijaki razložijo profil prsti,
• dijaki s pomočjo slikovnega gradiva opišejo značilne tipe tal v tropskem in
subtropskem pasu in ovrednotijo njihovo rodovitnost,
• dijaki s pomočjo slikovnega gradiva opišejo značilne prsti v zmerno toplem pasu (v
Sloveniji in v domači pokrajini) in ovrednotijo njihovo rodovitnost,
• dijaki ovrednotijo značilne prsti v domači pokrajini s stališča kmetijstva,
• dijaki ob primerih iz Slovenije (ali sveta) ovrednotijo vpliv človekove dejavnosti na
izboljšanje in slabšanje kakovosti prsti.
2.
•
•
•

Urni/operativni V–I cilji:
dijaki spoznajo pojem prsti,
dijaki razumejo nastanek prsti in njeno sestavo,
dijaki primerjajo svoj vzorec prsti s sošolci in spoznajo različne tipe prsti v domači
pokrajini.

Tip učne ure: usvajanje nove učne snovi
frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

strukturirane
naloge

Učne oblike:

Učne metode:

Učila: Obča geografija za 1.letnik gimnazij (Modrijan, 2007), vzorci prsti, skleda s
kamnino, boula z deževniki, strukturirane naloge, križanka (avtor: Petra Potočnik).
Učni pripomočki: računalnik, LCD-projektor, prtički.
Literatura in korelacije: biologija.
Novi pojmi: prst.
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje

ponavljanje in utrjevanje
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POTEK UČNE URE
1. UVODNI DEL (čas trajanja 5 min.)
Dijaki na učno uro prinesejo vzorec prsti iz domačega kraja. Že z iskanjem vzorca prsti se v
naravi srečajo z njo. Opišejo mesto odvzema vzorca, npr.: ali so prst odvzeli v gozdu ali na
travniku, kakšno je bilo rastlinstvo ... . Prsti razstavijo na mize in se razdelijo v štiri skupine
po šest članov glede na različne prsti.
2. OSREDNJI DEL (čas trajanja 35 min.)
Profesor vsaki skupini razdeli strukturirane naloge. Različne skupine odgovarjajo na različna
vprašanja / naloge (s skupnim prvim vprašanjem), in sicer:
Skupina 1
o Vsem v skupini pokažite svoj vzorec prsti in opišite mesto odvzema (gozd, travnik,
kakšno rastlinstvo je uspevalo v določenem vzorcu prsti …).
o Ali se vzorci prsti razlikujejo med seboj? Kako? Ali lahko ugotovite, kaj vpliva na
nastanek različnih prsti?
o Razmislite, zakaj je prtiček pod vzorcem moker?
Skupina 2
o Vsem v skupini pokažite svoj vzorec prsti in opišite mesto odvzema (gozd, travnik,
kakšno rastlinstvo je uspevalo v določenem vzorcu prsti …).
o Dobro poglejte in otipajte svoj vzorec prsti. Ali v njej najdete ostanke matične
podlage? Razmislite, kako iz matične podlage nastane prst? Nastanek prsti ponazorite
s pomočjo kamnin v skledi.
o Razmislite, kako podnebje vpliva na razvoj prsti?
Skupina 3
o Vsem v skupini pokažite svoj vzorec prsti in opišite mesto odvzema (gozd, travnik,
kakšno rastlinstvo je uspevalo v določenem vzorcu prsti …).
o Ali v prsti najdete tudi organske delce? Katere?
o Razmislite, kako je s prstmi na strmini in na ravnem?
Skupina 4
o Vsem v skupini pokažite svoj vzorec prsti in opišite mesto odvzema (gozd, travnik,
kakšno rastlinstvo je uspevalo v določenem vzorcu prsti …).
o Katere živali poznate, ki živijo v prsti? Opazujte boulo z deževniki in razmislite
njihovo vlogo v prsti.
o Primerjajte barvo in vonj prsti.
Dijaki v skupini ob vzorcih prsti s pomočjo strukturiranih nalog usvajajo novo snov. V
skupini začno s prvim vprašanjem. Najprej razmislijo samostojno, nato mnenja soočijo v
skupini, predstavniki skupin pa jih predstavijo v razredu. Profesor vodi predstavitve nalog ter
njihove ugotovitve spodbuja z vprašanji in komentarji. Po končani prvi nalogi in analizi le-te,
vsi začno z drugo nalogo itd. Po vsaki končani nalogi vsaka skupina predstavi ugotovitve pod
vodstvom profesorja.
3. ZAKLJUČEK (čas trajanja 5 min.)
Za zaključek dijaki rešijo križanko na temo prsti.
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Čas

5 min.

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

UVODNI DEL

Dijaki v šolo prinesejo vzorce prsti iz domačega
okolja ter jih razstavijo na mize. Oblikujejo
skupine po 6 članov. Skupine imajo čim bolj
različne vzorce prsti. V skupinah poteka učenje v
celotni učni uri.
Kaj je skupnega/različnega vsem vzorcem?

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija, načela, cilji)
OBLIKA
• frontalna,
• skupinska.
METODA
• razgovor,
• prikazovanje.

… različna barva, sestava prsti.

Vidimo, da so prsti lahko zelo različne. V
današnji uri pa bomo podrobneje spoznali, zakaj
je tako.

TAKSONOMIJA
• znanje.
NAČELA
• sistematičnost in postopnost,
• nazornost in abstraktnost,
• opazovanja.
CILJI
•
•

.......... .....................................................................
35 min. OSREDNJI DEL
Kaj je prst? Prsti lahko rečemo tudi tla.
Prst je preperel del zemljske skorje, ki se je
zaradi delovanja živih organizmov in drugih
dejavnikov močno spremenila.

Vsaki skupini razdelim lističe s strukturiranimi
nalogami, naloge pa so napisane tudi na
projekciji power point (sproti jih "odkrivam").

uvodna motivacija,
ugotoviti, da so prsti različne med seboj.

…………………………………………………………………… ......................................................................

.... rjava snov na zemeljskem površju ....

OBLIKA
• individualna,
• skupinska,
• frontalna.
METODA
• razgovor,
• praktično delo,
• razlaganje,
• prikazovanje.
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Vsaka skupina je dobila naloge. Pojdite po
korakih, najprej analizirajte svoj vzorec, nato pa
se o rezultatih pogovorite v skupini (sošolcem
predstavite ugotovitve o svojem vzorcu). Po
vsakem vprašanju bomo ugotovitve skupaj
komentirali.

Dijakom dam nekaj minut za razmislek, kako
pristopiti k reševanju prve naloge.

Dijaki najprej samostojno razmislijo pri svojem
vzorcu, nato ugotovitve soočijo s člani skupine.
Na koncu pa predstavniki skupin ugotovitve
predstavijo celotnemu razredu.

… dijaki delajo v skupinah …

Začnimo s prvo nalogo (vsem v skupini pokažite

svoj vzorec prsti in opišite mesto odvzema
(gozd, travnik, kakšno rastlinstvo je na prsti
uspevalo …)). Vsako skupino prosim, da

predstavi svoje ugotovitve.

Ali so prsti iz travnika drugačne od prsti v
gozdu, kakšne so razlike?

... predstavijo mesta odvzema vzorca.

.... skupaj ugotovijo, da so prsti drugačne barve,
imajo drugačno sestavo.

Začnimo z drugo nalogo. Dijakom dam nekaj

NAČELA
• sistematičnost in postopnost,
• nazornost in abstraktnost,
• aktivnost in razvoj,
• individualizacija in socializacija,
• racionalizacija in ekonomičnost,
• prostorska razmestitev pojavov in
njihovi medsebojni odnosi,
• opazovanja.
CILJI
•
•
•

minut za razmislek, kako pristopiti k reševanju
druge naloge. Po končani dejavnosti skupine
predstavijo ugotovitve.
Skupina 1 predstavlja ugotovitve naloge: Ali se
vzorci prsti razlikujejo med seboj? Na kakšen
način? Ali lahko ugotovite, kaj vpliva na
nastanek različnih prsti?

TAKSONOMIJA
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba,
• analiza.

dijaki spoznajo pojem prsti,
dijaki razumejo nastanek prsti in njeno
sestavo,
dijaki primerjajo svoj vzorec prsti s
sošolci in spoznajo različne tipe prsti v
domači pokrajini.

... dijaki ugotovijo, da so vzorci prsti različni. Na
nastanek vpliva matična podlaga, delci v prsti,
podnebje ...
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Dobro poglejte in otipajte svoj vzorec prsti. Ali v
njej najdete ostanke matične podlage?
Razmislite, kako iz matične podlage nastane
prst? To je bila naloga skupine 2. Prosim, da
... predstavijo, če so v prsti našli ostanke
predstavi svoje ugotovitve.

matične podlage. Opišejo kako nastane prst iz
matične podlage. Ob tem si pomagajo z
ponazoritvijo.

Skupina 3 je ugotavljala ali so v prsti tudi
.... predstavi ugotovitve.
organski delci in kateri?
Katere živali poznate, ki živijo v prsti? Kakšna je
vloga deževnikov? Prosim skupino 4, da
predstavi ugotovitve.

... predstavijo s pomočjo boule z deževniki.

Čas je, da začnemo z iskanjem odgovorov na
tretje vprašanje.

Dijakom dam nekaj minut za razmislek, kako
pristopiti k reševanju tretje naloge, po aktivnosti
začnemo s predstavljanjem ugotovitev.
Je vaš prtiček pod vzorcem moker? Ste
razmislili, zakaj je tako?

.... ugotovitve predstavi skupina 1.

Kako podnebje vpliva na nastanek prsti?

.... ugotovitve predstavi skupina 2.

Kako je s prstmi na strmini in na ravnem?

.... ugotovitve predstavi skupina 3.
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Barva je lahko zelo različna. Ste tudi vi to
ugotovili? Ima morda vaš vzorec prsti kak vonj? .... ugotovitve predstavi skupina 4.
........... ………………………………………………………………….
5 min.

......................................................................

ZAKLJUČEK
Danes smo spoznali prsti. Spoznali smo, kako so
nastale in kaj jih sestavlja. Ugotovili smo, da so
vzorci zelo različni med seboj.
Vsak od vas bo dobil križanko na to temo in
sedaj je čas, da jo rešite. Rešitve križanke bomo
.... rešujejo križanko.
preverili naslednjo učno uro.

.......................................................................
OBLIKA
• frontalna,
• individualna.
METODA
• razgovor,
• delo s tekstom.
TAKSONOMIJA
• razumevanje.
NAČELA
• sistematičnost in postopnost,
• aktivnost in razvoj.
CILJI
•

ponovitev učne snovi.
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Učna priprava, št.: 2

Razred: 2. letnik

Šola: Gimnazija

Učitelj: Petra Potočnik

Datum: X

Učna tema: AVSTRALIJA
Učna enota: PREBIVALSTVO IN POSELITEV AVSTRALIJE
Vzgojnoizobraževalni cilji:
3. Globalni/etapni V–I cilji:
• dijaki ovrednotijo pomen zgodovinskega razvoja za današnjo podobo o
prebivalstvu Avstralije,
• dijaki ovrednotijo današnji položaj avstralskih domorodcev,
• dijaki ob kartah pojasnijo značilnosti poselitve ter naravne in družbene vzroke za
neenakomerno razporeditev prebivalstva Avstralije.
4. Urni/operativni V–I cilji:
• dijaki ovrednotijo pomen zgodovinskega razvoja za današnjo podobo o
prebivalstvu Avstralije,
• dijaki spoznajo življenje in kulturo Aboriginov,
• dijaki ovrednotijo današnji položaj avstralskih domorodcev - Aboriginov.
Tip učne ure: usvajanje novih učnih vsebin.

Učne oblike:

Učne metode:

frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

igra vlog

Učila: SVET - geografija za 2. letnik gimnazij (Modrijan, 2004), atlas, stenski zemljevid
Avstralije in Oceanije, navodila za pripravo po skupinah, članek „Stolen generation“,
brošura o Uluruju, CD z glasbo.
Učni pripomočki: računalnik, LCD-projector, radio, bumerang.
Literatura in korelacije: lastne fotografije.
Novi pojmi: Aborigini.
Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje

ponavljanje in utrjevanje
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POTEK UČNE URE
1. UVODNA MOTIVACIJA (čas trajanja 3 min.)
Ob spremljavi aboriginske glasbe profesor dijakom pokaže fotografije Uluruja, Aboriginov in
njihove umetnosti, kolonizacije Avstralije in kraje otrok Aboriginom. Z uvodno motivacijo
dijake vpeljemo v obravnavo snovi v nadaljevanju – prebivalstvo in poselitev Avstralije.
2. IGRA VLOG IN ANALIZA IGRE VLOG PO VSAKI ODIGRANI IGRI VLOG
(čas trajanja 29 minut, kar pomeni 8 minut za pripravo na igro vlog, 15 minut igra
vlog (tri odigrane situacije), 6 minut za analizo igre vlog po vsaki odigrani situaciji
(2 min. za vsako analizo)
Dijaki v razredu so razdeljeni v tri skupine (razdelili so se v prejšnji učni uri geografije, in
sicer: Aborigini nekoč, Aborigini danes in prvi britanski naseljenci v Avstraliji –
kolonizatorji). Njihova domača naloga je zahtevala pripravo na sledečo uro igre vlog v skladu
z navodili skupine.
V tej učni uri se dijaki razdelijo po predhodno določenih skupinah in se pripravijo na igro
vlog (si razdelijo vloge, naredijo scenarij igre vlog …). V treh situacijah igre vlog dijaki
prikažejo Aborigine nekoč, prihod prvih britanskih naseljencev v Avstralijo (kolonizatorjev)
ter Aborigine danes.
Vsaka skupina se pripravi v skladu z naslednjimi navodili za pripravo:
Skupina 1: Aborigini, ki na celino pridejo s čolni (Aborigini nekoč)
Navodilo za pripravo:
Ste Aborigini, ki v Avstralijo pridejo pred več kot 40.000 leti v čolnih. Prikažite aboriginsko
kulturo: slikarije s pikicami, bumerang, zavrtite aboriginsko glasbo z inštrumentom
didgeridoo. Predstavite Uluru (sveto goro Aboriginov) in legendo o nastanku. Predstavite vaš
vsakdan – lov in nabiralništvo.
Pomagajte si z učbenikom, str. 123, brošuro o Uluruju in fotografijami. V predstavitev
vključite aboriginsko glasbo in aboriginske predmete, ki jih dobite pri meni.
Skupina 2: prvi britanski naseljenci v Avstraliji (kolonizatorji)
Navodilo za pripravo:
Prvi britanski naseljenci (večinoma kaznjenci) pridejo v Avstralijo šele leta 1788. Srečate se z
Aborigini, kengoruji ter osvajate in raziskujete novo celino - Avstralijo. Aborigini dobijo
"belske bolezni', veliko jih umre, veliko njihovih otrok je ukradenih (''stolen generation'').
Aboriginom ukradete ozemlja in jih izrinete v notranjost celine.
Pomagajte si z učbenikom, str. 123 - 124, člankom ''Stolen generation''.
Skupina 3: Aborigini danes
Navodilo za pripravo:
predstavite, kako živite danes, kje, koliko vas je, ali se ozemlja vračajo nazaj, ali imate
probleme (revščina, življenje od socialne podpore, alkoholizem, visoka stonja brezposelnosti).
Pomagajte si z učbenikom, str. 124.
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Vsak od ''igralcev'' igre vlog po končani dejavnosti pove, kako se je počutil pri igranju vloge,
ali se je lahko vživel v vlogo ali ne, ali je bil zadovoljen s svojim igranjem, kako je potekalo
sodelovanje med člani skupine.
3. FAZA POVZETKA (čas trajanja: 9 min.)
Profesor izzove dijake z vprašanji, npr.:
o
o
o
o
o

kakšno situacijo so odigrale skupine?,
kakšne posledice je prineslo srečanje?,
kako je prihod belcev zaznamoval avstralske domorodce?,
kako se je spremenilo življenje domorodcev skozi zgodovino?,
kakšen je danes njihov položaj? … .

Z omenjenimi primeri vprašanj izzovemo dijake, da pridobljene izkušnje v igri transformirajo
v novo znanje/spoznanja, kar je tudi naš glavni namen.
4. FAZA NAČRTOVANJA NADALJNJIH AKTIVNOSTI ALI
FAZA EVALVACIJE (čas trajanja: 4 min.)
Ob koncu igre vlog dijaki skupaj s profesorjem ugotovijo, kaj so se novega naučili in/ali je bil
način učenja uspešen, učinkovit. Pogledajo nazaj na učni proces in razmislijo, česa so se v
dejavnosti naučili in kako. Pri tem si lahko profesor pomaga z vprašanji, kot so:
o kaj ste se danes naučili?,
o zakaj je bila današnja ura uspešna?,
o morda predlagate kakšne spremembe za prihodnjič? … .
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Čas

3 min.

DELO UČITELJA

UVODNA MOTIVACIJA

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija, načela, cilji)

* skupno za uvodno motivacijo
OBLIKA
• frontalna,
• skupinska.

Ob spremljavi aboriginske glasbe dijakom
prikažem fotografije Uluruja, Aboriginov in
… opazujejo fotografije in poslušajo aboriginsko METODA
aboriginske umetnosti. Sledijo fotografije
kolonizacije Avstralije in kraja otrok Aboriginom. glasbo.
• razgovor,
• prikazovanje.
Kaj ste videli na fotografijah?
… Uluru, Aborigine, bumerang, didgeridoo, TAKSONOMIJA
belce, ukradene otroke ...
• znanje,
• razumevanje.
NAČELA
• sistematičnost in postopnost,
• nazornost in abstraktnost,
• historičnost in sodobnost,
• prostorske razmestitve pojavov in
procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov,
• opazovanja.
CILJI
•

uvajanje dijakov v učno uro.

........... ....................................................................... ...................................................................... ......................................................................
8 min. PRIPRAVA NA IGRO VLOG
OBLIKA (*skupno za dejavnost igre vlog (priprava,
izvedba, analiza, faza povzetka)
Prikazala sem dogodke iz preteklosti, ki so se
• frontalna,
dogajali v Avstraliji in vplivajo na današnjo
• individualna,
prebivalstveno podobo.
• skupinska.
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METODA (*skupno za dejavnost igre vlog (priprava,
izvedba, analiza, faza povzetka)

Da bi bolje spoznali celino priseljencev
(Avstralijo) in njeno današnjo podobo, vas bom
razdelila v tri skupine, ki smo jih določili prejšnjo
uro. Vsaka skupina je dobila navodila in na voljo
imate 8 minut časa, da se pripravite na igro
vlog. Pri pripravi si pomagajte s učbenikom ali
članki (če je tako navedeno v navodilih). Po
končani pripravi bomo odigrali tri situacije.

•
•
•
•

razgovor,
delo s tekstom,
delo s slikovnim materialom,
igra vlog.

TAKSONOMIJA (*skupno za dejavnost igre vlog
(priprava, izvedba, analiza, faza povzetka)

Dijaki se razdelijo v tri skupine in se pripravijo v … se razvrstijo v 3 skupine in začnejo s pripravo
skladu z navodili za pripravo na igro vlog (glej na igro vlog.
stolpec delo učenca).
Skupina 1: Aborigini, ki na celino pridejo s
čolni (Aborigini nekoč)
Navodilo za pripravo:
Ste Aborigini, ki v Avstralijo pridejo pred več kot
40.000 leti v čolnu. Prikažete aboriginsko
kulturo: slikarije s pikicami, bumerang, zavrtite
aboriginsko glasbo z inštrumentom didgeridoo.
Predstavite Uluru (sveto goro Aboriginov) in
legendo o nastanku. Predstavite vaš vsakdan –
lov in nabiralništvo.
Pomagajte si z učbenikom, str. 123, brošuro o
Uluruju in fotografijami. V predstavitev vključite
aboriginsko glasbo in aboriginske predmete, ki
jih dobite pri meni.

•
•
•
•
•

znanje,
razumevanje,
uporaba,
analiza,
sinteza.

NAČELA (*skupno za dejavnost igre vlog (priprava,
izvedba, analiza, faza povzetka)

•
•
•
•
•
•
•

sistematičnost in postopnost,
aktivnost in razvoj,
individualizacija in socializacija,
historičnost in sodobnost,
prostorske razmestitve pojavov in
procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov,
regionalnosti,
opazovanja.
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Skupina 2: prvi britanski naseljenci v
Avstraliji, ki kolonizirajo celino
Navodilo za pripravo:
Prvi britanski naseljenci (večinoma kaznjenci)
pridejo v Avstralijo šele leta 1788. Srečate se z
Aborigini, kengoruji ter osvajate in raziskujete
novo celino - Avstralijo. Aborigini dobijo “belske
bolezni”, veliko jih umre, veliko njihovih otrok je
ukradenih (“stolen generation”). Aboriginom
ukradete ozemlja in jih izrinete v notranjost
celine.
Pomagajte si z učbenikom, str. 123 - 124,
člankom “stolen generation”.
Skupina 3: Aborigini danes
Navodilo za pripravo:
Predstavite, kako živite danes, kje, koliko vas je,
ali se ozemlja vračajo nazaj, ali imate
probleme (revščina, življenje od socialne
podpore, alkoholizem, visoka stopnja
brezposelnosti).
Pomagajte si z učbenikom, str. 124.
21 min. IGRA VLOG in ANALIZA IGRE VLOG
Odigrali bomo tri situacije, po vsaki končani igri
vlog, pa bomo le-to tudi analizirali.
Najprej bo svojo igro vlog odigrala skupina 1
(Aborigini, ki na celino pridejo s čolni).

Sledi analiza prve igre vlog.

Skupina 1 odigra igro vlog – življenje Aboriginov CILJ
nekoč.
•

dijaki spoznajo življenje in kulturo
Aboriginov.

Vsak od udeležencev igre vlog naj pove, kako se
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je počutil pri igranju vloge, ali se je lahko vživel
v vlogo ali ne, ali je bil zadovoljen s svojim
igranjem, kako je potekalo sodelovanje med
... povedo.
člani skupine.
Druga skupina pa bo odigrala prihod prvih
britanskih naseljencev na ''rdečo celino''.

Skupina 2 odigra igro vlog – prihod belcev v
Avstralijo.

CILJ
•

Sledi analiza odigrane igre vlog (potek analize glej prvo analizo).

Zadnja skupina pa nam bo prikazala življenje
avstralskih domorodcev danes.

Skupina 3 odigra igro vlog – življenje Aboriginov CILJ
danes.
•

dijaki ovrednotijo pomen zgodovinskega
razvoja za današnjo podobo o
prebivalstvu Avstralije.

dijaki ovrednotijo današnji položaj
avstralskih domorodcev - Aboriginov.

Sledi analiza odigrane igre vlog (potek analize glej prvo analizo).
9 min.

FAZA POVZETKA
Kakšno situacijo so odigrale skupine?

Kakšne posledice je srečanje prineslo? Kako je
prihod belcev zaznamoval avstralske
domorodce?

... živjenje Aboriginov nekoč, prihod belcev v
Avstralijo,
današnjo
podobo
avstralskih
domorodcev.
... bolezni, smrt Aboriginov, ukradena ozemlja in
otroci ... .

Kako se je spremenilo življenje domorodcev
skozi zgodovino?
.... ni več nabiralništva in lova, asimilacija z

belci, "izumiranje" njihove kulture, ostali so brez
ozemelj ... .
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... koliko jih je v državi, kje živijo, kako živijo,
problemi (revščina, življenje od socialne
podpore,
alkoholizem,
visoka
stonja
brezposelnosti) ...

Kakšen je danes njihov položaj?

........... ....................................................................... ...................................................................... ...........................................................
4 min.

OBLIKA
• frontalna,
• skupinska.

FAZA EVALVACIJE IN ZAKLJUČKA
Kaj ste se danes naučili?

... prvotni prebivalci Avstralije so Aborigini,
zaznamoval jih je prihod belcev, njihov položaj METODA
skozi zgodovino se je zelo spremenil, danes se
• razgovor,
srečujejo z številnimi problemi ... .
• prikazovanje.

Ali vam je bil današnji način učenja všeč?

... povedo.

Morda predlagate
prihodnjič?

kakšne

spremembe

za

... povedo.

TAKSONOMIJA
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba,
• analiza,
• sinteza.
NAČELA
• aktivnost in razvoj,
• primernost in akceleracija,
• historičnost in sodobnost,
• prostorske razmestitve pojavov in
procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov,
• kompleksnost,
• opazovanja.
CILJI
•

zaključek učne ure.
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Učna priprava, št.: 3

Razred: 4. letnik (priprava na maturo)

Šola: Gimnazija

Učitelj: Petra Potočnik

Datum: X

Učna tema: SLOVENIJA
Učna enota: TURIZEM
Vzgojnoizobraževalni cilji:
5. Globalni/etapni V–I cilji:
•
•
•
•

6.
•
•
•

dijaki naštejejo in ovrednotijo naravne možnosti Slovenije za razvoj posameznih
vrst turizma v primerjavi z možnostmi v Avstriji in Italiji,
dijaki naštejejo in locirajo na karti najpomembnejše turistične centre v Sloveniji,
dijaki ocenijo vlogo turizma v gospodarstvu Slovenije ,
dijaki ob primeru iz domače pokrajine razložijo pozitivne in negativne učinke
turizma v pokrajini (razvoj infrastrukture, širjenja naselij, onesnaževanje zraka in
voda zaradi prometa in odplak).
Urni/operativni V–I cilji:
dijaki ovrednotijo naravne možnosti za razvoj posameznih vrst turizma v Sloveniji,
dijaki spoznajo najpomembnejše turistične centre v Sloveniji,
dijaki se na primeru organizacije izleta za obisk tujih dijakov seznanijo z
načrtovanjem in pripravo izleta.

Tip učne ure: projektno učno delo

Učne oblike:

Učne metode:

frontalna

skupinska

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

Učila: Geografske značilnosti Slovenije - učbenik (Mladinska knjiga, 1998), atlas, stenski
zemljevid Slovenije, zemljevid Slovenije, navodila za pripravo po skupinah, turistične
brošure Slovenije in krajev.
Učni pripomočki: računalnik, internet (iskalnik Google)
Literatura in korelacije: Slovenija – turistični vodnik (Mladinska knjiga, 1995), Lonely Planet
Slovenia (Fallon, 2004);
korelacije z zgodovino, angleščino, etnologijo, umetnostno zgodovino
Novi pojmi: gorski, obmorski, zdraviliški, kmečki turizem (*pojasnitev: učni načrt za geografijo v gimnaziji
iz leta 1998 navaja naslednje vrste razdelitve turizma. Slednjo razdelitev uporabljamo tudi v pripravi.)

Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje

ponavljanje in utrjevanje
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POTEK UČNE URE
1. POSTAVLJANJE PROBLEMA/POBUDA ZA PROJEKT (čas trajanja: 2 min.)
Na gimnazijo pridejo na obisk dijaki iz tujine, ki so prvič v Sloveniji. Njihova želja je, da
spoznajo turizem v Sloveniji in da si ogledajo izbrane znamenitosti v enem dnevu. Pri pouku
geografije se skupaj z dijaki odločijo, da jih sprejmejo in jim predstavijo Slovenijo. Profesor
dijakom predlaga, da skupaj organizirajo izlet in naredijo program izleta. Obisk dijakov
predstavlja projekt, ki ga bodo pripravili v 2 učnih urah geografije, realizirali pa na sobotnem
izletu.
2. IZDELAVA OSNUTKA IN NAČRTOVANJE DELA (čas trajanja: 13 min.)
Dijaki in profesor najprej skupaj premislijo, kako bi se lotili priprave obiska. Ugotovijo, da je
Slovenija zelo raznolika in ima vrsto naravnih možnosti za razvoj turizma. Spoznajo, da
obstajajo različne vrste turizma (obmorski, gorski, kmečki in zdraviliški). Skupaj izvedejo
kratko tehniko asociacij, v kateri nizajo predloge, katere kraje bi predstavili gostom, in iščejo
realno kombinacijo za izlet.
Profesor predvidi delo v sedmih skupinah po štirje člani (kar pomeni tudi sedem različnih
nalog), potekalo pa bo 2 šolski uri. Ko organizacijski del opravijo, se lotijo vsebinskega – dela
v skupinah po vnaprej pripravljenih navodilih.
3. IZVEDBA – DELO V SKUPINAH (čas trajanja: 30 min.)
Priprava izleta poteka po skupinah (7 skupin po 4 dijaki) po vnaprej pripravljenih navodilih.
Vsaka skupina dobi navodila za delo (glej učno pripravo), literaturo (turistične vodnike,
brošure o Sloveniji in krajih), na voljo pa imajo tudi računalnik z dostopom do interneta, kjer
iščejo informacije.
4. PREDSTAVITEV DELA (čas trajanja: 45 min.)
Dijaki v naslednji učni uri geografije predstavijo delo po skupinah – ključne ugotovitve, s
katerimi bodo zapolnili program izleta. Profesor skupaj z dijaki premisli, ali bi se morda dalo
še kaj vključiti v pripravo, ali je dovolj zanimiva. Projektno delo (organizacija izleta ob
obisku tujih dijakov) realizirajo na sobotnem druženju, ko na izlet z avtobusom popeljejo
goste iz tujine. Dijaki na avtobusu predstavijo svoje delo in pomagajo pri realizaciji
programa.
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Čas

DELO UČITELJA

2 min.

POSTAVLJANJE PROBLEMA/POBUDA ZA
PROJEKT
Na našo gimnazijo pridejo na obisk dijaki iz
tujine, ki so prvič v Sloveniji. Njihova želja je, da
spoznajo turizem v Sloveniji in da si ogledajo
tudi nekatere znamenitosti.
Ste za to, da jim pripravimo program izleta?

DELO UČENCA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI
(oblike, metode, taksonomija, načela,
cilji)
OBLIKA
• frontalna,
• skupinska.
METODA
• razgovor.

... se strinjajo.

CILJ
•

uvod v projektno učno delo.

10 min. IZDELAVA OSNUTKA PROJEKTA
Goste dobimo čez teden dni in v naslednjih
dveh urah se bomo lotili dela. Pripraviti moramo
program (enodnevni izlet) za vaše prijatelje. Čez
vikend pa bomo program tudi realizirali, ko jih
bomo skupaj popeljali na izlet.
Preden začnemo z delom, si moramo odgovoriti
na naslednja vprašanja:
Kako se bomo lotili dela? Predlagam delo po
skupinah. Vsaka skupina bo imela določene
naloge. Se strinjate?
Kaj potrebujemo?
Kam bomo goste odpeljali in kaj jim bomo
pokazali? Imate kakšno idejo? Slovenija je zelo
raznolika država, ki ponuja veliko različnih
stvari.

... da.
.... brošure Slovenije, turistične vodnike, internet
... .

... dijaki predlagajo kraje, ki bi jih vključili v
program.
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Katere naravne možnosti pa ima naša država za
... Alpe, morje, kraške jame, bogato floro in
razvoj turizma?
Glede na to, da je Slovenija tako raznolika, so
se razvile tudi različne vrste turizma: obmorski,
gorski, zdraviliški, kmečki. Menim, da bi bilo
najbolje v naš program vključiti čimveč vrst
turizma.
Izvedemo hitro tehniko asociacij, kjer njihove
ideje zapisujem na tablo. Ob tem spoznamo
glavne turistične centre v Sloveniji in iščemo
ustrezno realno kombinacijo programa izleta.

3 min.

favno ... .

CILJ
• dijaki ovrednotijo naravne možnosti za
razvoj posameznih vrst turizma v Sloveniji,
• dijaki spoznajo najpomembnejše turistične
centre v Sloveniji.

....dijaki predlagajo kraje za obisk s pomočjo
zemljevida Slovenije.

NAČRTOVANJE DELA
Delo bomo opravljali po skupinah, na koncu pa
bo vsaka skupina predstavila svoj del in dobili
bomo program.
Razdelila vas bom v 7 skupin. Skupino
oblikujejo štirje dijaki.

… dijaki se razdelijo v sedem skupin..

Vsaka skupina do dobila navodila in na voljo
imate 30 minut časa, da pripravite vse
potrebno. Glavne ugotovitve, odgovore lahko
zapišete na list, ki ste ga dobili.

CILJ
• dijaki se na primeru organizacije izleta za
obisk tujih dijakov seznanijo z načrtovanjem
in pripravo izleta.

30 min. IZVEDBA – DELO V SKUPINAH
Skupina 1: predstavitev turizma Slovenije
Vaša naloga je, da predstavite Slovenijo kot
turistično zanimivo: kaj ponujamo, po čem se
razlikujemo od ostalih sosednjih držav, kakšne
naravne in družbene možnosti za razvoj turizma
imamo, kakšen je naš slogan, koliko turistov
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letno obišče Slovenijo, kateri so najbolj pogosto
obiskani kraji.
Pri delu si pomagajte z učbenikom, brošurami o
Sloveniji in internetom.
Skupina 2: turistični kraj 1
Vaša naloga je, da gostom predstavitve izbrani
turistični kraj: kje se nahaja, po čem je poznan,
morebitne običaje ...
Pri delu si pomagajte z brošurami, turističnim
vodnikom in internetom.
Skupina 3: turistični kraj 2
Vaša naloga je, da predstavite izbrani turistični
kraj: kje se nahaja, kaj vključuje njihova
ponudba, kakšno vodo imajo ...
Pri delu si pomagajte z brošurami in internetom.
Skupina 4: turistični kraj 3
Vaša naloga je, da predstavite izbrani turistični
kraj z glavnimi znamenitostmi.
Pri pripravi si pomagajte z brošurami, turističnim
vodnikom in internetom.
Skupina 5: zabava in prireditve
Vaša naloga je, da pregledate, če so v krajih,
kjer se bomo ustavili, kakšne prireditve. Ker bo
vožnja z avtobusom dolga, si bomo krajšali čas z
animacijo, ki jo boste pripravili.
Pri pripravi si pomagajte z internetom.
Skupina 6: organizacija prevoza in hrane
(obisk turistične kmetije)
Rezervirala bom avtobusni prevoz na izbrani
relaciji. Vaša naloga je, da v zemljevid vrišete
pot, izračunate kilometre in predvidite postanke
(na približno 2 uri).

OBLIKA (*skupno celotnemu projektu (izdelava osnutka,
načrtovanje dela, izvedba))
•
•
•

frontalna,
skupinska,
individualna.

METODA (*skupno celotnemu projektu (izdelava osnutka,
načrtovanje dela, izvedba))
•
•
•
•
•
•

razgovor,
razlaganje,
prikazovanje,
delo s tekstom,
delo s slikovnim gradivom,
projektno učno delo.

TAKSONOMIJA (*skupno celotnemu projektu (izdelava
osnutka, načrtovanje dela, izvedba))

•
•
•
•
•

znanje,
razumevanje,
uporaba,
analiza,
sinteza.

NAČELA (*skupno celotnemu projektu (izdelava osnutka,
načrtovanje dela, izvedba))

•
•
•
•
•
•
•
•

sistematičnost in postopnost,
aktivnost in razvoj,
individualizacija in socializacija,
historičnost in sodobnost,
prostorske razmestitve pojavov in
procesov ter njihovih medsebojnih
odnosov,
kompleksnosti,
regionalnosti,
opazovanja.
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Da ne bomo lačni, boste poskbeli vi. Ob poti
najdite turistično kmetijo, ki ponuja slovenske
jedi. Predstavite tudi najbolj tipične slovenske
jedi.
Pri pripravi si pomagajte z atlasom, turističnim
vodnikom, brošurami, internetom.

Po 30 minutnem delu v skupinah delo
zaključimo.
........... .....................................................................
45 min. PREDSTAVITEV DELA

Skupina 7: vodenje na avtobusu
Vaša naloga je, da med vožnjo z avtobusom
predstavljate glavne znamenitosti in posebnosti
krajev, mimo katerih se bomo vozili. Vodenje naj
bo zanimivo in ne preveč faktografsko (vključite
legende, zanimivosti, bistvene podatke).
Pri pripravi si lahko pomagate s turističnim
vodnikom in brošurami.
........................................................................ .....................................................................

Prosim, da v vsaki skupini določite osebo, ki bo
predstavila delo skupine. To bodo vaše ključne
ugotovitve, s katerimi boste zapolnili naš izlet in
ne vodenje v celoti. Potrudite se, da bo
predstavitev potekala kot na dan izleta. Jaz bom
vaš gost, vi pa mi boste predstavili, kaj vse
... vsaka skupina posebej predstavi delo.
bomo na izletu videli/počeli.

Vsaka skupina predstavi ideje/glavne ugotovitve
dela v skupini. Skupaj s sošolci premišljujemo,
ali bi se morda dalo še kaj vključiti v pripravo,
ali je dovolj zanimiva.
Projektno delo (organizacija izleta ob obisku
tujih dijakov) realiziramo na sobotnem
druženju, ko na izlet z avtobusom popeljemo
naše goste. Dijaki na avtobusu predstavijo svoje
delo in pomagajo pri realizaciji programa.

OBLIKA
• frontalna,
• skupinska.
METODE
• razgovora,
• razlaganja.
TAKSONOMIJA
• znanje,
• razumevanje,
• uporaba,
• analiza,
• sinteza.

70

IV. EMPIRIČNI DEL
4. RAZISKOVALNI PROBLEM
4.1. NAMEN RAZISKAVE
Diplomsko delo raziskuje, kakšna je vloga izkustvenega učenja pri pouku geografije v
gimnaziji, predvsem pa, kakšno mnenje o izkustvenem učenju in njegovi uporabi imajo
profesorji geografije v gimnaziji.
Zanimajo nas, kakšen je odnos profesorjev geografije v gimnazijah do izkustvenega učenja:
kako ga razumejo in pojmujejo, v kolikšni meri uporabljajo metode izkustvenega učenja in
katere metode, ali poznajo faze, po katerih naj bi potekalo izkustveno učenje, ali obstajajo
določene teme geografije, kjer ga uporabljajo več, v čem vidijo prednosti in pomanjkljivosti
izkustvenega učenja, kakšne izkušnje imajo z uporabo izkustvenega učenja pri pouku
geografije v gimnaziji in kako ocenjujejo njegovo uporabnost.
Naše vodilno vprašanje pri raziskovanju se nanaša na uporabnost izkustvenega učenja pri
pouku geografije v gimnaziji, zanima pa nas tudi, kakšne so izkušnje profesorjev z
izkustvenim učenjem v okviru poučevanja.
4.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Glede na opredelitev raziskovalnega namena smo si zastavili naslednja raziskovalna
vprašanja:
1. Kako profesorji geografije v gimnaziji razumejo pojem izkustvenega učenja?
2. Ali profesorji geografije v gimnaziji pri pouku geografije uporabljajo izkustveno
učenje? Katere metode izkustvenega učenja uporabljajo pri poučevanju?
3. Ali izvajajo izkustveno učenje po fazah izkustvenega učenja?
4. Ali obstajajo določene teme geografije, pri katerih je izkustveno učenje prisotno v
večji meri?
5. Kakšne izkušnje imajo profesorji geografije v gimnaziji z uporabo izkustvenega
učenja?
6. Katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše prednosti
uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije?
7. Katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše ovire pri
uporabi izkustvenega učenja pri pouku geografije?
8. Kako profesorji geografije ocenjujejo uporabnost izkustvenega učenja pri pouku
geografije v gimnaziji?
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5. METODOLOGIJA
5.1. OPIS RAZISKOVALNE METODE
Osnovna raziskovalna metoda v empiričnem delu diplomske naloge je študija primera, za
zbiranje podatkov pa smo uporabili polstrukturirani intervju.
Študija primera sodi med kvalitativne metode pedagoškega raziskovanja, ki se odlikujejo po
poglobljenem pridobivanju informacij o določenem (pedagoškem) pojavu. »S študijo primera
analiziramo in predstavimo posamezen primer – osebo, skupino (npr. šolski oddelek),
institucijo (šolo, vzgojni zavod itd.) ali njen del, program, dogodek itn. Za ta namen moramo
zbrati o primeru potrebne podatke, jih organizirati in analizirati ter napisati poročilo, v
katerem pokažemo izsledke študije in z njimi primer predstavimo. Od namena študije je
odvisno, katere podatke zberemo, v kolikšni meri so podatki kvalitativni ali kvantitativni, po
kakšnih postopkih jih zberemo, kako jih obdelamo, kako poročamo o izsledkih idr. Podatki, ki
pridejo v poštev pri študijah primerov, torej niso samo kvalitativni« (Sagadin, 1991, str. 465).
V empiričnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na deset profesorjev geografije v
gimnazijskem programu. Zanimalo nas je predvsem, kakšno mnenje o izkustvenem učenju in
njegovi uporabi imajo ti profesorji geografije v gimnaziji.
5.2. INTERVJUVANI PROFESORJI GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
(intervjuvanci)
Za sodelovanje v raziskavi smo prosili 35 profesorjev geografije v gimnaziji. V študijo
primerov smo vključili deset profesorjev geografije, ki so se odzvali prejetemu vabilu.
Gimnazijski profesorji geografije so naključno izbrani iz osrednjeslovenske regije. Med njimi
je osem žensk in dva moška. Stari so od 38 do 53 let, z dobo poučevanja geografije od 13 do
29 let. Povprečna starost profesorjev je 46,5 let, povprečna doba poučevanja pa 20,3 leta.
Skupina intervjuvanih profesorjev je vsekakor premajhna, da bi lahko govorili o vzorcu in
osnovni populaciji raziskave. To pomeni, da dobljenih rezultatov z intervjuvanjem
profesorjev geografije nikakor ni mogoče posploševati na celotno populacijo profesorjev
geografije v slovenskem šolskem prostoru.
Tabela v nadaljevanju prikazuje osnovne podatke o intervjuvancih. Zaradi zagotovitve
njihove anonimnosti smo namesto imen uporabili črke abecede.
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Tabela 2: Osnovni podatki o intervjuvancih.
OSEBA

SPOL

STAROST
(leta)

PREDMETI

LETA

POUČEVANJA POUČEVANJA

A

Ž

40

geografija

13

B

Ž

43

geografija

18

C

Ž

38

geografija

13

D

Ž

54

geografija

25

E

Ž

53

geografija

29

F

Ž

51

geografija

28

G

M

48

geografija

25

H

Ž

53

geografija

15

I

M

43

geografija,

19

zgodovina
J

Ž

42

geografija

18

Vir: intervju, 2008

5.3. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV
Podatke za empirični del diplomske naloge smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji (glej
Prilogo A) profesorjev geografije v gimnaziji.
»Pri polstrukturiranem intervjuju je vnaprej pripravljenih (zapisanih) nekaj ključnih vprašanj
odprtega tipa, ki jih intervjuist postavi vsakemu intervjuvancu; s sondiranjem in z drugimi
vprašanji odprtega tipa (ki jih oblikuje sam sproti) pa intervjuist spodbuja in razvija v
primernem obsegu pristen pogovor z intervjuvancem o dogodkih in pojavih, na katere se
nanašajo ključna vprašanja« (Sagadin, 1995b, str. 314).
Odprta vprašanja so fleksibilnejša. Intervjuist lahko pri teh vprašanjih z ustreznimi
sondažnimi vprašanji (kot npr. ''Kako to mislite?, ''Ali lahko to malce podrobneje
predstavite?'') odkriva in razjasnjuje dvoumnosti v odgovorih intervjuvanca, odkriva in
ocenjuje intervjuvančeve resnične namene, prepričanja, stališča … . (Sagadin, 1995a, str. 104)
Izhodišče analize empiričnega dela diplomske naloge je deset intervjujev profesorjev
geografije v gimnaziji, s katerimi smo opravili osebni intervju po predhodnem dogovoru.
Intervjuvancem smo zagotovili anonimnost, zato smo jih namesto z imenom označili s črko
abecede (glej tabelo 2). Vse profesorje smo predhodno vprašali, če nam dovolijo snemanje
intervjuja s pomočjo diktafona, in osem intervjuvancev nam je pritrdilo, dva pa sta snemanje
zavrnila. Postavili smo vprašanja odprtega tipa, na katera so intervjuvanci preko pogovora
odgovarjali s svojimi besedami. Vsem profesorjem smo zastavili ista vprašanja, po enakem
vrstnem redu (glej prilogo A). Intervjuji so v poprečju trajali pol ure.
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5.4. OBDELAVA INTERVJUJEV
5.4.1. Zapisi intervjujev in urejanje gradiva
Intervjuje smo po zvočnem zapisu dobesedno zapisali v pisno obliko (transkripcijo). Pri
profesorjih, ki snemanja nista dovolila, pa smo si sproti, kar se da natančno, zapisovali. Glede
na to, da je skoraj nemogoče zapisati vsako izrečeno besedo sogovornika, prihaja že do
prvega posploševanja in parafraziranja (Mesec, 1998).
5.4.2. Razčlenitev opisov in izbor relevantnih delov besedila
Prepisano gradivo je bilo preobsežno za analizo, zato smo ga predelali. Pri tem smo ponekod
uporabili različne tehnike parafraziranja (»izražanje iste vsebine z istimi besedami« (Mesec,
1998, str. 92)), in sicer: opuščanje gradiva, izjav, ki se ponavljajo, posploševanje in
združevanje. Večkrat smo izjave tudi povzeli, da so nepovezani podatki dobili pomen. Izjave
smo glede na vsebino kodirali in dobili enote kodiranja (glej prilogo B).
5.4.3. Prosto pripisovanje pojmov ali poimenovanje (odprto kodiranje)
Vsaki manjši pomenski enoti smo pripisali pojem (opis značilnosti, ki si jih intervjuvanci
delijo), pri čemer smo uporabili tehniko kodiranja, imenovano ''neposredno poimenovanje''
(Mesec, 1998). Postopek le-tega je podrobneje prikazan v poglavju Ureditev izjav v skupine
po pojmih glede na raziskovalna vprašanja.
5.4.4. Ureditev izjav v skupine po pojmih, združenih v kategorije in
kategoriziranje
Izjavam intervjuvancev smo pripisali vsebinske pojme in jih združili v skupine po skupnih
kodah. Opravili smo postopek t. i. kategoriziranja, s katerim »damo isto ime več različnim
opisom, v katerih smo prepoznali skupno potezo« (Mesec, 1998, str. 109). Kategorije
zavzemajo višjo raven in so bolj abstraktne kot pojmi.
5.4.5. Izbor in definiranje relevantnih pojmov
Ko smo združili dele besedila po kodah in kategorijah, smo izbrali relevantne pojme in
kategorije, ki smo jih glede na namen raziskave definirali (določili pomen). Iz množice
podatkov smo tako dobivali vedno bolj pregledno gradivo, s katerim smo bili vedno bližje
odgovorom na raziskovalna vprašanja.
5.4.6. Ureditev modela odnosov med pojmi in zapis poskusne teorije
Dobljene pojme in definirane kategorije smo med seboj primerjali in jih razporedili v
domnevne odnose. Temu postopku pravimo ''selektivno ali odnosno kodiranje'', v katerem
»se sprašujemo, kaj je s čim povezano, kaj čemu sledi, kaj je vzrok in kaj posledica …«
(Mesec, 1998, str. 118). Vsaka kvalitativna analiza se konča tako, da sodbe uredimo v kolikor
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mogoče sistematično in povezano teorijo, ki se bere kot pripoved o proučevanem predmetu, o
čemer pa pri našem diplomskem delu težko govorimo, saj smo opravili intervjuje le z desetimi
profesorji geografije v gimnaziji.
5.5. UREDITEV IZJAV V SKUPINE PO POJMIH GLEDE NA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
V tem podpoglavju predstavljamo izjave intervjuvancev, ki smo jih uredili v skupine (po
skupnih značilnostih, opisih) po pojmih glede na raziskovalna vprašanja, z namenom, da bolj
sistematično prikažemo postopek celotne kvalitativne raziskave. Izjave nam bodo kasneje
služile kot izhodišče za rezultate in interpretacije intervjujev.
1. POJEM IZKUSTVENEGA UČENJA
o razume pojem izkustvenega učenja kot povezovanje teorije s prakso
B »Izkustveno učenje meni pomeni izhajanje iz lastnih izkušenj bodisi mojih ali otrokovih.
Izkušnjo, ki jo ima posameznik, skušamo skupaj analizirati in iz tega nekaj izpeljati. Tudi jaz
se lahko od drugih nekaj naučim in ne rečem, da je moja izkušnja najpomembnejša. Bistvo
izkustvenega učenja je učenje iz izkušenj, mojih ali njihovih (dijakovih) […], tako pridobljeno
znanje pa dolgotrajnejše in bolj življenjsko.«
C »Po mojem mnenju je izkustveno učenje tisto, npr. da se na konkretnem/življenjskem
primeru obdela določen primer. Pri takem učenju skušaš navezati na izkušnje, ki jih dijak
lahko ima ali pa tudi na svoje izkušnje, ki jih dijaku približaš.« Glede bistva izkustvenega
učenja je bilo povedano: »Dijaki lažje razumejo določen problem, saj jim je bližje. Niso samo
naučeni določenih podatkov, ampak jih znajo tudi uporabiti.«
E »Izkustveno učenje je zame tisto učenje, ki vodi do uporabe znanja v praksi. Bistvo takega
učenja je, da znaš uporabiti znanje iz šole v življenju in da znaš tudi svoje izkušnje osmisliti s
teorijo. Stremim k temu, da znajo dijaki sami videti stvari v naravi, jih prepoznati in povezati
s tem, kar smo se učili.«
F »Mogoče iz dveh plati, da tisto, kar sem jaz doživela kot eno izkustvo ali pa kar doživljajo
oni. To ni samo tisto, kar doživljam jaz, ampak tudi kar doživljajo oni, pri pouku skušam
potegniti tudi njihove izkušnje […]. Snov z izkustvenim pristopom postane bolj življenjska,
bolj trajna. Če je snov bolj konkretna, je dijakom blizu in zaradi tega je znanje trajnejše, bolj
uporabno. Zame je izkustveno učenje tako učenje, ki vodi do bolj trajnega znanja.«
G »Izkustveno učenje je učenje, ki je povezano z izkušnjami, izkušnjami profesorja in dijakov.
Delati skušam čimveč na primerih iz realnega življenja, da pouk ni le neka suhoparna teorija,
ampak znanje za življenje.«
H »Izkustveno učenje razumem na podlagi izkušenj, ki jih imajo dijaki ali učitelj […]. Bistvo
takega učenja je uporaba znanja v praksi. Ugotavljam, da se dijaki pogosto učijo samo za en
predmet in ne povezujejo znanja med predmeti. Znanje pogosto ostaja teoretično, dijaki pa ga
v praksi ne uporabljajo.«
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J »Izkustveno učenje pomeni, da je posameznik direktno vključen v neko izkušnjo in da s
svojimi čustvi doživi, tisto kar pač mora. Ker je doživetje izkušnje intenzivno, je tudi znanje
najbolj trajno. Doseže se tudi kaj več – višje stopnje znanja po taksonomski lestvici …
Rezultat izkustvenega učenja je trajno znanje, je dodatek k temu, kar nekdo prenaša samo z
besedami.«
Profesorji razumejo pojem izkustvenega učenja kot povezovanje teorije s prakso. Razumejo
ga kot izhajanje iz lastnih izkušenj (profesorjevih) ali izkušenj dijakov, iz katerih izhajajo pri
pouku. Le dva profesorja (F in J) izkustveno učenje razumeta kot neposredno vpletenost
dijakov v izkušnjo.
Profesorji geografije menijo, da izkustveno učenje vodi v dolgotrajnejše, bolj življenjsko,
uporabno znanje. Torej znanje, ki povezuje teorijo in prakso. Oseba E pravi: »Stremim k temu,
da znajo dijaki sami videti stvari v naravi, jih prepoznati in povezati s tem, kar smo se učili«.
o slabše pozna pojem izkustvenega učenja
Profesorja imata na začetku težave s poznavanjem pojma izkustvenega učenja, zato pojem
razložimo. Ko povemo nekaj besed, ga prepoznata.
A »Ne vem, kaj točno pomeni izkustveno učenje .... Mi lahko prosim poveste?« Povemo.
»Aja, to je to, to pa tudi jaz uporabljam!« Nato doda: »Glavno je to, da dijaki povežejo svoje
izkušnje s slišanim pri predmetu, npr. izkušnje potovanj, izletov. Rezultat tega pa je trajnejše
in bolj razumljivo znanje.«
I
»Ne vem, če ga razumem prav. Mi lahko pomagate […]? Aha, zdaj pa vem: razumem ga
tako, da se v pouk (učenje) vpletejo izkušnje dijakov, njihova izkušnja, ki jo imajo v zvezi s
snovjo, ki jo obravnavamo.« Bistvo izkustvenega učenja pa je: »Zdi se mi, da je to
življenjskost znanja – povezava šolskega ''suhoparnega''/teoretičnega/abstraktnega znanja z
življenjem, realnostjo. Če uporabljam metode izkustvenega učenja, je pouk in učenje bolj
življenjsko. Z izkustvenim učenjem razvijamo tudi čustveno plat dijakov.«
o splošna, nedefinirana opredelitev izkustvenega učenja
Oseba D zelo splošno opredeli izkustveno učenje, zato se sprašujemo, ali pojem sploh pozna.
D »Zame je izkustveno učenje tisto, ki se ga ne da naučiti iz knjige. Predvsem ga razumem
kot učenje iz izkušenj, ki vodi k bolj življenjskemu znanju.«
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2. UPORABA IZKUSTVENEGA UČENJA PRI POUKU / METODE
IZKUSTVENEGA UČENJA
2.1. uporaba izkustvenega učenja
o izkustveno učenje uporablja kot obujanje preteklih izkušenj
A »Da, ga uporabljam. Učence pogosto sprašujem, kakšne so njihove izkušnje, doživljanje,
[…]. Skušam se držati tega, da v vsako uro vpletem moje izkušnje ali izkušnje dijakov ter
dogodke iz vsakdanjega življenja […].«
B »Seveda! Dijaki pogosto predstavijo svoje izkušnje o določeni stvari, kaj so prebrali, videli,
slišali […], iz katere ''potegnemo'' neko ''končno stvar'' […].«
C »Večino svojega poučevanja skušam izpeljati iz njihovih izkušenj […].«
E »Izkustveno učenje pri svojih učnih urah veliko uporabljam. Pogosto vprašam dijake, če
imajo kake izkušnje, če so kaj doživeli, npr. ali so opazili kake spremembe v reliefu po velikem
deževju? Teorijo skušam ''obarvati'' s prakso, jih povezati med seboj […].«
F »Jaz mislim, da skušam. Da bi to zavestno delala verjetno ne, ampak izkušnje kažejo, da v
tej starosti, kolikor so oni sposobni, da jih bistveno bolj zmotiviraš, da si bolj zapomnijo, če v
pouk potegneš konkretne primere, tudi njihove […]. Ko se pripravljam na uro, se držim
osnovnega okvirja (učnega načrta), vedno ga pa skušam aktualizirati z izkustvenimi stvarmi,
npr. kako so doživeli včerajšnjo nevihto, jaz jim pa skušam utemeljiti, zakaj je tako.«
G »Seveda, v pouk vključujem primere, ki so trenutno aktualni, izkušnje iz njihovega življenja
[…].«
H »Vključujem, vendar menim, da bi lahko še več.«
I» Da, seveda ga uporabljam, vendar se mi zdi, da še vedno premalo […], velikokrat vprašam
tudi dijake, če imajo kakšne izkušnje iz potovanj, saj veliko več potujejo kot smo mi. Vprašam
jih, kaj že vedo o določeni temi, kaj so že doživeli […].«
J »V učnih urah ga uporabljam, prisotno je pa tudi pri projektih, ko dijaki predstavljajo svoje
izkušnje iz potovanj, ekskurzij, izletov […], izkustveno učenje so vsi narovoslovni dnevi,
projekti, ekskurzije […], res pa je, da bi takih metod lahko uporabljala več.«
Profesorji geografije v gimnaziji menijo, da v svojih urah uporabljajo izkustveno učenje.
Njegova uporaba je omejena na obuditev pretekle izkušnje pri dijakih (osem profesorjev
omeni, da vključuje izkušnje dijakov v pouk) ali dajanje aktualnih primerov iz konkretnega
življenja, iz katerih ''izpeljejo'' vsebino.
Dva profesorja (H in J) pa priznavata, da bi izkustveno učenje lahko uporabljala v večji meri.
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o pri pouku ne uporablja izkustvenega učenja
D »Zelo veliko! Moje učne ure so vse takšne […]. V svoje ure skušam čim večkrat vplesti tudi
izkušnje dijakov, ki jih sami predstavijo […].«
Oseba D meni, da so njene ure vse takšne. Ob njeni izjavi se sprašujemo, ali gre res za
izkustveno učenje v pravem pomenu besede, saj uporaba le-tega pri vsaki uri nerealna.
2.2.''čas uporabe'' izkustvenega učenja
o izkustveno učenje v ''delu ure'' (uvod, dvigovanje motivacije, popestritev
učne ure)
B »Vsako uro uporabljam izkustveno učenje, predvsem kot popestritev. To je tisto, kar ure
naredi zanimive, bogate in kar pritegne otroke, predvsem pa jim približa stvari […], celotne
ure geografije ne delam na tak način, le začetek ali konec ure […].«
C »[…] na začetku ure običajno naredimo nevihto možganov, da dobim občutek, kakšno je
njihovo poznavanje nove snovi (predznanje). Nato sledi predavanje […].«
D »Moje učne ure so vse takšne[…].«
F »Zdaj vidim, da izkustvenega učenja načrtno ne uporabljam. Nikoli si ne rečem, da bo ta
ura izkustvena, druga pa ne.«
H »Ponavadi tako vrsto učenja uporabljam kot motivacijo, v kateri se navežem na določen
primer […].«
I »[…] da bi celo uro izvedel po metodah izkustvenega učenja, so redki primeri, v posameznih
korakih učne ure pa zagotovo […]. Uporabljam ga, vendar ne celo uro, predvsem v uvodni
fazi kot motivacijsko sredstvo ali pa tudi vmes za dvig motivacije […]«
o izkustveno učenje v pripravah na maturo
A »Izkustvenemu učenju dajem prednost pri pripravi na maturo […].«
E »[…] izkustvenih metod je več pri pripravi na maturo, saj imamo tam več terenskega
dela[…].«
Izkustveno učenje intervjuvani profesorji uporabljajo predvsem kot ''del ure''/izsek v uri.
Omenjajo začetek ure kot uvod v uro, vzbujanje motivacije, popestritev učne ure, v večji meri
pa ga uporabljajo tudi v okviru priprav na maturo. Ugotavljamo, da je izkustvenega učenja v
pravem pomenu besede zelo malo, predvsem je prisotno v okviru terenskega dela na
pripravah na maturo.
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2.3. metode izkustvenega učenja
o metod izkustvenega učenja ne uporablja
Metod izkustvenega učenja pri pouku ne uporabljata:
C »[…] slikovni material je pogosto vezan kar na učbenik, ker nimam opreme v učilnicah.
Igre vlog ne uporabljam. Občasno dam delo v dvojicah. Na terensko delo v času rednega
pouka, ki ni priprava na maturo, ne gremo, ker nimamo kam iti, saj je šola v centru.«
D »Moje ure so večinoma pogovor/razgovor, vendar vedno dovolim otrokom, da povedo svoje
mnenje […]. Igre vlog, nevihte možganov, dela s tekstom ne uporabljam, ker za to ni časa
[…], v konferenci si približno 2x lahko privoščim, da si ogledamo 30-minutni film.«
o metode izkustvenega učenja niso uporabljene v pravem pomenu besede
A »[…] Največkrat uporabljam metodo pogovora in branje aktualnih člankov iz medijev.
Dijakom, ki želijo, omogočim, da naredijo projekt v svojem interesu.«
E »[…] rada imam igro vlog, ampak na žalost pogosto ni časa zanjo. V pouk jo vključim
izjemoma, recimo enkrat na leto. Če se le da, imamo samostojni projekt in terensko delo
(opazovanje). Uporabljam tudi video in avdio pripomočke, delo v skupini. Nevihte možganov
se pogosto poslužim za motivacijo ali pri obravnavi tujih dežel v polovici svojih ur […]. Kdaj
pa kdaj delamo tudi s tekstom, redkeje pa študijo primera.«
G »[…] največ predavam, dostikrat se poslužim video materiala in diapozitivov. Glede na to,
kako je naravnan učbenik, dijaki pogosto delajo tudi s tekstom: ga skupaj preberemo in
komentiramo. Izkustveno se učimo tudi na ekskurzijah.«
Profesorji ne uporabljajo metod izkustvenega učenja v pravem pomenu besede. Branje
aktualnih člankov, metoda pogovora, predstavitev izkušenj dijakov, ogled filma še ne
predstavljajo izkustvenega učenja, če se ga ne lotijo sistematično in načrtno.
o uporabljene metode izkustvenega učenja
B »[…] navdušena sem nad metodami izkustvenega učenja […], nevihte možganov se pogosto
poslužim pri vsakem uvodu v uro, pri določenem problemu. Terenske vaje so obvezne v 4.
letniku. Igro vlog se ''gremo'' v 2. letniku, kjer obravnavamo svet […], če dijaki neke metode
sprejmejo za svoje, zakaj se jih ne bi potem posluževala?«
F »[…] imen za metode izkustvenega učenja ne poznam […]. Mislim pa, da so spontano
vpletene v pouk. Za različno stare dijake, uporabljam različne metode. Nižji letniki enkratno
sprejmejo igro vlog, možgansko nevihto uporabljam predvsem kot motivacijsko sredstvo in je
primerna za vsako snov. Občasno uporabljamo tudi avdio, video material, čas za razmišljanje
imamo ob prebiranju določenega teksta, imamo tudi terensko delo v višjih letnikih. Vse stvari
poskušam aktualizirati tudi s članki (delo s tekstom), pisanje dnevnika imamo pri vremenu –
opazujejo vreme v enem tednu, ga podprejo z vremensko karto iz časopisa, na koncu pa
morajo sami napovedati vreme.«
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H »[…] v 4. letniku imamo v sklopu priprav na maturo geografske ekskurzije, kjer se
poslužujemo terenskega dela in njegovih metod, medtem ko so ekskurzije v nižjih letnikih
medpredmetne in ni nujno, da grem z njimi […]. Dijakom dam delati kake naloge, terensko
delo (ekskurzija); opazovanje, delo s tekstom, igra vlog pa se ne obnese.«
I »[…] brainstorming, ponavadi na začetku ure za uvodno motivacijo. Igro vlog redkeje, a se
vseeno kar obnese, zahteva pa veliko predpriprave. Terensko delo, ekskurzija. Nekajkrat smo
naredili tudi okroglo mizo o okoljskih temah.«
J »[…] prisotno je pa tudi pri projektih, ko dijaki predstavljajo svoje izkušnje iz potovanj,
ekskurzij, izletov […], izkustveno učenje so vsi naravoslovni dnevi, projekti, ekskurzije […].
Igra vlog mi je najbolj pomembna metoda izkustvenega učenja, čeprav bi mogoče kdo rekel,
da je moja ura samo gledališče, ampak to pravijo tisti, ki ne poznajo bistva teh metod. V tej
metodi moraš uporabiti vse znanje, ki ga imaš o določeni temi, se vživeti v vlogo in znanje
tudi maksimalno dobro prikazati.«
Slednji profesorji uporabljajo metode izkustvenega učenja. Ugotavljamo, da nevihte
možganov ne izvajajo v pravem pomenu besede, saj gre bolj za tehniko dajanja asociacij.
Največkrat omenjajo terensko delo in igro vlog. Izpostavili bi dober primer izkustvenega
učenja profesorice F na temo vremena – pisanje vremenskega dnevnika.
3. FAZE IZKUSTVENEGA UČENJA
Profesorje geografije v gimnaziji prosimo, da nam točno opišejo potek učne ure, v kateri so
uporabili izkustveno učenje. Glede na opisani primer ugotavljamo, ali le-ta poteka po fazah
izkustvenega učenja.
o izkustveno učenje delno poteka po fazah izkustvenega učenja
A Primer učne ure na temo spoznavanja kamnin: »[…] že sama imam zbirko kamnin, vsak
dijak pa mora prinesti v šolo kamnino iz domačega okolja. Dijake razdelim v 4 skupine, kot so
tudi 4 skupine osnovnih kamnin (magmatske, metamorfne, sedimentne …). Dijaki dobijo
navodila za delo v skupinah in delovne liste, ki jih pred začetkom procesa skupaj naglas
preberemo. Sledi aktivnost, kjer spoznavajo kamnine, jih med seboj primerjajo, ugotavljajo
značilnosti, uporabo …. Ob tem se še urijo v opazovanju in opisovanju. Dijaki po 10 minutah
zamenjajo skupino, na koncu procesa pa naredimo skupne zaključke.«
B Primer igre vlog: »[…] srečata se prebivalca dveh kontinentov (npr. Američan in Afričan),
ki predstavljata svojo deželo/kontinet. Igro vlog igrata 2 učenca, ki se prostovoljno javita.
Imata 5 do 10 min za pripravo na igro vlog. Pri tem jima pomagam z namigi, o čem naj se
pogovarjata, z ostalimi učenci pa v tem času naredimo kako vajo iz delovnega zvezka. Ko igra
vlog ''steče'', učencema pustim, da med sabo komunicirata, včasih pa jima tudi pomagam z
namigi ali delnim vodenjem pogovora. Ob koncu dejavnosti vedno naredimo skupne
zaključke.«
H »Z dijaki gremo kdaj pa kdaj na naše dvorišče in imamo ''mini'' terensko delo. Delamo
različne stvari, npr.: orientiramo se s kompasom, ugotavljamo teksturo in horizont prsti. Pred
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tako uro naredim delovne liste z nalogami, katere predstavim dijakom. Na terenu dijaki delajo
samostojno, ob koncu pa naredimo še skupni zaključek.«
J »Primer igre vlog je primerjanje tropskih ciklonov in tornadov. Pred igro vlog pogledamo
videoposnetek nastanka obeh tvorb in posledice, ki jih prinašata. Dijaki vidijo, kako to (ciklon
in tornado) doživijo ljudje. Sledi igra vlog, v kateri dijaki odigrajo eno ali drugo tvorbo […].
Ponavadi je igra vlog zelo uspešna. Izvedbo igre vlog prepuščam dijakom, saj menim, da
imajo izjemne ideje in jim je potrebno pustiti prostor, pustiti, da prikažejo svojo inovativnost
in raziskovalno žilico. Če se jim kaj ''zatakne'', jim svetujem, vendar ponavadi sem bolj
opazovalec. Po koncu igre vlog evalviram proces skupaj z učenci (tudi oni povedo svoje
mnenje).«
Osebe A, B, H in J po dejavnosti (skupinsko delo, igra vlog oziroma terensko delo) skupaj z
dijaki naredijo skupne zaključke. Oseba J se še najbolj približa vsem fazam izkustvenega
učenja. Faza analize, faza povzetka, integracije in transfera ter faza evalvacije so združene,
profesorji pa tak skupek imenujejo zaključek.
o izkustveno učenje se konča po fazi aktivnosti
F »V nižjih letnikih igramo igro vlog na temo podnebnih tipov […], to uporabljamo predvsem
pri ponavljanju. Učence v razredu razdelim po skupinah in vsaki skupini dodelim določen
podnebni tip in območje. Oni morajo odigrati igro vlogo – življenje neke družine v tem
območju od jutra do večera. Dijaki imajo čas, da se pripravijo in tudi svojo igro pokažejo
sošolcem.«
I »Povedal bom primer okrogle mize o predvideni gradnji HE na Spodnji Savi – da ali ne.
Zamislili smo si pokrajino, vsi dijaki so se razdelili na dve strani – za gradnjo in proti gradnji
in argumentirali svoje predloge. Dijaki so se na okroglo mizo pripravili že vnaprej doma,
dobili pa so tudi navodila, kaj zagovarjajo eni in kaj drugi, jaz sem bil pa neke vrste
moderator, ki sem pazil, da sem besedo dajal eni in drugi strani. Okroglo mizo smo imeli
skoraj celo uro.«
Izkustveno učenje oseb F in I se konča po aktivnosti (igri vlog). Faza analize, faza povzetka,
integracije in transfera ter faza evalvacije niso prisotne.
o opis učne ure, kjer učenci niso vpleteni v konkretno izkušnjo
D »Povem vam primer obravnave Albanije: na začetku ure jih vprašam, kaj že vedo o tej
državi, nato pa jim glede na njihove namige razložim stvari […]. Razložim na zanimiv način,
npr.: kaj je albanska mafija, zakaj ima največjo nataliteto […], razlago navežem na znanje, ki
ga že imajo […]. Cela ura je bila čudovita in povedala sem vse o tej državi […]«
G »Na začetku vsake učne ure (razen redkih) ponavljamo snov, temu sledi predavanje, pri
katerem si pomagam z dodatnim materialom (atlas, učbenik, stenska karta, diapozitivi …),
kolikor mi učilnica omogoča. Diapozitive uporabljam pri obravnavi nove snovi ali pa, ko
ponavljamo, npr.: ko zaključimo z Azijo, si pogledamo diapozitive mojega potovanja na
Kitajsko in Indonezijo. Ob diapozitivu razlagam ali pa jih povprašam. Predavam toliko časa,
da je določena snov ob koncu ure zaključena, in to je to.«
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Osebi D in G ne navajata primera izkustvenega učenja, kar izraža, da ne razumeta pojma
izkustvenega učenja.
o iz opisa je težko razbrati, ali gre za izkustveno učenje (skupinsko delo)
C »Občasno delamo v manjših skupinah (po štirje učenci). Vsaka skupina ima naloge za
obdelavo določene snovi (vprašanja pripravim vnaprej). Vsaka skupina ob koncu dela poroča
drugim […]. Glede na to, da dijaki sami podajo zaključke, jaz snovi ne obravnavam več in
stvar je zame zaključena […]. Glede na to, da so delali samostojno, se mi ne zdi smiselno, da
še jaz ponavljam njihove ugotovitve […], to je samo metanje časa stran.«
E »Včasih delamo tudi v skupinah. Pri skupinskem delu najprej z vsemi dijaki skupaj
naredimo hitro nevihto možganov, da dobimo ideje o vsebini. Nato vsem skupaj predstavim
''pravila igre'' in navodila posameznih skupin […]. Naredim skupine, katerim razdelim
naloge, ki jih delajo po skupinah 20 min, potem pa jim dam čas za predstavitev ugotovitev. To
mi je zelo pomembno, saj delo brez predstavitve ni doseglo svojega namena. Raje vidim, da
naredimo manj, ampak da vse predstavimo.«
Osebi C in E podata tipičen primer skupinskega dela, zato je iz opisa težko razbrati, ali sploh
gre za izkustveno učenje.
4. JE IZKUSTVENO UČENJE BOLJ PRIMERNO ZA DOLOČENE TEME V
GEOGRAFIJI?
o da
A »Več ga uporabljam pri regionalni geografiji v 2. letniku, ko obravnavamo celine, in pri
obči geografiji (npr. izrezovanje vremenskih kart iz časopisa in napovedovanje vremena).«
C »Mislim, da je lažje pri družbeni in regionalni geografiji, sploh pri Evropi, ker je dijakom
bližje in jo poznajo. Obča in fizična geografija ima ogromno novih pojmov, delno lahko, v
celoti pa ne.«
D »Meni je to družbena geografija, saj sem iz te tudi doktorirala […], to je moja tema, manj
pa me zanima fizična geografija. Fizičnogeografske značilnosti iščem zato, da bi lažje
pojasnila družbenogeografske.«
F »Menim, da obstaja določena snov, kjer je lažje, npr. družbena geografija, ki pa je obenem
tudi lahko zelo občutljiva tema, npr.: letos moram prav paziti pri obravnavi JV Evrope za
maturo, saj so dijaki zelo čustveni, nestrpni. Znotraj enega razreda niso vsi slovenskega
porekla in zato je to še bolj občutljiva tema, jaz pa moram iskati ravnotežje med njihovimi
čustvi, jih pomiriti.«
I »Menim, da ja. Takega načina poučevanja se lažje poslužim pri Sloveniji (domači
pokrajini), ker imajo dijaki neposredno izkušnjo z okoljem. Druge teme so že bolj oddaljene in
le posamezen učenec ima neposredno izkušnjo.«
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Sedem profesorjev meni, da obstajajo določene teme geografije, kjer se izkustveno učenje
lahko uporablja v večji meri. Izpostavljajo družbeno in regionalno geografijo (obravnava
sveta, Evrope in Slovenije). Oseba F opozarja, da so družbene teme lahko zelo občutljive, saj
pri dijakih lahko izzovejo nestrpnost in preveč čustveno doživljanje vsebine. Dva profesorja
(C in I) poudarita regionalno geografijo (Evropo in Slovenijo), saj imajo dijaki neposredno
izkušnjo z okoljem.
o da (brez utemeljitve)
G »Izkustveno učenje se najenostavneje uporabi pri regionalni geografiji.«
H »Izkustvenega učenja se poslužujem več pri družbeni geografiji.«
Profesorja menita, da je uporaba izkustvenega učenja lažja tako pri regionalni kot pri družbeni
geografiji. Odgovora ne znata utemeljiti.
o ne
B »Pri vsaki temi se da uporabiti izkustveno učenje […], mogoče je včasih težje najti pot,
vendar se da in jo tudi iščem!«
E »Vse teme so enako hvaležne za izkustveno učenje […]. S slikovnim materialom pokažem
reliefne tipe, rastje itd. in ugotavljajo, kaj vidijo. Pri zgradbi Zemlje si pomagam z
videoposnetkom. Pri regionalni geografiji dijaki sami predstavijo stvari […].«
J »Nikoli ne razmišljam tako, da je ena tematika bolj hvaležna za uporabo določenih metod,
druga pa ne. Za vsako temo je možna uporaba vseh metod izkustvenega učenja, le najti je
potrebno idejo, kako jo uporabiti.«
Trije profesorji menijo, da so vse teme geografije enako hvaležne za uporabo izkustvenega
učenja. Dva od njih opozarjata, da je včasih potrebno več truda, razmisleka za uporabo
izkustvenega učenja, vendar se vedno najde pot.
5. IZKUŠNJE PROFESORJEV GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI Z UPORABO
IZKUSTVENEGA UČENJA
5.1. pozitivne izkušnje
B »Izkustveno učenje uporabljam pri vsaki uri, zato mi je blizu in zelo všeč […], ga zelo
podpiram. Izkustveno učenje da otrokom tisto, kar jim bo ostalo za daljši čas, to je znanje za
življenje in ne le za ''5 minut'' […]. To je tisto, kar ure naredi zanimive, bogate in kar pritegne
otroke, predvsem pa jim približa stvari […]. Z izkustvenimi metodami tudi ''pritegnem''
učence in naredim teme, ki so morda manj zanimive […], pritegnem pa tudi ''slabše''/manj
zainteresirane dijake, ravno tiste, ki najbolj motijo pri ''suhoparnem'' delu. S takim načinom
dela zmanjšam tudi slabše ocene dijakov, saj jih pritegnem […]. Z izkustvenim učenjem
dosežem boljše cilje kot s tradicionalnim poukom […].«
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D »[…] podpiram, da dijaki čim večkrat predstavijo svoje potovanje, izlet, svoje izkušnje
[…], take ure so najboljše, saj dijaki svoje izkušnje prenesejo na sošolce.«
J »Dijaki metode izkustvenega učenja dobro sprejemajo in se tudi veliko naučijo iz njih, saj
so jih navajeni iz OŠ.«
Oseba B izpostavi največ pozitivnih izkušenj z uporabo izkustvenega učenja in tudi izkaže
navdušenost nad metodami izkustvenega učenja. Navaja daljšo uporabnost znanja, večji
interes dijakov za učne vsebine in boljše ocene dijakov. Izkustveno učenje uporabi tudi za
''pritegovanje'' tistih dijakov, ki imajo manjši interes za geografijo.
5.2. negativne izkušnje
Profesorji navajajo naslednje negativne izkušnje:
o izkustveno učenje kot zabava
A »Učenci niso navajeni takega načina dela in ga imajo bolj za ''zabavo''. [O]pažam, da
dijaki, kjer so prisotne metode izkustvenega učenja (npr. igra vlog), ne vzamejo tako resno kot
pa tistih ur, ki so bolj ''tradicionalne''/frontalne. Sicer jim je bolj zanimiva, a tudi bolj
zabavna (ob tem mislim na klepetanje in nižjo koncentracijo). [S] tradicionalnimi metodami
realiziram več ciljev v krajšem časovnem obdobju kot pa z urami izkustvenega učenja.«
Oseba A ne zna sama opredeliti izkustvenega učenja, zato predvidevamo, da ni vešča pri
njegovi uporabi.
I »Igra vlog in druge metode izkustvenega učenja so simpatične, vendar jih dijaki dostikrat ne
razumejo na pravi način. Kako jim pokazati, da jo bodo resno vzeli […]?«
Profesor prizna, da ni vešč uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije, zato mu tudi ne
uspeva najbolje.
o profesorji menijo, da z izkustvenim učenjem, dosežejo ''manjši učinek''
E »Metode izkustvenega učenja so krasne, vendar moram dijake pripraviti na maturo in
obdelati vso snov. Žal še vedno opažam, da si dijaki največ zapomnijo, če uporabljam
tradicionalno metodo […], izkupiček teh metod je majhen, saj večinoma vsak ve samo tisto,
kar je sam naredil […].«
G »Tak način poučevanja si lahko privoščim enkrat na mesec, ker drugače mi zmanjka časa
za obravnavo snovi. Pretehtati moramo: ali izkustveno učenje ali predelana snov in glede na
to, da jih čaka matura, je odgovor jasen […], je pa sigurno za dijake tako učenje zanimivo in
prepričan sem, da ga ne sme biti preveč, saj se vsake stvari, kot tudi takega učenja, naveličaš.
Ura s takim učenjem, je za dijake popestritev, saj praviloma ocenjevanje odpade […].«
H »Predvsem pa je to popestritev/zabava. Ugotavljam, da dijaki takega učenja ne sprejmejo
ravno najbolje, ker si npr. umažejo roke ob terenskem delu na temo prsti […]. Če uporabim
metode izkustvenega učenja, druge ure ''žrtvujem'', saj za enak učinek potrebujem dlje časa
[…], menim, da je še vedno tradicionalni pristop najboljši, saj se dijaki morajo naučiti snov.
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Od vsakega učitelja je odvisno, koliko je ''zagnan'' za nove/moderne metode. Ugotavljam, da
se dijaki v urah, ki niso tradicionalne, kjer ne zapisujejo sproti, ne učijo.«
F »Menim, da zna vsak profesor predavati abstraktno, medtem ko vpletati konkretne stvari v
pouk in jih narediti uporabne, pa je že težje. Včasih načrtuješ določeno aktivnost, ki pa je
dijaki (določeni razredi) ne sprejmejo dobro in razočaran si nad uro in ne veš več, če jo boš
še kdaj ponovil. Tudi to je moja izkušnja.«
Zanimiva se nam je zdela naslednja izjava profesorice:
C »Dijaki načeloma izkustvene metode (npr. skupinsko delo) sprejmejo dobro, je pa res, da
vsem niso všeč […], če odprem neko temo, pogosto opazim, da so naši dijaki tako razgledani,
da se pogovor razvije še bolj široko, in adijo minute […] metodam, ki ''žrejo'' čas, kot npr.
igra vlog, skupinsko delo, se izogibam […].« Pritožba, da dijaki preveč vedo, je redka.
6. IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI UPORABE IZKUSTVENEGA UČENJA PRI
POUKU GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
o ''kakovostnejše znanje'' (znanje za življenje, dolgotrajnejše in bolj uporabno
znanje, pozitiven odnos do okolja, občutek za sočloveka, oblikovanje stališč)
A »Predvsem je to znanje, ki ostane za celo življenje. Tako znanje je tudi bolj razumljivo in
uporabno v življenju.«
B »[Z]nanje za življenje, izredna širina znanja, toleranca, sprejemanje drugega, reagiranje v
določeni situaciji […], znanje je dolgotrajnejše in življenjsko. Meni je pomembno, da stvari
razumejo, ne pa, da se jih učijo na pamet.«
C »Znanje za življenje, uporabno znanje.«
D »Znanje, ki je široko uporabno in življenjsko, npr. kakšna vina piti ob določeni hrani,
kakšna je kulinarika določene države […].«
F »Trajnejše, bolj uporabno znanje. Dijaki s takim načinom pridobijo večjo samostojnost in
kreativnost pri razmišljanju, znajo argumentirati svoje mnenje ter zagovarjati svoje stališče,
da znajo ''razmišljati'' s svojo glavo, povezovati znanje z drugimi predmeti. Zame je ključno,
da skušam ustvariti široko razgledanega, izobraženega dijaka, ki bo znanje iz šole uporabljal
tudi v življenju.«
H »Ugotavljam, da tako učenje bolj pritegne dijake, ker je pouk drugačen […]. Znanje,
pridobljeno na izkustveni način, dijaki lahko uporabijo tudi v praksi, v svojem življenju.«
J »Izkustveno učenje prinaša boljše rezultate (kakovostnejše znanje) kot samo frontalna
oblika dela. Dijaki s takim pristopom dobijo večje veselje do predmeta, zadovoljstvo nad
urami geografije in tudi navsezadnje ocenami. Izkustveno učenje prinaša trajnejše znanje, ki
se ne pozna samo pri predmetu, ampak tudi v življenju. S takim pristopom dijaki razvijajo tudi
boljši odnos do okolja, predvsem bolje opazujejo okolico, kar mogoče pri nas malo
zanemarjamo, in opažam, da naši dijaki tega niso tako vešči […], dijaki vidijo samo sebe,
okolice pa ne.«
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o večja aktivnost, motivacija dijakov
G »Prednost je, da so dijaki bolj aktivni, da se morajo za svoje znanje potruditi in da jim ni
vse prineseno ''na pladnju'', širijo svoje splošno znanje […], s tem pa jih tudi prisiliš, da vsi
sodelujejo.«
I »Če uporabljaš metode izkustvenega učenja, so dijaki bolj aktivni in velika je tudi
motivacijska vloga.«
o boljše predstave dijakov, logično razmišljanje
E »Dijaki dobijo bistveno boljše predstave. Geografija je tak predmet, kjer je znanje brez
predstav, zelo ''jalovo''. Izkustveno učenje spodbuja tudi logično razmišljanje.«
7. IZPOSTAVLJENE OVIRE UPORABE IZKUSTVENEGA UČENJA PRI
POUKU GEOGRAFIJE V GIMNAZIJI
A »Največji problem je preveč natrpan učni načrt, preveč vsebine in premalo časa […],
za tako učenje (uro) potrebujem več priprave, tudi do 3x več kot za ''običajno uro''. Časa pa
na žalost ob družini nimam […], oviro vidim tudi v dijakih, ki niso navajeni takega načina
dela […], navajeni so zapisovanja in mogoče tudi zato ''drugačnih ur'' ne sprejmejo dobro.«
B »Problem je v tem, da niso vsi otroci enako zainteresirani, niso vsi enako ''močni'' v
izkustvenih metodah (nekaterim bolj ustrezajo, drugim manj). Ovira so mi predvsem apatični
otroci, katere je težko animirati, vendar to je le peščica. Ovire mi ne predstavlja matura. Vsi
moji dijaki jo naredijo, kljub uporabi takih metod.«
C »Preveliko število dijakov v razredu, prenatrpan učni načrt, premalo časa. Ovirajo me tudi
odpadanja ur geografije zaradi praznikov, športnih, naravoslovnih dni […], ne vem, kako naj
na drugačen način (kot frontalno) spravim snov čez. Mi smo mogoče malo obremenjeni s tem,
da gre skoraj polovico vsake generacije na maturo iz geografije, in si ne upamo puščati
nepredelanih poglavij. To je verjetno kar malo v naših glavah […]. [I]zogibam se metodam,
ki ''žrejo'' čas, kot npr. igra vlog, skupinsko delo […], tu so še birokratske ovire, ki narekujejo
spremljevalca, če želim otroke odpeljati iz šole.«
D »Največja ovira je čas. Nemogoče je predelati vso vsebino […], jaz bistveno širše jemljem
snov za maturo, ker točno vem, da bodo tega 50 % pozabili […], [T]ehnična opremljenost
šole – smo verjetno ena izmed gimnazij, ki smo najslabše opremljeni […]. [N]ekatere ure
izgubimo tudi zaradi praznikov in športnih dni.«
E »Prva ovira je čas. Metod izkustvenega učenja bi več uporabljala, če na koncu ne bi bila
omejena z maturo […]. [D]elo z metodami izkustvenega učenja velikokrat izzveni v prazno,
saj gre veliko časa za manjši ''efekt'' […], mogoče sem tudi malo tradicionalno usmerjena in
včasih tudi preveč lena pa je tradicionalen način najlažji. Včasih je težko dobiti tudi dodaten
material. Dijaki so v tem pogledu vsekakor korak pred mano, ker mi nismo vešči teh tehnik
tako kot oni. Oviro mi predstavlja tudi prostor in pripomočki.«
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F »Je več različnih omejitvenih dejavnikov. Lovi me čas, ki mi narekuje tempo. Dijaki morajo
imeti predelano snov za zaključek leta in za maturo. Nenehno mi tudi odpadajo ure zaradi
različnih dejavnosti. Veliko časa porabim tudi za pisanje, ponavljanje in analizo testov, tudi 9
ur. Matura zelo vpliva na pouk, saj nam je zadala točne cilje, ki jih moramo doseči in jim
slediti. Zaradi tega je manj kreativnosti iz naše (profesorjeve) strani […]. Uporaba
izkustvenega učenja je odvisna tudi od dijakov, njihove motivacije. Če so čustva preveč
vpletena, ne dosegam tistega pravega znanja. Opažam, da imajo včasih dijaki negativna
čustva do določenih tem, sploh v družbeni geografiji, in to moram zelo paziti, da čustva ne
gredo preveč iz njih.«
G »Za izkustven način učenja je potrebnih mnogo več ur za določeno snov. Ovira me čas in
tudi matura. Predelati moramo čim več snovi, da čim več dijakov izbere geografijo na maturi
in da imajo v 4. letniku manj dela. V tem vidim prednost pred ostalimi predmeti. Če v 3 letih
obdelam vso potrebno snov za maturo, mi v 4. letniku ostane samo ponavljanje in to je za
dijake absolutna prednost. Če želim to doseči, si veliko eksperimentiranja ne morem privoščiti
[…], tako učenje zahteva mnogo več mojih priprav, ki si jih včasih lahko privoščim, včasih
ne.«
H »Preveliko število dijakov v enem razredu, v povprečju 30 […], čas, tudi 2 uri za snov, ki bi
jo s frontalno obliko sicer obdelala v eni uri. Tudi učni načrt mi ''diha'' za ovratnik in mi
narekuje tempo […]. [U]poraba izkustvenega učenja pri poučevanju je odvisna tudi od
dijakov, od njihovega interesa.«
I »Res je, da smo glavna ovira mi sami (učitelj), če nam to ni bilo posredovano in ne poznamo
takih metod, se jih tudi ne poslužujemo. Priznam, da bi moralo biti več seminarjev na to temo
in tudi druge metodične teme. Nihče ti ne pove, kako naj se to dela, od tebe pa se pričakuje,
da boš. Pri geografiji pogrešam prav izobraževanje glede novih, sodobnih metod pouka, kjer
jih konkretno pokažejo, mi pa jih lahko tudi testiramo. Če metodo preizkusiš na lahko koži, jo
boš uporabljal tudi v razredu. Če učiš dalj časa po eni metodi, te lahko ta tudi blokira.
[U]čni načrt marsikaj omogoča, če ga znaš tako pogledati […]. Največja ovira je čas. Pri
treh urah geografije na teden si težko privoščim take metode. Morda je krivo tudi to, da jih v
nižjih letnikih ne naučijo takega načina dela. Zaradi mature in stiske s časom si izredno težko
privoščim, da pri rednih urah uporabljam bolj »moderne metode«, mi pa tudi dijaki sami
povedo, naj povem najkrajše in tako, da imamo mi zapiske. Dijaki imajo take stvari (moderne
metode) dostikrat za izgubo časa, žal, in mogoče tudi zato, ker jim jaz rečem, da imamo malo
časa.«
J »Glavna ovira za te metode je preveliko število dijakov v razredu. Če bi bile manjše
skupine, bi metod uporabljala več. [I]zobrazba profesorjev – če metode izkustvenega učenja
poznaš, jih tudi uporabljaš. Pomembno je tudi izkustveno učenje profesorjev – preverjanje na
lastni koži in šele tako jih lahko uporabljaš. Predlagam več tovrstnega izobraževanja in
preverjanje učiteljevega dela (poučevanja) […], dijaki se morajo izkustvenega pristopa
nekoliko navaditi in tudi naučiti, tudi to me kdaj pa kdaj ovira.«
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8. JE IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU GEOGRAFIJE UPORABNO?
Vsi intervjuvani profesorji menijo, da je izkustveno učenje pri pouku geografije uporabno.
A »Vsekakor je uporabno.«
B »Za geografijo je izkustveno učenje zelo pomembno. Brez takega učenja geografiji ni
prihodnosti. Poučevati moramo s časom in ne ''zaspati'' na učbenikih. Geografija ima v
primerjavi z drugimi vedami to srečo, da lahko vse vidimo v prostoru.«
C »Mislim, da je, saj je narava predmeta taka […], povezuje pojave in procese okrog nas.«
D »Brez tega geografije ni. Lahko je nam, saj poučujemo življenjske stvari.«
E »Izkustveno učenje je zelo uporabno v geografiji.«
F »Izkustveno učenje bi zelo priporočila vsakemu profesorju […], vsak profesor mora sam pri
sebi ugotoviti, kaj mu ustreza in kaj ne […], izkustveno učenje ure geografije bogati in vodi
do življenjskega znanja […], geografija pa je vse okoli nas, naše življenje […], res
potrebujemo življenjsko, uporabno znanje in do tega vodi izkustveno učenje.«
G »Geografija je taka veda, da je izkustveno učenje vsekakor uporabno.«
H »Izkustveno učenje je zelo uporabno v geografiji, v določenih primerih pa pri takem načinu
učitelj potrebuje več energije kot npr. pri frontalnem pouku.«
I »Geografija je priviligirana v primerjavi z zgodovino, kjer je snov odmaknjena […], pri
geografiji [se] učimo o svetu, o tem, kar se dogaja sedaj. Pri geografiji se je lažje posluževati
takih metod […].«
J »Seveda, te metode so prisotne, sploh v geografiji. Geografija je hvaležna za take metode in
jih zelo odobravam. Potrebno se je zavedati, da se da v to vpeljati mnogo primerov, le
poiskati je potrebno poti.«
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJE INTERVJUJEV
6.1. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
… kako profesorji geografije v gimnaziji razumejo pojem izkustvenega učenja?
Ugotovili smo, da večina profesorjev (7) geografije razume pojem izkustvenega učenja kot
povezovanje teorije s prakso. Zanimivo se nam je zdelo, da intervjuvanca pri dveh primerih
pojma nista razumela, ko pa smo jima ga razložili, sta povedala, da izkustveno učenje pri
pouku uporabljata, le nista poznala izraza. Profesorji geografije največkrat izkustveno učenje
razumejo kot izhajanje iz svojih lastnih izkušenj ali izkušenj dijakov, ki jih vključujejo v
pouk: »Izkustveno učenje meni pomeni izhajanje iz lastnih izkušenj bodisi mojih ali otrokovih.
Izkušnjo, ki jo ima posameznik, skušamo skupaj analizirati in iz tega nekaj izpeljati.«
Opozoriti moramo dvoje: eno je govoriti o izkušnjah in drugo je omogočiti neposredno
izkušnjo v razredu. Le dva profesorja (F in J) od desetih razumeta izkustveno učenje kot
vključenost dijaka v neposredno izkušnjo: »Izkustveno učenje pomeni, da je posameznik
direktno vključen v neko izkušnjo in da s svojimi čustvi doživi, tisto, kar pač mora. Ker je
doživetje izkušnje intenzivno, je tudi znanje najbolj trajno. Doseže se tudi kaj več - višje
stopnje znanja po taksonomski lestvici« (J), drugi profesorji govorijo o izkušnjah.
David Kolb, eden najpomembnejših teoretikov s področja izkustvenega učenja, pravi, da je
izkustveno učenje »vsako učenje v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo poučuje […]. Gre za
neposredno srečanje s pojavom, ne pa razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi
nekaj naredili v resnični situaciji. Izkustveno učenje je proces, v katerem se ustvarja znanje s
pretvorbo (transformacijo) izkušnje« (Kolb v Marentič Požarnik, 1992a, str. 3). Pri
izkustvenem učenju gre za obliko učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje),
opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v celoto (Marentič
Požarnik, 2000). Gre torej za učenje, kjer je dijak vpleten v celoti. Ali lahko govorimo o
izkustvenem učenju, če le govorimo o izkušnjah? Je učenje izkustveno, če učitelj pripoveduje
o svojih izkušnjah iz potovanj? Tuja izkušnja še ne prinaša izkustvenega učenja. Če
pogledamo Kolbov krog izkustvenega učenja, je konkretna izkušnja le ena od štirih sestavin
izkustvenega učenja. Menimo, da profesorji največkrat vključujejo razmišljanje o izkušnjah,
pa še to pogosto svojih, le redko pa dijake vpletejo v konkretno izkušnjo (faza konkretne
izkušnje po Kolbovem krogu).
Vsi intervjuvanci poudarjajo, da je rezultat izkustvenega učenja bolj trajno, razumljivo,
življenjsko, uporabno znanje, le eden pa poleg tega opozarja še na razvoj čustvene plati pri
dijaku. Profesorji večinoma omenjajo, da izkustveno učenje razvije ''drugačno'' znanje kot
tradicionalni pouk. Ob tem se sprašujemo kaj imajo v mislih pod ''drugačnim znanjem''?
Marentič Požarnik (1992a) omenja tudi sposobnost prilagajanja novim okoliščinam,
osebnostno avtonomijo, občutljivost do sebe in drugih, sposobnost komunikacije in
sodelovanja, zmožnost celovitega dojemanja, sinteze, zmožnost znajdenja v nepredvidljivih,
kompleksnih socialnih situacijah. Slednje ugotovitve pogrešamo tudi pri profesorjih
geografije. Če se navežemo na cilje, ki so zapisani v Učnem načrtu za geografijo v splošni
gimnaziji (sprejet leta 1998), naj bi dijaki pri pouku geografije pridobili sposobnost za lastno
odločanje in ravnanje. Pridobili naj bi pozitiven odnos do sveta in domačega okolja ter
odgovornost do varstva okolja. Razvili naj bi sposobnost izražanja geografskega znanja v
verbalni, kvantitativni in grafični obliki pa tudi odgovornost do ohranjanja fizičnih in
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bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije … . Cilji pouka geografije v gimnaziji
se umeščajo visoko na taksonomski lestvici in izkustveno učenje jih vsekakor pomaga doseči.
… ali profesorji geografije v gimnaziji pri pouku geografije uporabljajo izkustveno
učenje? Katere metode izkustvenega učenja uporabljajo pri poučevanju?
Vsi intervjuvani profesorji geografije v gimnaziji menijo, da pri svojem poučevanju
uporabljajo izkustveno učenje (ko pa jih povprašamo po metodah izkustvenega učenja,
ugotovimo, da ga dva ne uporabljata). Pri pouku bodisi izhajajo iz izkušenj dijakov ali lastnih
izkušenj bodisi jih vpletejo v pouk: »Dijaki pogosto predstavijo svoje izkušnje o določeni
stvari, kaj so prebrali, videli, slišali, […], iz katere ''potegnemo'' neko ''končno stvar'' […]«
(B). Opažamo, da profesorji večinoma govorijo o izkušnjah, pogrešamo pa vpletenost dijakov
v neposredno izkušnjo. Profesorji bi se po našem mnenju morali bolj potruditi v smeri, da
dijakom omogočijo več učenja iz neposredne izkušnje, kot da se le pogovarjajo o izkušnji.
Izkušnje dijakov navsezadnje niso enake in razmišljati je potrebno tudi v tej smeri, da jim
omogočimo imeti izkušnje. Tudi obuditev pretekle izkušnje je lahko način pri izkustvenem
učenju, a ga moramo izvesti zelo sistematično in načrtno. Samo dajanje primerov ni
izkustveno učenje! Oseba F je podala dober primer obuditve pretekle izkušnje, kjer dijake
sprašuje, kako so doživeli nevihto. Pojav nevihte razloži tako, da razlago naveže na njihovo
izkušnjo. Nekateri avtorji omenjenega primera ne bi uvrstili v izkustveno učenje, po njihovem
mnenju je ključna neposredna vpletenost v izkušnjo, vendar sami menimo, da lahko tudi
pretekla izkušnja vodi do izkustvenega učenja. Naloga profesorja pa je, da skupaj z dijaki,
izkušnjo osmislijo, analizirajo, ''pogledajo'' z raznih zornih kotov.
Ugotavljamo, da so redke ure geografije v gimnaziji, kjer bi celotna učna ura potekala na
izkustveni način: »[…] da bi celo uro izvedel po metodah izkustvenega učenja, so redki
primeri, v posameznih korakih učne ure pa zagotovo […]. [U]porabljam ga, vendar ne celo
uro, predvsem v uvodni fazi kot motivacijsko sredstvo ali pa tudi vmes za dvig motivacije
[…]« (I). Izkustveno učenje torej intervjuvani profesorji uporabljajo predvsem kot ''del
ure''/izsek v uri in tudi ne v pravem pomenu besede. Omenjajo začetek ure kot uvod v uro,
vzbujanje motivacije, popestritev učne ure (»[V]sako uro uporabljam izkustveno učenje,
predvsem kot popestritev. To je tisto, kar ure naredi zanimive, bogate in kar pritegne otroke,
predvsem pa jim približa stvari […]«(B)), v večji meri pa ga uporabljajo tudi v okviru priprav
na maturo.
Profesorji geografije menijo, da pri svojem poučevanju uporabljajo naslednje metode
izkustvenega učenja:
o nevihto možganov (predvsem v uvodnem delu ure, za vzbujanje motivacije ali
ugotavljanje predznanja, zato menimo, da to ni ''prava'' nevihta možganov, pač pa
tehnika asociacij),
o igro vlog,
o uporabljajo avdiovizualne pripomočke (film, diapozitivi, računalnik),
o samostojne projekte in terensko delo (predvsem v okviru priprav na maturo),
o delo s tekstom (pri katerem ni nujno, da gre za izkustveno učenje) in
o študijo primera.
Opozoriti moramo, da le redki profesorji vedo, kako se uporabljajo metode izkustvenega
učenja, zato uporabe termina še ne dojemamo kot poznavanje in uresničevanje izkustvenega
učenja. Izpostavili bi dobra primera uporabe izkustvenega učenja pri fizični geografiji na temo
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vremena: »[…] pisanje dnevnika imamo pri vremenu – opazujejo vreme v enem tednu, ga
podprejo z vremensko karto iz časopisa, na koncu pa morajo sami napovedati vreme« (F) in
okroglo mizo o okoljskih temah (igra vlog) profesorja I.
Presenečeni smo, da so metode izkustvenega učenja redkeje zastopane pri pouku geografije v
gimnaziji. Sicer jih uporabljajo vsi, vendar obenem tudi ugotavljajo, da bi jih lahko več. Le
ena profesorica je navdušena nad njimi, drugi pa opozarjajo na mnoge ovire uporabe metod
izkustvenega učenja, ki jih bomo navedli v nadaljevanju.
… ali izvajajo izkustveno učenje po fazah izkustvenega učenja?
Profesorje geografije v gimnaziji prosimo, da mi točno opišejo potek učne ure, v kateri so
uporabili izkustveno učenje. Glede na opisani primer smo analizirali, ali le-ta vsebuje faze, po
katerih naj bi potekalo izkustveno učenje. Ob tem moramo opozoriti, da le navajanje enega
primera ne pokaže načina njihovega poučevanja, vendar da le občutek, ali profesor pozna
faze, po katerih naj bi potekalo izkustveno učenje ali ne. Z odgovori na to vprašanje smo tudi
dobili vpogled oziroma potrditev, da le redki profesorji vedo, kaj je izkustveno učenje, a ga
kljub temu uporabljajo pri svojem poučevanju (šest profesorjev od desetih je predstavilo
primer izkustvenega učenja).
Ugotovili smo, da pri nobenem od vprašanih profesorjev primer ne vsebuje vseh faz
izkustvenega učenja, kot jih navede Marentič Požarnik (načrtovanje učne izkušnje, uvodna
faza, faza aktivnosti, faza analize, faza povzetka in evalvacije). Zadnje tri faze, faza analize,
faza povzetka in evalvacije, so pri štirih profesorjih združene v skupno fazo, ki jo
poimenujejo ''zaključek''. Le oseba J pove, da po koncu igre evalvira proces skupaj z učenci
(tudi oni povedo svoje mnenje). Na ta način se še najbolj približa vključevanju vseh faz v
izkustveno učenje.
Pri dveh intervjuvanih profesorjih (oseba F in I) geografije v gimnaziji se dejavnost
izkustvenega učenja konča po fazi aktivnosti, manjkajo zadnje tri, najbolj pomembne faze
izkustvenega učenja: faza analize, povzetka in evalvacije, ki osmislijo celotno izkušnjo.
Marentič Požarnik (1992a; 1987) tem fazam pripisuje največji pomen in pravi, da je prejšnja
aktivnost (npr. igra vlog) brez njih le ''družabna zabava''. Potrebna je razprava, ki uredi in
osmisli izkušnjo. Če je faza povzetka prekratka in udeleženci ne morejo izkušnje osmisliti ter
povezati s svojimi pojmovanji, bodo odšli zmedeni in razočarani, celotna izkušnja pa se jim
ne bo zdela pomembna.
Dva profesorja (od desetih) sta podala primera učne ure, ki ne vsebuje izkustvenega učenja,
zato menimo, da tudi pojma izkustvenega učenja in faz, po katerih naj bi potekalo tako
učenje, ne poznata. Podala sta ''tradicionalno'' učno uro, pri kateri poteka pouk predvsem kot
razlaga (» [R]azlago navežem na znanje, ki ga že imajo […], cela ura je bila čudovita in
povedala sem vse o tej državi […]« (D)).
Dva profesorja (osebi E in C) pa sta podala tipičen primer skupinskega dela, iz katerega je
težko razbrati, ali vsebuje izkustveno učenje.
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… ali obstajajo določene teme geografije, pri katerih je izkustveno učenje prisotno v
večji meri?
Sedem od desetih intervjuvanih profesorjev geografije v gimnaziji meni, da obstajajo teme v
geografiji, ki so bolj hvaležne za uporabo izkustvenega učenja, to je predvsem regionalna
(svet, Evropa in Slovenija) in družbena geografija. Le eden od njih izpostavi tudi občo
geografijo. Eden od profesorjev (oseba F) opozarja, da so družbene teme lahko zelo
občutljive, saj pri dijakih lahko izzovejo nestrpnost in preveč čustveno doživljanje vsebine.
Dva profesorja (C in I) poudarita regionalno geografijo (Evropo in Slovenijo), saj imajo dijaki
neposredno izkušnjo z okoljem in je zato uporaba izkustvenega učenja lažja.
Presenetilo nas je, da le trije profesorji geografije menijo, da je izkustveno učenje uporabno za
celotno snov v geografiji: »Nikoli ne razmišljam tako, da je ena tematika bolj hvaležna za
uporabo določenih metod, druga pa ne. Za vsako temo je možna uporaba vseh metod
izkustvenega učenja, le najti je potrebno idejo, kako jo uporabiti« (J).
Menimo, da je uporaba izkustvenega učenja povezana tudi s tem, koliko je določeno področje
geografije blizu profesorju. Nekateri se bolje počutijo v družbeni, drugi v fizični ali regionalni
geografiji. Zanimiv je primer osebe D (»Meni je to družbena geografija, saj sem iz te tudi
doktorirala […], to je moja tema, manj pa me zanima fizična geografija. Fizičnogeografske
značilnosti iščem zato, da bi lažje pojasnila družbenogeografske.«), ki kaže, da uporabo
izkustvenega učenja pogojuje s svojimi preferencami. Ko smo se sami preizkusili v uporabi
izkustvenega učenja v družbeni, fizični in regionalni geografiji (glej Aplikativni del), nismo
občutili, da bi bile določene teme bolj ali manj primerne za uporabo. Strinjamo se s
profesorjem J, ki meni, da je za vsako temo možna uporaba izkustvenega učenja, potrebno je
le najti pot za izvedbo.
… kakšne izkušnje imajo profesorji geografije v gimnaziji z uporabo izkustvenega
učenja?
Intervjuvane profesorje geografije smo prosili, če nam lahko povedo, kakšne so njihove
izkušnje z uporabo izkustvenega učenja pri njihovem poučevanju. Namignili smo jim, naj
nam res povedo, kako je z uporabo v praksi. Nad odgovori smo bili presenečeni, saj ima kar
sedem (od desetih) profesorjev bolj kot ne negativne izkušnje z uporabo le-tega.
Negativne izkušnje so povezane z mnogimi ovirami, s katerimi se srečujejo profesorji
geografije v gimnaziji, in so v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljene. Izkušnje
profesorjev so, da imajo dijaki ure geografije, v katerih se uporablja izkustveno učenje, bolj za
zabavo in popestritev (»[U]čenci niso navajeni takega načina dela in ga imajo bolj za
''zabavo''. [O]pažam, da dijaki, kjer so prisotne metode izkustvenega učenja (npr. igra vlog),
ne vzamejo tako resno kot pa tistih ur, ki so bolj ''tradicionalne''/frontalne. Sicer jim je bolj
zanimiva, a tudi bolj zabavna (ob tem mislim na klepetanje in nižjo koncentracijo) […]« (A)),
profesorji pa so tudi obremenjeni s časom, ki ga imajo na voljo za predelavo snovi, zato teh
metod ne uporabljajo in ostajajo pri ''tradicionalnem'' pouku, kot pravi profesorica C: »[…]
metodam, ki ''žrejo'' čas, kot npr. igra vlog, skupinsko delo […] se izogibam […]«. Profesor G
meni: »Tak način poučevanja si lahko privoščim enkrat na mesec, ker drugače mi zmanjka
časa za obravnavo snovi. Pretehtati moramo: ali izkustveno učenje ali predelana snov, in
glede na to, da jih čaka matura, je odgovor jasen […]«. Profesorica H pravi: »Če uporabim
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metode izkustvenega učenja, druge ure ''žrtvujem'', saj za enak učinek potrebujem dlje časa
[…]«.
Profesorji tudi omenjajo, da dijaki niso navajeni takega (''drugačnega'') načina dela. Na
izkustveno učenje se morajo pripraviti tako dijaki kot tudi profesor. Ne smemo pozabiti, da je
tudi dijakom potrebno predstaviti ''drugačen'' način dela in jim ga približati.
Večina profesorjev še vedno ostaja pri ''tradicionalnem'' načinu poučevanja, saj menijo:
»[Ž]al, še vedno opažam, da si dijaki največ zapomnijo, če uporabljam tradicionalno metodo
[…]« (E) ali pa: »[M]enim, da je še vedno tradicionalen pristop najboljši, saj se dijaki
morajo naučiti snov. Od vsakega učitelja je odvisno, koliko je ''zagnan'' za nove/moderne
metode. Ugotavljam, da se dijaki v urah, ki niso tradicionalne, kjer ne zapisujejo sproti, ne
učijo« (H). Menimo, da je takšen način dela (tradicionalno poučevanje) lahko tudi rezultat
njihove neusposobljenosti za vodenje izkustvenega učenja. Marentič Požarnik (1992b) meni,
da je najprej pomembno sodelovati v izkustvenih oblikah z dobrim vodjem kot udeleženec, ob
koncu analizirati situacije in predlagati še drugačne reakcije, nato pa samostojno poskusiti z
lažjimi aktivnostmi izkustvenega učenja oziroma s posameznimi fazami. To bi predlagali tudi
profesorjem geografije, saj verjamemo, da so ob uvajanju novih metod poučevanja težave
prisotne.
''Le'' trije profesorji geografije v gimnaziji pa imajo pozitivne izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja, saj menijo, da jih dijaki zelo dobro sprejemajo, ure geografije so bolj
zanimive, saj ''pritegnejo'' dijake (tudi tiste ''slabše'', manj zainteresirane). Ugotavljajo, da s
takim načinom učenja dijaki usvojijo znanje za življenje: »[I]zkustveno učenje uporabljam pri
vsaki uri, zato mi je blizu in zelo všeč […], ga zelo podpiram. Izkustveno učenje da otrokom
tisto, kar jim bo ostalo za daljši čas, to je znanje za življenje in ne le za ''5 minut'' […], to je
tisto, kar ure naredi zanimive, bogate in kar pritegne otroke, predvsem pa jim približa stvari
[…]« (B).
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Tabela 3: Primerjava izjav nekaterih profesorjev o prednostih izkustvenega učenja in
negativnih izkušnjah z uporabo le-tega.
OSEBA
A
C
E

G

H

I

PREDNOST
IZKUSTVENEGA UČENJA (izjava)

NEGATIVNE IZKUŠNJE
Z UPORABO IZKUSTVENEGA
UČENJA (izjava)
»Predvsem je to znanje, ki ostane za celo »Učenci niso navajeni takega načina
življenje. Tako znanje je tudi bolj dela in ga imajo bolj za ''zabavo''.
razumljivo in uporabno v življenju.«
»Znanje za življenje, uporabno znanje.« »[…] metodam, ki ''žrejo'' čas kot npr.
igra vlog, skupinsko delo, se izogibam
[…].«
»Dijaki dobijo bistveno boljše predstave »Žal, še vedno opažam, da si dijaki
[…]. Izkustveno učenje spodbuja tudi največ zapomnijo, če uporabljam
tradicionalno metodo […], izkupiček
logično razmišljanje.«
teh metod je majhen, saj večinoma
vsak ve samo tisto, kar je sam naredil
[…].«
»Prednost je, da so dijaki bolj aktivni, da
se morajo za svoje znanje potruditi in da
jim ni vse prineseno ''na pladnju'', širijo
svoje splošno znanje […], s tem pa jih
tudi prisiliš, da vsi sodelujejo.«
»[…] Znanje, pridobljeno na izkustveni
način, dijaki lahko uporabijo tudi v
praksi, v svojem življenju.«

»Pretehtati moramo: ali izkustveno
učenje ali predelana snov in glede na
to, da jih čaka matura, je odgovor
jasen […]«
»[…], menim, da je še vedno
tradicionalni pristop najboljši, saj se
dijaki morajo naučiti snov […]«

»Izkustveno učenje prinaša boljše »Igra vlog in druge metode
rezultate (kakovostnejše znanje) kot samo izkustvenega učenja so simpatične,
vendar jih dijaki dostikrat ne razumejo
frontalna oblika dela […].«
na pravi način. Kako jim pokazati, da
jo bodo resno vzeli […]?«

Vir: intervju, 2008

Izredno zanimiva je ugotovitev, da profesorji izkustvenemu učenju pripisujejo trajnejše, bolj
uporabno znanje, obenem pa imajo z njim negativne izkušnje. Vprašati se moramo, zakaj tako
izključevanje odgovorov? Menimo, da profesorji v teoriji vedo, kaj lahko z izkustvenim
učenjem pridobijo, v praksi pa ne ravnajo tako in tudi ne verjamejo v pozitivne učinke
izkustvenega učenja.
Sprašujemo se, ali se tudi z izkustvenim učenjem dogaja to, da eno velja v teoriji, drugo v
praksi. Ugotavljamo, da je, na žalost, res tako. Čeprav profesorji poznajo vse pozitivne stvari,
ki jih prinaša izkustveno učenje, ga v praksi ne uporabljajo. Z njim imajo negativne izkušnje.
Menimo, da je temu krivo predvsem prepričanje, da je izkustveno učenje za popestritev,
zabavo, in jih ovira pri njihovem delu, morda pa tudi to, da sami nimajo dobrih izkušenj z
uporabo izkustvenega učenja (niso preizkusili izkustvenega učenja ''na lastni koži'').
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… katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše prednosti
uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije?
Profesorji navajajo naslednje prednosti uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije:
trajnejše, bolj razumljivo in uporabno znanje, učenje za življenje, učenje opazovanja okolja,
boljše predstave dijakov, večja je motivacija in interes za učenje, večja je aktivnost dijakov
pri pouku, pridobivanje stališč in njihovo zagovarjanje, večja samostojnost dijakov, občutek
za sočloveka in vživljanje v drugega. Sprašujemo se, ali profesorji res verjamejo v vse
pozitivne učinke, ki jih prinaša izkustveno učenje, in zakaj ga potem ne uporabljajo v večji
meri.
… katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše ovire
uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije?
Tabela 4: Najpogostejše ovire intervjuvanih profesorjev geografije.
ŠT. ODG.
OVIRA

INTERVJUVANIH
PROF. (od desetih)

čas

7

dijaki

6

matura

5

učni načrt

3

normativ (preveliko št. dijakov v razredu)

3

odpadanje učnih ur geografije

3

subjektivni vzroki (vzrok v njih samih;

3

''neznanje'', več priprave)
tehnična opremljenost, pripomočki, prostor

2

Vir: intervju, 2008

Na podlagi transkripcij intervjujev profesorjev geografije smo naredili tabelo najpogostejših
ovir pri uporabi izkustvenega učenja pri poučevanju. Vsi profesorji (deset) so omenjali več
ovir, odgovore pa smo razporedili glede na to, ali so jih profesorji omenili. Iz tabele je
razvidno, da kar sedmim profesorjem (od desetih) oviro pri uporabi izkustvenega učenja
predstavlja čas, na drugem mestu pa so dijaki (šestim profesorjem; niso vajeni ''drugačnega''
načina dela, niso zainteresirani). Polovico profesorjev (pet) ovira matura, ki jim narekuje
tempo in način poučevanja. Učni načrt, normativ in odpadanje ur geografije so izpostavili trije
profesorji, dva pa tehnično opremljenost, pripomočke in prostor.
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Profesorji so kot oviro največkrat (sedem profesorjev od desetih) izpostavili pomanjkanje časa
zaradi različnih vzrokov:
o preveč obsežen učni načrt (»učni načrt mi ''diha'' za ovratnik in mi narekuje tempo
[…]« (H));
o matura, ki dijake čaka ob koncu šolanja v gimnaziji (»[M]etod izkustvenega učenja bi
več uporabljala, če na koncu ne bi bila omejena z maturo« (E) ali pa »Lovi me čas, ki
mi narekuje tempo. Dijaki morajo imeti predelano snov za zaključek leta in za maturo
[…]« (F), »Predelati moramo čim več snovi, da čim več dijakov izbere geografijo na
maturi in da imajo v 4. letniku manj dela. V tem vidim prednost pred ostalimi
predmeti« (G), »Zaradi mature in stiske s časom si izredno težko privoščim, da pri
rednih urah uporabljam bolj »moderne metode«, […] (I)). Obenem pa »matura zelo
vpliva na pouk, saj nam je zadala točne cilje, ki jih moramo doseči in jim slediti.
Zaradi tega je manj kreativnosti iz naše (profesorjeve) strani« (F);
o odpadanje ur geografije zaradi praznikov, športnih, naravoslovnih, kulturnih dni …;
o subjektivni vzroki profesorja (več časa za pripravo na ure izkustvenega učenja: »[Z]a
tako učenje (uro) potrebujem več priprave, tudi do 3x več kot za ''običajno uro''. Časa
pa na žalost ob družini nimam […]« (A)).
Profesorji geografije v gimnaziji se zaradi pomanjkanja časa izogibajo »[…] metodam, ki
''žrejo'' čas, kot npr. igra vlog, skupinsko delo […]« (C) in navajajo, da z metodami
izkustvenega učenja predelajo manj snovi (»[…] tudi 2 uri za snov, ki bi jo s frontalno obliko
sicer obdelala v eni uri […]« (H)).
Druga najpogostejša ovira so dijaki. Tako meni šest od desetih profesorjev geografije. »Oviro
vidim tudi v dijakih, ki niso navajeni takega načina dela […], navajeni so zapisovanja in
mogoče tudi zato ''drugačnih ur'' ne sprejmejo dobro« (A). Ena profesorica pa pravi, da mora
pri metodah izkustvenega učenja skrbeti, da dijaki učenje ne doživljajo preveč čustveno (»Če
so čustva preveč vpletena, ne dosegam tistega pravega znanja. Opažam, da imajo včasih
dijaki negativna čustva do določenih tem, sploh v družbeni geografiji in to moram zelo paziti,
da čustva ne gredo preveč iz njih.« (F)). Ali pa: »[…] mi pa tudi dijaki sami povedo, naj
povem najkrajše in tako, da imamo mi zapiske […]Dijaki imajo take stvari (moderne metode)
dostikrat za izgubo časa, žal, in mogoče tudi zato, ker jim jaz rečem, da imamo malo časa.«
(I) Menimo, da se profesorji prevečkrat izgovarjajo na dijake. Vzrok za to vidimo v
nepoznavanju metod in poteka izkustvenega učenja pri profesorjih.
Kot ovire profesorji omenjajo tudi preveliko število dijakov v razredu, birokratske ovire
(spremljevalec za delo na terenu), pripomočke in prostor.
Izredno zanimiva pa mi je bila naslednja izjava profesorja: »Res je, da smo glavna ovira mi
sami (učitelj), če nam to ni bilo posredovano in ne poznamo takih metod, se jih tudi ne
poslužujemo […], nihče ti ne pove, kako naj se to dela, od tebe pa se pričakuje, da boš« (I).
Profesorji pogrešajo izobraževanje na temo metod izkustvenega učenja ali modernih metod ter
si želijo, da bi jih, preden gredo v razred, lahko preizkusili tudi na lastni koži. Zanimivo bi
bilo pogledati ponudbo predavanj (izobraževanj) na temo izkustvenega učenja in zanimanje
profesorjev geografije ter njihovo vključitev v ponujena izobraževanja. Problem glede
ustrezne pedagoške usposobljenosti bi lahko odpravili z večjo samoiniciativnostjo vsakega
profesorja, večjo motivacijo za uvajanje novih metod in željo po lastni profesionalni rasti.
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… kako profesorji geografije ocenjujejo uporabnost izkustvenega učenja pri pouku
geografije v gimnaziji?
Vseh deset intervjuvanih profesorjev geografije je enotnih in meni, da je pouk geografije
primeren za uporabo izkustvenega učenja. Že sama narava predmeta (proučevanje pokrajine)
je taka, da je potrebno izhajati iz življenjskih/konkretnih primerov in navsezadnje tudi
ustvarjati tako znanje, ki bo življenjsko, uporabno. Prednost geografije je tudi v tem, da se
učimo stvari, ki se dogajajo sedaj in jih lahko vidimo.
Navajamo izjavo profesorice F: »[I]zkustveno učenje ure geografije bogati in vodi do
življenjskega znanja […], geografija pa je vse okoli nas, naše življenje […], res potrebujemo
življenjsko, uporabno znanje in do tega vodi izkustveno učenje«.
Glede na to, da vsi intervjuvani profesorji geografije v gimnaziji menijo, da je izkustveno
učenje pri pouku geografije uporabno, se sprašujemo, zakaj takega učenja ne uporabljajo v
večji meri. Njihova ugotovitev, da je izkustveno učenje pri pouku geografije uporabno, je tudi
v nasprotju z argumentom, ki ga navaja profesorica, da take metode "žrejo čas". Ovirajo jih
številni dejavniki (glej interpretacijo ovir izkustvenega učenja). Menimo, da je veliko odvisno
od profesorjev in vedno bolj ugotavljamo, da še kako velja rek: »če se želi, se vse da«. Dela je
veliko, vendar, če ga delaš z veseljem, ni težko. Ne bodimo ovira sami sebi!
6.2. ''PORTRETI'' INTERVJUVANIH PROFESORJEV
Empirični del diplomske naloge temelji na študiji desetih intervjuvanih profesorjev geografije
v gimnaziji, zato se nam zdi primerno, da prikažemo tudi njihove ''portrete''. Za vsakega
intervjuvanca posebej smo prikazali njegove karakteristike (spol, starost, predmet poučevanja
in število let poučevanja) in glavne ugotovitve, ki smo jih povzeli po opravljenem intervjuju z
njim.
Oseba A
Je ženskega spola, stara 40 let, geografijo pa poučuje 13 let. Profesorica na začetku ni najbolje
vedela, kaj je mišljeno pod pojmom izkustveno učenje. Izkustveno učenje je razumela kot
povezavo izkušenj dijakov in vsebine predmeta, rezultat pa je trajnejše in bolj razumljivo
znanje. Profesorica pravi, da pri pouku uporablja izkustveno učenje, predvsem v smislu, da v
pouk vnaša izkušnje dijakov in lastne izkušnje. V tem smislu daje izkustvenemu učenju večjo
prednost pri pripravi na maturo. Pri pouku uporablja metodo razgovora, delo s tekstom,
metodo samostojnega projekta. Profesorica ne razume povsem, kdaj uporablja izkustveno
učenje, saj med metode izkustvenega učenja uvršča vse tiste, ki od dijakov zahtevajo neko
aktivnost. Z uporabo izkustvenega učenja ima bolj negativne izkušnje, saj meni, da dijaki niso
navajeni takega načina dela, ga ne jemljejo resno (''ure zabave''). Pri uporabi izkustvenega
učenja jo ovira preobsežen učni načrt, pomanjkanje časa pri pouku, preobsežna priprava, ki jo
izkustveno učenje zahteva ter dijaki, ki niso navajeni takega načina dela. Kot prednosti pa
izpostavi: trajnejše znanje, bolj razumljivo in uporabno znanje. Profesorica navede primer
izkustvenega učenja ob obravnavanju kamnin, ki ne vsebuje vseh faz, a kaže na dober primer
izkustvenega učenja. Meni, da izkustveno učenje v večji meri uporablja pri regionalni in obči
geografiji. Sicer pa ocenjuje, da je izkustveno učenje pri pouku geografije v gimnaziji
uporabno.
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Oseba B
Je ženskega spola, stara 43 let, geografijo pa poučuje 18 let. Profesorica je pojem
izkustvenega učenja razumela v smislu izhajanja iz lastnih ali dijakovih izkušenj. Izkustveno
učenje po njenem vodi v dolgotrajnejše in bolj življenjsko znanje. Profesorica uporablja
izkustveno učenje pri pouku na način, da v pouk vnaša izkušnje dijakov. Tako učenje
uporablja predvsem kot popestritev, za vzbujanje interesa pri dijakih, za uvod ali zaključek
ure. Ima pozitivne izkušnje z uporabo izkustvenega učenja, saj meni, da je to učenje za
življenje, pa tudi ure so bolj zanimive, z njim pritegne dijake in dosega boljše cilje. Pri pouku
uporablja ''nevihto možganov'', terenske vaje, igro vlog. Izkustveno učenje ima po njenem
mnenju naslednje prednosti: trajnejše, bolj razumljivo in življenjsko znanje, daje širino
znanja, sprejemanje drugega (občutek za sočloveka). Pri realizaciji izkustvenega učenja jo
ovirajo predvsem tisti dijaki, ki jim ne ustreza tak način dela. Profesorica mi je navedla
primer izkustvenega učenja – igre vlog na temo srečanja dveh prebivalcev z različnih
kontinentov. Omenjena metoda ne vsebuje vseh faz, po katerih naj bi potekalo izkustveno
učenje. Profesorica meni, da se da izkustveno učenje uporabiti pri vseh temah v geografiji in
je za ta predmet tudi uporabno.
Oseba C
Je ženskega spola, stara 38 let, geografijo pa poučuje 13 let. Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot navezavo vsebine predmeta na izkušnje dijakov ali njene lastne
izkušnje. Rezultat takega učenja je bolj razumljivo in uporabno znanje. Profesorica pri pouku
uporablja izkustveno učenje, predvsem pri uvodu v uro, za ugotavljanje predznanja dijakov. V
pouk vnaša izkušnje dijakov, vendar opozoriti moramo, da govorjenje o izkušnjah še ne vodi
do izkustvenega učenja. Pri pouku uporablja metodo dela s tekstom, terensko delo pa v
pripravah na maturo. Ima negativne izkušnje z uporabo izkustvenega učenja, saj jo je strah, da
z njim izgubla dragoceni čas. Izpostavi sledeče prednosti izkustvenega učenja: življenjsko,
bolj uporabno znanje. Ovire pa so: preveliko število dijakov v razredu, preobsežen učni načrt,
pomanjkanje časa pri pouku, odpadanje učnih ur geografije, matura in birokratske ovire
(spremljevalec). Profesorica pove, kako poteka delo v skupinah, pri čemer to ne vključuje
vseh faz, po katerih naj bi potekalo izkustveno učenje. Profesorica ne loči izkustvenega učenja
od učne oblike dela v skupinah. Ob tem se sprašujem, ali dijake kdaj vplete v neposredno
izkušnjo in če je za uporabo izkustvenega učenja usposobljena. Meni, da je izkustveno učenje
bolj uporabno pri družbeni in regionalni geografiji pa tudi pri geografiji v splošnem.
Oseba D
Je ženskega spola, stara 54 let, geografijo pa poučuje 25 let. Profesorica ni razumela bistva
izkustvenega učenja. Profesorica pri pouku uporablja izkustveno učenje - v pouk vnaša
izkušnje dijakov. Izkustveno učenje pri njenih urah je predvsem popestritvene narave, z njim,
vzbuja interes pri dijakih, uporablja ga tudi pri uvodu v uro, kar kaže da ne gre za ''pravo''
izkustveno učenje. Njeno poučevanje je bolj tradicionalno naravnano. Vsebuje veliko razlage,
zanimivo pa je, da ima pozitivne izkušnje z uporabo izkustvenega učenja (predvsem kot
predstavljanje izkušenj dijakov sošolcem). Uporablja metodo razgovora, občasno si ogledajo
film. Profesorica ne pozna faz izkustvenega učenja in jih ne uporablja pri poučevanju. Meni,
da je družbena geografija bolj primerna za uporabno izkustvenega učenja. Navaja naslednje
prednosti uporabe izkustvenega učenja: življenjsko, bolj uporabno znanje. Ovire pa so: čas,
tehnična opremljenost šole, odpadanje učnih ur geografije. Pravi, da je izkustveno učenje v
geografiji uporabno.
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Oseba E
Je ženskega spola, stara 53 let, geografijo pa poučuje 29 let. Profesorica je razumela pojem
izkustvenega učenja kot povezavo izkušenj s teorijo. Rezultat tega je uporabno znanje v
življenju. Profesorica pri pouku uporablja izkustveno učenje, predvsem kot vnašanje izkušenj
dijakov v pouk. Izkustveno učenje uporablja za popestritev, za vzbujanje zanimanja pri
dijakih, za uvod v uro, pri pripravi na maturo. Pri pouku izjemoma uporablja igro vlog, delo s
tekstom ali študijo primera, pogosteje pa metodo samostojnega projekta, terensko delo,
avdiovizualne pripomočke in nevihto možganov. Povedani primer izkustvenega učenja (delo
v skupinah) ne vsebuje vseh faz. Meni, da so vse teme enako hvaležne za uporabo
izkustvenega učenja. Ima bolj negativne izkušnje z uporabo metod izkustvenega učenja, saj je
prepričana, da ''dajo'' metode izkustvenega učenja v primerjavi s tradicionalnimi, manjši
izkupiček, zato je bolj naklonjena tradicionalnim metodam. Dijaki z izkustvenim učenjem
pridobivajo boljše predstave in logično razmišljanje. Izpostavi naslednje ovire za uporabo
izkustvenega učenja: čas, matura, manjša ekonomičnost metod izkustvenega učenja, ona sama
(profesorica: mogoče »preveč lena«, zato ji tradicionalen pristop bolj »leži«), učni
pripomočki, prostor. Meni, da je izkustveno učenje uporabno pri pouku geografije.
Oseba F
Je ženskega spola, stara 51 let, geografijo pa poučuje 28 let. Profesorica je razumela pojem
izkustvenega učenja kot uporabo njenih in dijakovih izkušenj pri pouku. Rezultat je bolj
trajno, uporabno in življenjsko znanje. Profesorica pri pouku uporablja izkustveno učenje – v
pouk vnaša izkušnje dijakov, uporablja igro vlog, nevihto možganov, avdiovizualne
pripomočke, delo s tekstom, terensko delo, pisanje dnevnika, vendar ima bolj negativne
izkušnje z uporabo metod izkustvenega učenja (dijaki ne sprejemajo drugačnih ur).
Izkustveno učenje ''uporablja'' predvsem za motivacijo. Primer izkustvenega učenja (igra
vlog), ki ga je predstavila, ima ''pomanjkljive'' faze, saj manjka faza analize in povzetka
(izkustveno učenje se konča po aktivnosti). Meni, da je izkustveno učenje uporabno v
geografiji, predvsem pa v družbeni. Izpostavi naslednje prednosti izkustvenega učenja:
trajnejše, življenjsko, bolj uporabno znanje, samostojnost, zagovarjanje stališč, medpredmetno
povezovanje ter ovire: čas, matura, odpadanje ur geografije, testi, dijaki (nizka motivacija,
preveč čustveno doživljanje).
Oseba G
Je moškega spola, stara 48 let, geografijo pa poučuje 25 let. Profesor je razumel pojem
izkustvenega učenja kot vpeljavo lastnih in dijakovih izkušenj v pouk, kar pa vodi v bolj
življenjsko znanje. Profesor pri pouku uporablja izkustveno učenje, predvsem z vnašanjem
izkušenj dijakov. Izkustveno učenje uporablja za popestritev učne ure, za vzbujanje interesa
dijakov in v uvodu v uro. Njegovo poučevanje je bolj tradicionalno naravnano. Prevladujoče
izkušnje z uporabo metod izkustvenega učenja so negativne, saj zavzamejo veliko časa. Pri
pouku uporablja avdiovizualne pripomočke, delo s tekstom, terensko delo (ekskurzije).
Profesor je opisal ''tradicionalno uro'', ki ne vsebuje izkustvenega učenja. Prednosti
izkustvenega učenja vidi v večji aktivnosti dijakov in v večji širini znanja, ovirajo ga
pomanjkanje časa, matura in prevelika količina časa, ki je potreben za priprave. Meni, da je
izkustveno učenje uporabno v geografiji, predvsem v družbeni.
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Oseba H
Je ženskega spola, stara 53 let, geografijo pa poučuje 15 let. Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot navezavo na izkušnje dijaka ali lastne izkušnje. Rezultat je uporaba
znanja v praksi. Profesorica pri pouku uporablja izkustveno učenje - v pouk vnaša izkušnje pri
motivaciji in v okviru priprav na maturo. Njeno poučevanje je bolj ''tradicionalno''. Pri pouku
od metod izkustvenega učenja uporablja naloge in terensko delo v okviru ekskurzij. Primer
izkustvenega učenja ne vsebuje vseh faz, po katerih naj bi le-to potekalo. Ima negativne
izkušnje z uporabo metod izkustvenega učenja, saj so po njenem mnenju bolj popestritvene
narave (zabava). Tudi njihov učinek je slabši kot pri ''tradicionalnem pouku''. Navede
naslednje prednosti: vzbujanje interesa za pouk, znanje, uporabno v življenju. Ovire pa so:
preveliko število dijakov v razredu, pomanjkanje časa, dijaki. Meni, da je izkustveno učenje
uporabno v geografiji, predvsem pa pri pouku družbene geografije.
Oseba I
Je moškega spola, stara 43 let, geografijo in zgodovino pa poučuje 19 let. Profesor na začetku
ni najbolj vedel, kaj je mišljeno pod pojmom izkustveno učenje. Kasneje se je izkazalo, da
pojem razume kot povezavo izkušenj dijakov z snovjo. Rezultat tega je bolj življenjsko znanje
in razvijanje čustvene plati dijakov. Profesor pri pouku uporablja izkustveno učenje, vendar le
kot del ure (za motivacijo, uvod). Pri pouku uporablja nevihto možganov, igro vlog in
terensko delo (ekskurzija). Primer izkustvenega pristopa (igra vlog: za ali proti gradnji HE) ne
vključuje vseh faz, po katerih naj bi potekalo izkustveno učenje. Profesor meni, da je
izkustveno učenje uporabno v geografiji, izpostavi pa predvsem regionalno geografijo. Ima
negativne izkušnje z uporabno izkustvenega učenja, saj dijaki tako učenje razumejo kot
''zabavo''. Prednosti so večja aktivnost dijakov, večja motivacija, ovire za uporabo
izkustvenega učenja pa mu predstavljajo nepoznavanje metod, ''navajenost'' profesorja na
določen način poučevanja, pomanjkanje časa, matura in dijaki (niso navajeni takega načina
dela). Profesor je postavil ''pravo'' vprašanje (»[…]Kako jim (dijakom) pokazati, da jo (igro
vlog) bodo resno vzeli […]?«), ki ga lahko vodi v nadaljnje razmišljanje/izobraževanje o
izkustvenem učenju.
Oseba J
Je ženskega spola, stara 42 let, geografijo pa poučuje 18 let. Profesorica pojem izkustvenega
učenja razume kot vključenost dijakov v proces, rezultat tega je trajnejše znanje. Profesorica
pri pouku uporablja izkustveno učenje, vendar ugotavlja, da bi ga lahko več. V pouk vnaša
predvsem izkušnje dijakov in lastne izkušnje. Pri pouku uporablja igro vlog, terensko delo
(ekskurzija) in samostojne projekte. Predstavljeni primer izkustvenega učenja (igra vlog na
temo ciklonov in tornadov) vsebuje vse faze. Profesorica nikoli ne razmišlja, da je ena
tematika bolj hvaležna za uporabo določenih metod, druga pa ne. Ima pozitivne izkušnje z
uporabo izkustvenega učenja in pravi, da ga dijaki dobro sprejmejo. Trajnejše in uporabno
znanje, zbujanje zanimanja za geografijo pri dijakih, boljši odnos do okolja, opazovanje
našteva kot prednosti izkustvenega učenja. Preveliko število dijakov v razredu, profesorjevo
(ne)poznavanje metod, dijake (se morajo navaditi na drugačen način dela) pa kot ovire. Strinja
se, da je izkustveno učenje pri pouku geografije uporabno.
V tej poglavju smo interpretirali rezultate intervjujev profesorjev geografije v gimnaziji in z
njihovo pomočjo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zavedamo se, da je bila
skupina intervjuvanih oseb majhna, zato rezultatov ne morem posploševati na širšo množico,

100

prav tako pa tudi ne morem oblikovati neke končne teorije na koncu kvalitativne raziskave.
Dobili smo le majhen vpogled v izkustveno učenje pri pouku geografije v gimnaziji.
V oči bode dejstvo, da izkustvenega učenja profesorji dejansko ne uporabljajo (ali vsaj v zelo
skromnem obsegu in v okrnjeni obliki), njegovo uporabo pa teoretično podpirajo. Preseneča
tudi, koliko ovir za uporabo vidijo profesorji, kako je njihovo poučevanje zaznamovano s
pomanjkanjem časa in z maturo ter da v veliki večini niso usposobljeni za izvajanje
izkustvenega učenja.
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V. ZAKLJUČEK
Pojem izkustvenega učenja je zelo kompleksen in širok, zato enotne opredelitve zanj še ni.
Gre za posebno vrsto celostnega učenja, ki ni le spoznavni proces, temveč predstavlja preplet
razmišljanja, čustvovanja in dejavnosti. Izkustveno učenje je odgovor na večni problem
povezovanja teorije s prakso. Metode izkustvenega učenja pa so neke vrste orodje, ki nam
pomaga, da uresničimo načela izkustvenega učenja.
Empirični del diplomskega dela raziskuje, ali in kako izkustveno učenje vključujejo v pouk
geografije profesorji na gimnazijah. Naše vodilno vprašanje pri raziskovanju se nanaša na
uporabnost izkustvenega učenja pri pouku geografije v gimnaziji, zanimajo pa nas tudi
izkušnje profesorjev z izkustvenim učenjem v okviru poučevanja.
Rezultati kažejo, da v večini profesorji menijo, da pristopajo izkustveno, tako da se opirajo na
lastne pretekle izkušnje oziroma izkušnje dijakov. Redki pa poročajo o celovitejšem
izkustvenem pristopu, neposredni vključenosti dijakov v izkušnjo. Govorjenje o izkušnjah še
ne omogoča neposredne izkušnje v razredu in izkustvenega učenja. Profesor mora stremeti k
cilju, da dijakom omogoči pridobivanje in doživljanje konkretnih (neposrednih) izkušenj, ki
so osnova za izkustveno učenje.
Profesorji geografije menijo, da izkustveno učenje vodi do bolj trajnega, razumljivega,
življenjskega, uporabnega znanja, torej do znanja, ki je uporabno v vsakdanjem življenju, tudi
izven šole. Obenem pa se z izkustvenim učenjem dijaki učijo opazovanja okolja, večja je
motivacija in interes za učenje ter aktivnost dijakov pri pouku. Izkustveno učenje prinaša še
naslednje prednosti: pridobivanje stališč in sposobnost zagovarjanja le-teh, večja samostojnost
dijakov, občutek za sočloveka in vživljanje v drugega.
Ne glede na to, da intervjuvani profesorji prepoznavajo prednosti izkustvenega učenja (trajno,
bolj uporabno, življenjsko znanje), se srečujejo z mnogimi ovirami, ki preprečujejo večjo
uporabo izkustvenega učenja pri njihovem poučevanju. Pomanjkanje časa, matura, preveč
obsežen učni načrt so argumenti, ki govorijo proti uporabi izkustvenega učenja. To so
najpogostejše ovire, zaradi katerih profesorji ''ostanejo pri tradicionalnem pouku''. Ob stiku s
profesorji smo imeli pogosto občutek, da matura kroji njihovo poučevanje in način dela,
''moderne metode'' pa jim predstavljajo stran vrženi čas. Nekateri profesorji tudi menijo, da
dijaki niso navajeni tovrstnega načina dela. Menimo, da je tu krivda predvsem na strani
profesorjev, ki dijakom ''drugačnih metod'' ne predstavijo in jih ne naučijo. Zaradi
''drugačnosti dela'' imajo tudi profesorji geografije v gimnaziji večinoma slabe izkušnje z
uporabo izkustvenega učenja pri pouku. Izkušnje profesorjev so, da imajo dijaki ure
geografije, v katerih se uporablja izkustveno učenje, bolj za zabavo in popestritev.
Ugotavljamo, da so redke ure geografije v gimnaziji, kjer bi celotna učna ura potekala po
izkustvenem učenju. Le-to se predvsem pojavlja kot izsek v uri. Najpogosteje je to na začetku
učne ure (v uvodu), za vzbujanje motivacije ali pa za popestritev učne ure, vendar takrat
verjetno ne gre za izkustveno učenje. Po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji je
izkustveno učenje pri poučevanju geografije uporabno. Menijo, da je že sama narava
predmeta (proučevanje okolice) taka, da je potrebno izhajati iz življenjskih/konkretnih
primerov in navsezadnje tudi ustvarjati tako znanje, ki bo življenjsko, uporabno. Prednost
geografije vidijo tudi v tem, da gre za poučevanje aktualne snovi - dogodki, ki se dogajajo
sedaj in jih lahko spremljajo. Sedem od desetih intervjuvanih profesorjev geografije v
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gimnaziji meni, da obstajajo teme v geografiji, ki so bolj hvaležne za uporabo izkustvenega
učenja, to sta predvsem regionalna in družbena geografija.
Šolska geografija bi lahko bila in bi morala biti še veliko bolj uporabna, kot je bila v
preteklosti in kot je uporabna danes. V življenju odraslega so lahko ob uporabi geografskega
znanja številne odločitve glede bivanja, dela, prevoza, prostega časa itd. kakovostnejše, s tem
pa je večja tudi kakovost njegovega življenja. Na pot do takega znanja pa usmerja tudi
izkustveno učenje.
Glede na to, da vsi intervjuvani profesorji geografije v gimnaziji menijo, da je izkustveno
učenje pri pouku geografije uporabno in daje številne prednosti, se sprašujemo, zakaj takega
učenja ne uporabljajo v večji meri. Nekateri pogrešajo izobraževanje na to temo in
preizkušanje ''modernih metod'' na lastni koži. Priznamo, da smo kritični do profesorjev
geografije, saj vedno bolj ugotavljamo, da še kako veljajo besede udeleženca intervjuja: »Če
se želi, se vse da […], dela je veliko, a če ga delaš z veseljem ni težko.« Izkustveno učenje
izvaja le tisti učitelj, ki si tovrstnega načina dela tudi sam želi. Nekoga prisiliti v nekaj, kar
mu ne ustreza, ni mogoče, saj bo našel tisoč izgovorov, da se tega ne loti.
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VI. SUMMARY
The term experiential learning is very complex and broad, therefore, there has not been a
straightforward definition for it yet. It is a special type of integrated learning, which is not
only a recognisable process but also represents an intertwining of thinking, feeling and
activities. Experiential learning is the answer to the everlasting problem of connecting theory
with practice. Its methods are a kind of a tool, which helps us carry out the principles of
experiential learning.
The empirical part of my diploma paper researches if and how experiential learning is
included into geography classes by high school teachers. Our leading question of the research
relates to the usefulness of experiential learning in high school geography classes, however,
we are also interested in the experiences of high school teachers with including experiential
learning into teaching.
The results show that the majority of high school teachers believe they approach teaching
experientially, by relying on their own past experiences or the experiences of students. There
are few, thought, who report a more integrated approach- a direct involvement of students into
the experience. Talking about experiences does not necessarily enable a direct experience in
class and experiential learning. A high school teacher has to strive towards enabling students
to acquire and undergo specific (direct) experiences, which are the basis for experiential
learning.
High school geography teachers believe that experiential learning leads to a more permanent,
understandable, lifelike and useful knowledge i.e. the knowledge useful in everyday life also
outside the school. At the same time, students learn to observe the environment and also their
motivation, interest in learning and involvement in classes are enhanced by using experiential
learning. Furthermore, it has the following advantages: the acquisition of viewpoints and the
ability to defend them, a larger independence of students, a feeling for the fellow person and
putting oneself into their shoes.
Regardless of the fact that the interviewed high school teachers recognise the advantages of
experiential learning (a permanent, lifelike knowledge), they come across many obstacles,
which prevent a wider usage of experiential learning in their teaching. A lack of time, the
matura exam and an excessive curriculum are the arguments against the usage of experiential
learning. These are the most common obstacles due to which high school teachers “stick to
traditional classes”. In dealing with the teachers, we often had a feeling that matura dictates
their teaching and the way of work, and “modern methods” represent a waste of time. Some
of the teachers also believe that the students are not used to such a way of work. We feel that
the blame is mostly on the part of the teachers, who do not present “different methods” to the
students and teach them accordingly. Due to the “different way of working”, high school
geography teachers mostly have negative experiences with the usage of experiential learning
in their classes. According to the teachers’ experiences, the students regard the geography
lessons which include experiential learning as fun and relaxation.
We have come to the conclusion that the geography lessons consisting predominantly of
experiential learning are rare; it is mainly used as a fragment of a lesson, most frequently at
the beginning (in the introduction), to raise motivation or to add variety to the lessons, though
this probably does not include experiential learning. High school geography teachers believe
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that experiential learning is useful in teaching geography since the nature of the subject itself
(the study of the environment) is such that it needs to draw from lifelike/specific examples
and also create a lifelike, useful knowledge. The advantage of geography also lies in the fact
that it deals with up-to-date topics t.i. the current events available for monitoring. Seven out
of the ten interviewed teachers believe there are some topics in geography which are more
appropriate for experiential learning i.e. regional and human geography.
School geography could and should be much more useful than it was in the past and even
now. In the life of an adult, the usage of geographical knowledge can make numerous
decisions regarding residence, work, transportation, leisure time, etc. better and, at the same
time, enhance the quality of their lives. Experiential learning may also lead to such
knowledge.
Given the fact that all of the interviewed high school geography teachers believe experiential
learning is useful in geography lessons and has many advantages, one wonders why it is not
used to a larger extent. Some of them miss being educated on this topic and testing the
“modern methods” on themselves. We admit to being critical towards high school geography
teachers for we are realising more and more the truth in the words of an interviewee: “If there
is a wish, there is a way […], there is a lot of work to be done but if you put your heart into it,
it is not difficult.” Experiential learning is only performed by the teachers who wish this kind
of work themselves. It is not possible to force anybody into something they do not want for
they will find a thousand excuses not to go about it.
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PRILOGA A
OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU
1. Kako si razumete pojem izkustvenega učenja?
2. Kaj je po vašem mnenju bistvo izkustvenega učenja?
3. Ali v svojih učnih urah geografije uporabljate izkustveno učenje?
4. Katere metode izkustvenega učenja pri pouku geografije največkrat uporabljate?
5. Mi lahko podrobno opišete učno uro geografije (točen potek učne ure), kjer ste
uporabili izkustveno učenje?
6. Ali obstajajo določene teme geografije, kjer izkustveno učenje uporabljate v večji
meri?
7. Kakšne so vaše izkušnje z uporabo izkustvenega učenja pri pouku geografije?
8. Katere so po vašem mnenju prednosti uporabe izkustvenega učenja pri pouku
geografije v gimnaziji?
9. Katere so po vašem mnenju najpogostejše ovire uporabe izkustvenega učenja pri
pouku geografije v gimnaziji?
10. Kako bi ocenili uporabnost izkustvenega učenja pri pouku geografije v gimnaziji?
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PRILOGA B
VSEBINSKE KODE IZJAV INTERVJUVANCEV
…kako profesorji geografije v gimnaziji razumejo pojem izkustvenega učenja?
OSEBA
(intervjuvanec)

IZJAVE

POJMI

Slabše pozna pojem
izkustvenega učenja.
Profesorica na začetku ni
najbolj vedela, kaj je
mišljeno pod pojmom
izkustvenega učenja. Kasneje
Glede bistva je bilo povedano naslednje:
»Glavno je to, da dijaki povežejo svoje se je izkazalo, da pojem
izkušnje s slišanim pri predmetu, npr. razume kot povezavo
izkušnje potovanj, izletov. Rezultat tega pa izkušenj dijakov in vsebine
predmeta. Rezultat pa je
je trajnejše in bolj razumljivo znanje.«
trajnejše in bolj razumljivo
znanje.

A

»Ne vem, kaj točno pomeni izkustveno
učenje […], mi lahko prosim poveste?«
Povem. »Aja, to je to, to pa tudi jaz
uporabljam!«

B

»Izkustveno učenje meni pomeni izhajanje
iz lastnih izkušenj bodisi mojih ali
otrokovih. Izkušnjo, ki jo ima posameznik,
skušamo skupaj analizirati in iz tega nekaj
izpeljati. Tudi jaz se lahko od drugih nekaj
naučim in ne rečem, da je moja izkušnja
najpomembnejša […].
[…] bistvo izkustvenega učenja je učenje iz
izkušenj, mojih ali njihovih (dijakovih)
[…], tako pridobljeno znanje pa
dolgotrajnejše in bolj življenjsko.«

Profesorica razume
izkustveno učenje kot
izhajanje iz svojih lastnih ali
dijakovih izkušenj. Rezultat
pa je dolgotrajnejše in bolj
življenjsko znanje.

C

»Po mojem mnenju je izkustveno učenje
tisto, npr. da se na
konkretnem/življenjskem primeru obdela
določen primer. Pri takem učenju skušaš
navezati na izkušnje, ki jih dijak lahko ima,
ali pa tudi na svoje izkušnje, ki jih dijaku
približaš.«
Glede bistva izkustvenega učenja je bilo
povedano: »Dijaki lažje razumejo določen
problem, saj jim je bližje. Niso samo
naučeni določenih podatkov, ampak jih
znajo tudi uporabiti.«

Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot
navezavo vsebine predmeta
na izkušnje dijakov ali na
njene lastne izkušnje.
Rezultat takega učenja je bolj
razumljivo in uporabno
znanje.
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D

»Zame je izkustveno učenje tisto, ki se ga
ne da naučiti iz knjige. Predvsem ga
razumem kot učenje iz izkušenj, ki vodi k
bolj življenjskemu znanju.«

Profesorica zelo splošno
opredeli pojem izkustvenega
učenja, zato je težko
ugotoviti ali ga razume.
Izkustveno učenje razume
kot učenje iz izkušenj.
Rezultat tega pa je bolj
življenjsko znanje.

E

»Izkustveno učenje je zame tisto učenje, ki
vodi do uporabe znanja v praksi […].
Bistvo takega učenja je, da znaš uporabiti
znanje iz šole v življenju in da znaš tudi
svoje izkušnje osmisliti s teorijo. Stremim k
temu, da znajo dijaki sami videti stvari v
naravi, jih prepoznati in povezati s tem, kar
smo se učili.«

Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot
povezava izkušenj s teorijo.
Rezultat tega je uporabno
znanje v življenju.

F

»Mogoče iz dveh plati, da tisto, kar sem jaz
doživela kot eno izkustvo ali pa, kar
doživljajo oni. To ni samo tisto, kar
doživljam jaz, ampak tudi, kar doživljajo
oni, pri pouku skušam potegniti tudi
njihove izkušnje […].
Snov z izkustvenim pristopom postane bolj
življenjska, bolj trajna. Če je snov bolj
konkretna, je dijakom blizu in zaradi tega
je znanje trajnejše, bolj uporabno. Zame je
izkustveno učenje tako učenje, ki vodi do
bolj trajnega znanja.«

Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot
rezultat uporabe svojih in
dijakovih izkušenj pri pouku.
Prinaša pa bolj trajno,
uporabno in življenjsko
znanje.

G

»Izkustveno učenje je učenje, ki je
povezano z izkušnjami, izkušnjami
profesorja in dijakov. Delati skušam čim
več na primerih iz realnega življenja, da
pouk ni le neka suhoparna teorija, ampak
znanje za življenje.«

Profesor razume pojem
izkustvenega učenja kot
vpeljavo svojih in dijakovih
izkušenj v pouk. Rezultat je
bolj življenjsko znanje.

H

»Izkustveno učenje razumem na podlagi
izkušenj, ki jih imajo dijaki ali učitelj.«
»Bistvo takega učenja je uporaba znanja v
praksi. Ugotavljam, da se dijaki pogosto
učijo samo za en predmet in ne povezujejo
znanja med predmeti. Znanje pogosto
ostaja teoretično, dijaki pa ga v praksi ne
uporabljajo.«

Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot
navezavo na svoje ali
dijakove izkušnje. Rezultat je
uporaba znanja v praksi.
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I

»Ne vem, če ga razumem prav. Mi lahko
pomagate? […] Aha, zdaj pa vem:
razumem ga tako, da se v pouk (učenje)
vpletejo izkušnje dijakov, njihova izkušnja,
ki jo imajo v zvezi s snovjo, ki jo
obravnavamo.«
Bistvo izkustvenega učenja pa je: »Zdi se
mi, da je to življenjskost znanja – povezava
šolskega
''suhoparnega''/teoretičnega/abstraktnega
znanja z življenjem, realnostjo. Če
uporabljam metode izkustvenega učenja, je
pouk in učenje bolj življenjsko. Z
izkustvenim učenjem razvijamo tudi
čustveno plat dijakov.«

Slabše pozna pojem
izkustvenega učenja.
Profesor na začetku ni
najbolj vedel, kaj je mišljeno
pod pojmom izkustvenega
učenja. Kasneje se je
izkazalo, da pojem razume
kot povezavo izkušenj
dijakov z snovjo. Rezultat
tega je bolj življenjsko
znanje in razvijanje čustvene
plati dijakov.

J

»Izkustveno učenje pomeni, da je
posameznik direktno vključen v neko
izkušnjo in da s svojimi čustvi doživi tisto,
kar pač mora. Ker je doživetje izkušnje
intenzivno, je tudi znanje najbolj trajno.
Doseže se tudi kaj več – višje stopnje
znanja po taksonomski lestvici.«

Profesorica razume pojem
izkustvenega učenja kot
vključenost dijakov v proces.
Rezultat tega je trajnejše
znanje.

[…] rezultat izkustvenega učenja je trajno
znanje, je dodatek, k temu, kar nekdo
prenaša samo z besedami.«
Vir: intervju, 2008

…ali profesorji geografije v gimnaziji pri pouku geografije uporabljajo izkustveno učenje?
Katere metode izkustvenega učenja uporabljajo pri poučevanju?
OSEBA
(intervjuvanec)
A

IZJAVE

POJMI

»Da, ga uporabljam. Učence pogosto
sprašujem, kakšne so njihove izkušnje,
doživljanje […]. Skušam se držati tega, da
v vsako uro vpletem moje izkušnje ali
izkušnje
dijakov
ter
dogodke
iz
vsakdanjega življenja.
[…] Izkustvenemu učenju dajem prednost
pri pripravi na maturo […]
Največkrat uporabljam metodo pogovora
in branje aktualnih člankov iz medijev.
Dijakom, ki želijo, omogočim, da naredijo
projekt v svojem interesu.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje. V pouk vnaša lastne
izkušnje ter izkušnje dijakov.
Izkustvenemu učenju da
prednost pri pripravi na
maturo.
Pri pouku uporablja metodo
pogovora, delo s tekstom,
samostojni projekt – med
metode izkustvenega učenja
uvršča tiste, ki od dijakov
zahtevajo neko aktivnost.
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B

»Seveda! Dijaki pogosto predstavijo svoje
izkušnje o določeni stvari, kaj so prebrali,
videli, slišali […], iz katerih ''potegnemo''
neko ''končno stvar'' […].
Vsako uro uporabljam izkustveno učenje,
predvsem kot popestritev. To je tisto, kar
ure naredi zanimive, bogate in kar pritegne
otroke, predvsem pa jim približa stvari
[…], celotne ure geografije ne delam na
tak način, le začetek ali konec ure […].
[…] navdušena sem nad metodami
izkustvenega učenja […], nevihte
možganov se pogosto poslužim pri vsakem
uvodu v uro, pri določenem problemu.
Terenske vaje so obvezne v 4. letniku. Igro
vlog se ''gremo'' v 2. letniku, kjer
obravnavamo svet […]. če dijaki neke
metode sprejmejo za svoje, zakaj se jih ne
bi potem posluževala?«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje. V pouk vnaša
izkušnje dijakov.
''Izkustveno učenje'' kot
popestritev, vzbujanje
interesa, uvod ali zaključek
ure (najverjetneje ne gre za
izkustveno učenje).
Pri pouku uporablja ''nevihto
možganov'' (bolj tehnika
asociacij), terenske vaje, igro
vlog.

C

»Večino svojega poučevanja skušam
speljati iz njihovih izkušenj […].
[…] na začetku ure običajno naredimo
nevihto možganov, da dobim občutek,
kakšno je njihovo poznavanje nove snovi
(predznanje). Nato sledi predavanje […],
slikovni material je pogosto vezan kar na
učbenik, ker nimam opreme v učilnicah.
Igre vlog ne uporabljam. Občasno dam
delo v dvojicah. Na terensko delo v času
rednega pouka, ki ni priprava na maturo,
ne gremo, ker nimamo kam iti, saj je šola v
centru.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje, vendar po našem
mnenju ni tako. V pouk
vnaša izkušnje dijakov.
''Izkustveno učenje'' kot uvod
v uro, ugotavljanje
predznanja (najverjetneje ne
gre za izkustveno učenje).
Pri pouku uporablja delo s
tekstom, terensko delo pri
pripravah na maturo.

D

»Zelo veliko! Moje učne ure so vse takšne.
V svoje ure skušam čim večkrat vplesti tudi
izkušnje dijakov, ki jih sami predstavijo
[…].
Moje ure so večinoma pogovor/razgovor,
vendar vedno dovolim otrokom, da povedo
svoje mnenje […].
Igre vlog, nevihte možganov, dela s
tekstom ne uporabljam, ker za to ni časa
[…], v konferenci si približno 2x lahko
privoščim, da si ogledamo 30-minutni
film.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje, vendar po našem
mnenju ni tako. V pouk
vnaša izkušnje dijakov.
Izkustveno učenje kot
popestritev, vzbujanje
interesa, uvod v uro
(najverjetneje ne gre za
izkustveno učenje).
Bolj tradicionalno naravnan
pouk z metodo razgovora,
občasno si ogledajo film.
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E

»Izkustveno učenje pri svojih učnih urah
veliko uporabljam. Pogosto vprašam
dijake, če imajo kake izkušnje, če so kaj
doživeli, npr.: ali so opazili kakšne
spremembe v reliefu po velikem deževju?
Teorijo skušam ''obarvati'' s prakso, jih
povezati med seboj […].
[…] Izkustvenih metod je več pri pripravi
na maturo, saj imamo tam več terenskega
dela […].
[…] Rada imam igro vlog, ampak na žalost
pogosto ni časa zanjo. V pouk jo vključim
izjemoma, recimo enkrat na leto. Če se le
da, imamo samostojni projekt in terensko
delo (opazovanje). Uporabljam tudi video
in avdio pripomočke, delo v skupini.
Nevihte možganov se pogosto poslužim za
motivacijo ali pri obravnavi tujih dežel v
polovici svojih ur […]. Kdaj pa kdaj
delamo tudi s tekstom, redkeje pa študijo
primera.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje. V pouk vnaša
izkušnje dijakov.
Izkustveno učenje kot
popestritev, vzbujanje
interesa, uvod v uro
(najverjetneje ne gre za
izkustveno učenje), pri
pripravi na maturo.
Pri pouku izjemoma
uporablja igro vlog, delo s
tekstom ali študijo primera,
pogosteje pa samostojni
projekt, terensko delo,
avdiovizualni pripomočki in
''nevihto možganov'' (tehnika
acosiacij).

F

»Jaz mislim, da skušam. Da bi to zavestno
delala, verjetno ne, ampak izkušnje kažejo,
da v tej starosti, kolikor so oni sposobni,
da jih bistveno bolj motiviraš, da si bolj
zapomnijo, če v pouk potegneš konkretne
primere, tudi njihove […]. Ko se
pripravljam na uro, se držim osnovnega
okvirja (učnega načrta), vedno ga pa
skušam aktualizirati z izkustvenimi stvarmi,
npr.: kako so doživeli včerajšnjo nevihto,
jaz jim pa skušam utemeljiti, zakaj je tako.
[…] Zdaj vidim, da izkustvenega učenja
načrtno ne uporabljam. Nikoli si ne rečem,
da bo ta ura izkustvena, druga pa ne […].
[…] imen za metode izkustvenega učenja
ne poznam […], mislim pa, da so spontano
vpletene v pouk. Za različno stare dijake,
uporabljam različne metode. Nižji letniki
enkratno sprejmejo igro vlog, možgansko
nevihto uporabljam predvsem kot
motivacijsko sredstvo in je primerna za
vsako snov. Občasno uporabljamo tudi
avdio-video material, čas za razmišljanje
imamo ob prebiranju določenega teksta,
imamo tudi terensko delo v višjih letnikih.
Vse stvari poskušam aktualizirati tudi s
članki (delo s tekstom), pisanje dnevnika
imamo pri vremenu – opazujejo vreme v

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje. V pouk vnaša
izkušnje dijakov.
Izkustveno učenje kot
motivacija.
Pri pouku uporablja igro
vlog, nevihto možganov,
avdiovizualne pripomočke,
delo s tekstom, terensko delo,
pisanje dnevnika o vremenu.
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enem tednu, ga podprejo z vremensko karto
iz časopisa, na koncu pa morajo sami
napovedati vreme.«
G

»Seveda, v pouk vključujem primere, ki so
trenutno aktualni, izkušnje iz njihovega
življenja […].
[…] največ predavam, dostikrat se
poslužim video materiala in diapozitivov.
Glede na to, kako je naravnan učbenik,
dijaki pogosto delajo tudi s tekstom: ga
skupaj preberemo in komentiramo.
Izkustveno se učimo tudi na ekskurzijah.«

Profesor meni, da pri pouku
uporablja izkustveno učenje.
V pouk vnaša izkušnje
dijakov.
''Izkustveno učenje'' kot
popestritev, zbujanje
interesa, uvod v uro
(najverjetneje ne gre za
izkustveno učenje).
Bolj tradicionalno naravnano
poučevanje. Pri pouku
uporablja avdiovizualne
pripomočke, delo s tekstom,
terensko delo (ekskurzije).

H

»Vključujem, vendar menim, da bi lahko še
več. Ponavadi tako vrsto učenja
uporabljam kot motivacijo, v kateri se
navežem na določen primer […]; v 4.
letniku imamo v sklopu priprav na maturo
geografske ekskurzije, kjer se poslužujemo
terenskega dela in njegovih metod, medtem
ko so ekskurzije v nižjih letnikih
medpredmetne in ni nujno, da grem z njimi.
[…] dijakom dam delati kakšne naloge,
terensko delo (ekskurzija); opazovanje,
delo s tekstom, igra vlog pa se ne obnese.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje. V pouk vnaša svoje
izkušnje in izkušnje dijakov.
Izkustveno učenje kot
motivacija in v okviru
priprav na maturo.
Bolj tradicionalno
poučevanje. Pri pouku
uporablja naloge, terensko
delo (ekskurzija).

I

» Da, seveda ga uporabljam, vendar se mi
zdi, da še vedno premalo. […] velikokrat
vprašam tudi dijake, če imajo kakšne
izkušnje iz potovanj, saj veliko več potujejo
kot smo mi. Vprašam jih, kaj že vedo o
določeni temi, kaj so že doživeli?
[…] da bi celo uro izvedel po metodah
izkustvenega učenja, so redki primeri, v
posameznih korakih učne ure pa zagotovo
[…]. […] uporabljam ga, vendar ne celo
uro, predvsem v uvodni fazi kot
motivacijsko sredstvo ali pa tudi vmes za
dvig motivacije […].
[…] brainstorming, ponavadi na začetku
ure za uvodno motivacijo. Igro vlog
redkeje, a se vseeno kar obnese, zahteva pa
veliko predpriprave. Terensko delo,
ekskurzija. Nekajkrat smo naredili tudi

Profesor meni, da pri pouku
uporablja izkustveno učenje,
vendar ugotavlja, da bi ga
lahko več.
V pouk vnaša lastne in
dijakove izkušnje.
''Izkustveno učenje'' kot del
ure: motivacija, uvod
(najverjetneje ne gre za
izkustveno učenje).
Pri pouku uporablja ''nevihto
možganov'' (bolj tehnika
asociacij), igro vlog, terensko
delo (ekskurzija).
Dober primer okrogle mize.
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okroglo mizo o okoljskih temah.«
J

»V učnih urah ga uporabljam, prisotno je
pa tudi pri projektih, ko dijaki
predstavljajo svoje izkušnje iz potovanj,
ekskurzij, izletov […], izkustveno učenje so
vsi naravoslovni dnevi, projekti, ekskurzije
[…] res pa je, da bi takih metod lahko
uporabljala več.
Igra vlog mi je najbolj pomembna metoda
izkustvenega učenja, čeprav bi mogoče kdo
rekel, da je moja ura samo gledališče,
ampak to pravijo tisti, ki ne poznajo bistva
teh metod. V tej metodi moraš uporabiti
vse znanje, ki ga imaš o določeni temi, se
vživeti v vlogo in znanje tudi maksimalno
dobro prikazati.«

Profesorica meni, da pri
pouku uporablja izkustveno
učenje, vendar ugotavlja, da
bi ga lahko več.
V pouk vnaša lastne ter
dijakove izkušnje.
Pri pouku uporablja igro
vlog, terensko delo
(ekskurzija), samostojne
projekte.

Vir: intervju, 2008

…ali izvajajo izkustveno učenje po fazah izkustvenega učenja?
IZJAVE

POJMI

A

Primer učne ure na temo spoznavanja
kamnin: » […] že sama imam zbirko
kamnin, vsak dijak pa mora prinesti v šolo
kamnino iz domačega okolja. Dijake
razdelim v 4 skupine, kot so tudi 4 skupine
osnovnih kamnin (magmatske, metamorfne,
sedimentne …). Dijaki dobijo navodila za
delo v skupinah in delovne liste, ki jih pred
začetkom procesa skupaj naglas
preberemo. Sledi aktivnost, kjer
spoznavajo kamnine, jih med seboj
primerjajo, ugotavljajo značilnosti,
uporabo […]. Ob tem se še urijo v
opazovanju in opisovanju. Dijaki po 10
minutah zamenjajo skupino, na koncu
procesa pa naredimo skupne zaključke«.

Izkustveno učenje ne vsebuje
vseh faz.
Načrtovanje učne izkušnje
(dijaki prinesejo kamnine),
uvodna faza (preberejo
naloge), faza aktivnosti (delo
po skupinah), zaključek.
Dober primer izkustvenega
učenja.

B

Primer igre vlog: »[…] srečata se
prebivalca dveh kontinentov (npr.
Američan in Afričan), ki predstavljata
svojo deželo/kontinent. Igro vlog igrata 2
učenca, ki se prostovoljno javita. Imata 5
do 10 minut za pripravo na igro vlog. Pri

Izkustveno učenje ne vsebuje
vseh faz.
Načrtovanje učne izkušnje
(priprava dijakov na igro
vlog), uvodna faza (priprava
dijakov na igro vlog po

OSEBA
(intervjuvanec)
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tem jima pomagam z namigi, o čem naj se
pogovarjata, z ostalimi učenci pa v tem
času naredimo kakšno vajo iz delovnega
zvezka. Ko igra vlog ''steče'' učencema
pustim, da med sabo komunicirata, včasih
pa jima tudi pomagam z namigi ali delnim
vodenjem pogovora. Ob koncu dejavnosti
vedno naredimo skupne zaključke.«

navodilih), faza aktivnosti
(igra vlog), skupni zaključki.

C

»Občasno delamo v manjših skupinah (po Iz opisa je težko razbrati ali
štirje učenci). Vsaka skupina ima naloge za gre za izkustveno učenje
obdelavo določene snovi (vprašanja (skupinsko delo).
pripravim vnaprej). Vsaka skupina ob
koncu dela poroča drugim […], glede na
to, da dijaki sami podajo zaključke, jaz
snovi ne obravnavam več in stvar je zame
zaključena […]. Glede na to, da so delali
samostojno, se mi ne zdi smiselno, da še
jaz ponavljam njihove ugotovitve […], to je
samo metanje časa stran.«

D

»Povem vam primer obravnave Albanije:
na začetku ure jih vprašam, kaj že vedo o
tej državi, nato pa jim glede na njihove
namige razložim stvari […],razložim na
zanimiv način, npr.: kaj je albanska mafija,
zakaj ima največjo nataliteto […], razlago
navežem na znanje, ki ga že imajo […].
Cela ura je bila čudovita in povedala sem
vse o tej državi […].«

Profesorica ne pozna faz
izkustvenega učenja in jih ne
uporablja pri poučevanju.
Načrtovanje učne izkušnje
oz. uvod (nevihta možganov
na temo Albanija), temu sledi
profesorjeva razlaga.

E

»Včasih delamo tudi v skupinah. Pri
skupinskem delu najprej z vsemi dijaki
skupaj naredimo hitro nevihto možganov,
da dobimo ideje o vsebini. Nato vsem
skupaj predstavim ''pravila igre'' in
navodila posameznih skupin […], naredim
skupine, katerim razdelim naloge, ki jih
delajo po skupinah 20 minut, potem pa jim
dam čas za predstavitev ugotovitev. To mi
je zelo pomembno, saj delo brez
predstavitve ni doseglo svojega namena.
Raje vidim, da naredimo manj, ampak da
vse predstavimo.«

Iz opisa je težko razbrati ali
gre za izkustveno učenje
(skupinsko delo).

F

»V nižjih letnikih igramo igro vlog na temo
podnebnih tipov […], to uporabljamo
predvsem pri ponavljanju. Učence v
razredu razdelim po skupinah in vsaki
skupini dodelim določen podnebni tip in

Izkustveno učenje nima vseh
faz.
Načrtovanje učne izkušnje
oz. uvodna faza (razdelitev
dijakov po skupinah glede na
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območje. Oni morajo odigrati igro vlog –
življenje neke družine v tem območju od
jutra do večera. Dijaki imajo čas, da se
pripravijo in tudi svojo igro pokažejo
sošolcem.«

podnebni tip in območje),
faza aktivnosti (igra vlog).
Manjka faza analize in
povzetka. Izkustveno učenje
se konča po aktivnosti.

G

»Na začetku vsake učne ure (razen redih)
ponavljamo snov, temu sledi predavanje,
pri katerem si pomagam z dodatnim
materialom (atlas, učbenik, stenska karta,
diapozitivi […]), kolikor mi učilnica
omogoča. Diapozitive uporabljam pri
obravnavi nove snovi ali pa, ko
ponavljamo, npr ko zaključimo z Azijo, si
pogledamo diapozitive mojega potovanja
na Kitajsko in Indonezijo. Ob diapozitivu
razlagam ali pa jih povprašam. Predavam
toliko časa, da je določena snov ob koncu
ure zaključena in to je to.«

Profesor ne pozna faz
izkustvenega učenja.
Opisal je ''tradicionalno uro'',
ki ne vsebuje izkustvenega
učenja.

H

»Z dijaki gremo kdaj pa kdaj na naše
dvorišče in imamo ''mini'' terensko delo.
Delamo različne stvari, npr.: orientiramo
se s kompasom, ugotavljamo teksturo in
horizont prsti. Pred tako uro naredim
delovne liste z nalogami, katere predstavim
dijakom. Na terenu dijaki delajo
samostojno, ob koncu pa naredimo še
skupni zaključek.«

Izkustveno učenje nima vseh
faz.
Načrtovanje učne izkušnje
(profesorjeva priprava
nalog), uvodna faza (priprava
dijakov na terensko delo),
faza aktivnosti (dijakovo
delo), skupni zaključki po
koncu procesa.

I

»Povedal bom primer okrogle mize o
predvideni gradnji HE na Spodnji Savi –
da ali ne. Zamislili smo si pokrajino, vsi
dijaki so se razdelili na dve strani – za
gradnjo in proti gradnji – in argumentirali
svoje predloge. Dijaki so se na okroglo
mizo pripravili že vnaprej doma, dobili pa
so tudi navodila, kaj zagovarjajo eni in kaj
drugi, jaz sem bil pa neke vrste moderator,
ki sem pazil, da sem besedo dajal eni in
drugi strani. Okroglo mizo smo imeli
skoraj celo uro.«

Izkustveno učenje nima vseh
faz.
Načrtovanje učne izkušnje
(priprava dijakov doma na
igro vlog), uvodna faza
(predstavitev ''pravil'' in
razdelitev v skupino), faza
aktivnosti (igra vlog).
Manjka faza analize in
povzetka.

J

»Primer igre vlog je primerjanje tropskih
ciklonov in tornadov. Pred igro vlog
pogledamo videoposnetek nastanka obeh
tvorb in posledice, ki jih prinašata. Dijaki
vidijo, kako to (ciklon in tornado) doživijo
ljudje. Sledi igra vlog, v kateri dijaki
odigrajo eno ali drugo tvorbo […]

Izkustveno učenje ne vsebuje
vseh faz.
Načrtovanje učne izkušnje
oz. uvodna faza (ogled filma,
priprava na igro vlog), faza
aktivnosti (igra vlog), faza
analize in povzetka
120

ponavadi je igra vlog zelo uspešna.
Izvedbo igre vlog prepuščam dijakom, saj
menim, da imajo izjemne ideje in jim je
potrebno pustiti prostor, pustiti, da
prikažejo svojo inovativnost in
raziskovalno žilico. Če se jim kaj
''zatakne'', jim svetujem, vendar ponavadi
sem bolj opazovalec. Po koncu igre vlog
evalviram proces skupaj z učenci (tudi oni
povedo svoje mnenje).«

(profesorica povzame glavne
ugotovitve).
Se še najbolj približa vsem
fazam.

Vir: intervju, 2008

… ali obstajajo določene teme geografije, pri katerih je izkustveno učenje prisotno v večji
meri?

OSEBA
(intervjuvanec)

IZJAVE

POJMI

A

»Več ga uporabljam pri regionalni
geografiji v 2. letniku, ko obravnavamo
celine in pri obči geografiji (npr.
izrezovanje vremenskih kart iz časopisa in
napovedovanje vremena).«

Da, profesorica izpostavi
regionalno in občo
geografijo.

B

»Pri vsaki temi se da uporabiti izkustveno
učenje […], mogoče je včasih težje najti
pot, vendar se da in jo tudi iščem!«

Ne.

C

»Mislim, da je lažje pri družbeni in
regionalni geografiji, sploh pri Evropi, ker
je dijakom bližje in jo poznajo. Obča in
fizična geografija ima ogromno novih
pojmov, delno lahko, v celoti pa ne.«

Da, profesorica izpostavi
družbeno in regionalno
geografijo.

D

»Meni je to družbena geografija, saj sem iz
te tudi doktorirala […], to je moja tema,
manj pa me zanima fizična geografija.
Fizično geografske značilnosti iščem zato,
da bi lažje pojasnila družbeno
geografske.«

Da, profesorica izpostavi
družbeno geografijo.

E

»Vse teme so enako hvaležne za izkustveno
učenje […]. S slikovnim materialom
pokažem reliefne tipe, rastje […] in
ugotavljajo, kaj vidijo. Pri zgradbi Zemlje
si pomagam z videoposnetkom. Pri
regionalni geografiji dijaki sami
predstavijo stvari […].«

Ne.
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F

»Menim, da obstaja določena snov, kjer je Da, profesorica izpostavi
družbeno geografijo.
lažje, npr. družbena geografija, ki pa je
obenem tudi lahko zelo občutljiva tema,
npr. letos moram prav paziti pri obravnavi
JV Evrope za maturo, saj so dijaki zelo
čustveni, nestrpni. Znotraj enega razreda
niso vsi slovenskega porekla in zato je to še
bolj občutljiva tema, jaz pa moram iskati
ravnotežje med njihovimi čustvi, jih
pomiriti.«

G

»Izkustveno učenje se najenostavneje
uporabi pri regionalni geografiji.«

H

»Izkustvenega učenja se poslužujem več pri Da, profesorica izpostavi
družbeno geografijo.
družbeni geografiji.«

I

»Menim, da ja. Takega načina poučevanja
se lažje poslužim pri Sloveniji (domači
pokrajini), ker imajo dijaki neposredno
izkušnjo z okoljem. Druge teme so že bolj
oddaljene in le posamezen učenec ima
neposredno izkušnjo.«

Da, profesor izpostavi
regionalno geografijo.

J

»Nikoli ne razmišljam tako, da je ena
tematika bolj hvaležna za uporabo
določenih metod, druga pa ne. Za vsako
temo je možna uporaba vseh metod
izkustvenega učenja, le najti je potrebno
idejo, kako jo uporabiti.«

Ne.

Da, profesor izpostavi
regionalno geografijo.

Vir: intervju, 2008

… kakšne izkušnje imajo profesorji geografije v gimnaziji z uporabo izkustvenega učenja?
OSEBA
(intervjuvanec)
A

IZJAVE
»Učenci niso navajeni takega načina dela
in ga imajo bolj za ''zabavo'' […]. Opažam,
da dijaki, kjer so prisotne metode
izkustvenega učenja (npr. igra vlog), ne
vzamejo tako resno kot pa tistih ur, ki so
bolj ''tradicionalne''/frontalne. Sicer jim je
bolj zanimiva, a tudi bolj zabavna (ob tem
mislim
na
klepetanje
in
nižjo
koncentracijo) […].
S tradicionalnimi metodami realiziram več

POJMI
Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja: dijaki
niso navajeni na tak način
dela, ga ne jemljejo resno
(''ure zabave'').
Večja naklonjenost
tradicionalnim metodam.
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B

ciljev v krajšem časovnem obdobju kot pa z
urami izkustvenega učenja.«
»Izkustveno učenje uporabljam pri vsaki
uri, zato mi je blizu in zelo všeč […], ga
zelo podpiram. Izkustveno učenje da
otrokom tisto, kar jim bo ostalo za daljši
čas, to je znanje za življenje in ne le za ''5
minut'' […], to je tisto, kar ure naredi
zanimive, bogate in kar pritegne otroke,
predvsem pa jim približa stvari […].
[…] z izkustvenimi metodami tudi
''pritegnem'' učence in naredim teme, ki so
morda manj zanimive […].
[…] pritegnem pa tudi ''slabše''/manj
zainteresirane dijake, ravno tiste, ki najbolj
motijo pri ''suhoparnem'' delu. S takim
načinom dela zmanjšam tudi slabše ocene
dijakov, saj jih pritegnem […].
[…] z izkustvenim učenjem dosežem boljše
cilje kot s tradicionalnim poukom […].«

Prevladujoče pozitivne
izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja: učenje
za življenje, zanimive ure,
pritegne dijake, ''boljši'' cilji.

C

»Dijaki načeloma izkustvene metode (npr.
skupinsko delo) sprejmejo dobro, je pa res,
da vsem niso všeč […].
[…] če odprem neko temo, pogosto
opazim, da so naši dijaki tako razgledani,
da se pogovor razvije še bolj široko in
adijo minute […].
[…] metodam, ki ''žrejo'' čas, kot npr. igra
vlog, skupinsko delo […] se izogibam
[…].«

Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja: strah
pred izgubo časa.

D

»[…] podpiram, da dijaki čim večkrat
predstavijo svoje potovanje, izlet, svoje
izkušnje […], take ure so najboljše, saj
dijaki svoje izkušnje prenesejo na sošolce.«

Prevladujoče pozitivne
izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja:
predstavljanje izkušenj
dijakov.

E

»Metode izkustvenega učenja so krasne,
vendar moram dijake pripraviti na maturo
in obdelati vso snov. Žal, še vedno opažam,
da si dijaki največ zapomnijo, če
uporabljam tradicionalno metodo […].
[…] izkupiček teh metod je majhen, saj
večinoma vsak ve samo tisto, kar je sam
naredil […].«

Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo metod
izkustvenega učenja: čas,
majhen izkupiček metod
izkustvenega učenja v
primerjavi s tradicionalnim.
Večja naklonjenost
tradicionalnim metodam.
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F

»Menim, da zna vsak profesor predavati
abstraktno, medtem ko vpletati konkretne
stvari v pouk in jih narediti uporabne pa je
že težje. Včasih načrtuješ določeno
aktivnost, ki pa je dijaki (določeni razredi)
ne sprejmejo dobro in razočaran si nad uro
in ne veš več, če jo boš še kdaj ponovil.
Tudi to je moja izkušnja.«

Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo metod
izkustvenega učenja: dijaki
ne sprejmejo drugačne ure.

G

»Tak način poučevanja si lahko privoščim
enkrat na mesec, ker drugače mi zmanjka
časa za obravnavo snovi. Pretehtati
moramo: ali izkustveno učenje ali
predelana snov in glede na to, da jih čaka
matura, je odgovor jasen […].
[…] je pa sigurno za dijake tako učenje
zanimivo in prepričan sem, da ga ne sme
biti preveč, saj se vsake stvari kot tudi
takega učenja naveličaš. Ura s takim
učenjem, je za dijake popestritev, saj
praviloma ocenjevanje odpade […].«

Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo metod
izkustvenega učenja: čas,
popestritev ure (ocenjevanje
odpade).

H

»Predvsem pa je to popestritev/zabava.
Ugotavljam, da dijaki takega učenja ne
sprejmejo ravno najbolje, ker si npr.
umažejo roke ob terenskem delu, na temo
prsti […].
Če uporabim metode izkustvenega učenja,
druge ure ''žrtvujem'', saj za enak učinek
potrebujem dlje časa […].
[…] menim, da je še vedno tradicionalni
pristop najboljši, saj se dijaki morajo
naučiti snov. Od vsakega učitelja je
odvisno, koliko je ''zagnan'' za
nove/moderne metode. Ugotavljam, da se
dijaki v urah, ki niso tradicionalne, kjer ne
zapisujejo sproti, ne učijo.«

Prevladujoče negativne
izkušnje z uporabo metod
izkustvenega učenja:
popestritev, čas, slabši
učinek kot pri
''tradicionalnem pouku''.

I

Negativne izkušnje z
»Igra vlog in druge metode izkustvenega
uporabno izkustvenega
učenja so simpatične, vendar jih dijaki
dostikrat ne razumejo na pravi način. Kako učenja: učenje kot ''zabava''.
jim pokazati, da jo bodo resno vzeli […]«

J

»Dijaki metode izkustvenega učenja dobro
sprejemajo in se tudi veliko naučijo iz njih,
saj so jih navajeni iz OŠ.«

Prevladujoče pozitivne
izkušnje z uporabo
izkustvenega učenja: dijaki
ga dobro sprejmejo.

Vir: intervju, 2008
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… katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše prednosti
uporabe izkustvenega učenja pri pouku geografije?
OSEBA
(intervjuvanec)

IZJAVE

POJMI

A

»Predvsem je to znanje, ki ostane za celo
življenje. Tako znanje je tudi bolj
razumljivo in uporabno v življenju.«

Prednosti so: trajnejše
znanje, bolj razumljivo in
uporabno znanje.

B

»[…] znanje za življenje, izredna širina
znanja, toleranca, sprejemanje drugega,
reagiranje v določeni situaciji […]. Znanje
je dolgotrajnejše in življenjsko. Meni je
pomembno, da stvari razumejo, ne pa, da
se jih učijo na pamet.«
»Znanje za življenje, uporabno znanje.«

Prednosti so: trajnejše
znanje, bolj razumljivo,
življenjsko, širina znanja,
sprejemanje drugega
(občutek za sočloveka).

C

Prednosti so: življenjsko, bolj
uporabno znanje.

D

»Znanje, ki je široko uporabno in
življenjsko, npr.: kakšna vina piti ob
določeni hrani, kakšna je kulinarika
določene države […].«

Prednosti so: življenjsko, bolj
uporabno znanje.

E

»Dijaki dobijo bistveno boljše predstave.
Geografija je tak predmet, kjer je znanje
brez predstav zelo ''jalovo''. Izkustveno
učenje spodbuja tudi logično
razmišljanje.«

Prednosti so: boljše
predstave dijakov, logično
razmišljanje.

F

»Trajnejše, bolj uporabno znanje. Dijaki s
takim načinom pridobijo večjo
samostojnost in kreativnost pri
razmišljanju, znajo argumentirati svoje
mnenje ter zagovarjati svoje stališče, da
znajo ''razmišljati'' s svojo glavo,
povezovati znanje z drugimi predmeti.
Zame je ključno, da skušam ustvariti široko
razgledanega, izobraženega dijaka, ki bo
znanje iz šole uporabljal tudi v življenju.«

Prednosti so: trajnejše,
življenjsko, bolj uporabno
znanje, samostojnost,
zagovarjanje stališč,
medpredmetno povezovanje.

G

»Prednost je, da so dijaki bolj aktivni, da
se morajo za svoje znanje potruditi in da
jim ni vse prineseno ''na pladnju'', širijo
svoje splošno znanje […], s tem pa jih tudi
prisiliš, da vsi sodelujejo.«

Prednosti so: večja aktivnost
dijakov, širina znanja.
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H

»Ugotavljam, da tako učenje bolj pritegne
dijake, ker je pouk drugačen […]. Znanje,
pridobljeno na izkustven način, dijaki
lahko uporabijo tudi v praksi, v svojem
življenju.«

Prednosti so: vzbujanje
interesa za pouk, znanje
uporabno v življenju.

I

»Če uporabljaš metode izkustvenega
učenja, so dijaki bolj aktivni in velika je
tudi motivacijska vloga.«

Prednosti so: večja aktivnost
dijakov, večja motivacija.

J

»Izkustveno učenje prinaša boljše rezultate
(kakovostnejše znanje) kot samo frontalna
oblika dela. Dijaki s takim pristopom
dobijo večje veselje do predmeta,
zadovoljstvo nad urami geografije in tudi
navsezadnje ocenami. Izkustveno učenje
prinaša trajnejše znanje, ki se ne pozna
samo pri predmetu, ampak tudi v življenju.
S takim pristopom dijaki razvijajo tudi
boljši odnos do okolja, predvsem bolje
opazujejo okolico, kar mogoče pri nas
malo zanemarjamo, in opažam, da naši
dijaki tega niso tako vešči […], dijaki
vidijo samo sebe, okolice pa ne.«

Prednosti so: trajnejše,
uporabno znanje, zbujanje
interesa za geografijo, boljši
odnos do okolja, opazovanje.

Vir: intervju, 2008

… katere so po mnenju profesorjev geografije v gimnaziji najpomembnejše ovire pri
uporabi izkustvenega učenja pri pouku geografije?
OSEBA
IZJAVE
(intervjuvanec)
»Največji problem je preveč natrpan učni
A
načrt, preveč vsebine in premalo časa […].
Za tako učenje (uro) potrebujem več
priprave, tudi do 3x več kot za ''običajno
uro''. Časa pa na žalost ob družini nimam.
Oviro vidim tudi v dijakih, ki niso navajeni
takega načina dela […], navajeni so
zapisovanja in mogoče tudi zato
''drugačnih ur'' ne sprejmejo dobro.«
B

»Problem je v tem, da niso vsi otroci enako
zainteresirani, niso vsi enako ''močni'' v
izkustvenih metodah (nekaterim bolj
ustrezajo, drugim manj). Ovira so mi
predvsem apatični otroci, katere je težko
animirati, vendar to je le peščica. Ovire

POJMI
Ovire so: preobsežen učni
načrt, pomanjkanje časa pri
pouku, več profesorjeve
priprave, dijaki (niso
navajeni na tako delo).

Ovire so: dijaki (ne ustreza
jim ta način dela).
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mi ne predstavlja matura. Vsi moji dijaki jo
naredijo, kljub uporabi takih metod.«
C

»Preveliko število dijakov v razredu,
prenatrpan učni načrt, premalo časa.
Ovirajo me tudi odpadanja ur geografije
zaradi praznikov, športnih, naravoslovnih
dni […].
[…] ne vem, kako naj na drugačen način
(kot frontalno) spravim snov čez. Mi smo
mogoče malo obremenjeni s tem, da gre
skoraj polovico vsake generacije na
maturo iz geografije in si ne upamo puščati
nepredelanih poglavij. To je verjetno kar
malo v naših glavah […].
[…] izogibam se metodam, ki ''žrejo'' čas,
kot npr. igra vlog, skupinsko delo […].
[…] tu so še birokratske ovire, ki
narekujejo spremljevalca, če želim otroke
odpeljati iz šole.«

Ovire so: preveliko število
dijakov v razredu,
preobsežen učni načrt,
pomanjkanje časa pri pouku,
odpadanje učnih ur
geografije, matura,
birokratske ovire
(spremljevalec).

D

»Največja ovira je čas. Nemogoče je
predelati vso vsebino […], jaz bistveno
širše jemljem snov za maturo, ker točno
vem, da bodo tega 50 % pozabili.
[…] tehnična opremljenost šole – smo
verjetno ena izmed gimnazij, ki smo
najslabše opremljeni.
[…] nekatere ure izgubimo tudi zaradi
praznikov in športnih dni.«

Ovire so: čas, tehnična
opremljenost šole, odpadanje
učnih ur geografije.

E

»Prva ovira je čas. Metod izkustvenega
učenja bi več uporabljala, če na koncu ne
bi bila omejena z maturo.
[…] delo z metodami izkustvenega učenja
velikokrat izzveni v prazno, saj gre veliko
časa za manjši ''efekt''.
[…] mogoče sem tudi malo tradicionalno
usmerjena in včasih tudi preveč lena, pa je
tradicionalni način najlažji.
Včasih je težko dobiti tudi dodaten
material. Dijaki so v tem pogledu vsekakor
korak pred mano, ker mi nismo vešči teh
tehnik tako kot oni.
Oviro mi predstavlja tudi prostor in
pripomočki.«

Ovire so: čas, matura, manjša
ekonomičnost metod
izkustvenega učenja,
profesorica (»preveč len«,
tradicionalni pristop bolj
leži), učni pripomočki,
prostor.
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Ovire so: čas, matura,
odpadanje ur geografije,
testi, dijaki (motivacija,
preveč čustveno doživljanje).

F

»Je več različnih omejitvenih dejavnikov.
Lovi me čas, ki mi narekuje tempo. Dijaki
morajo imeti predelano snov za zaključek
leta in za maturo. Nenehno mi tudi
odpadajo ure zaradi različnih dejavnosti.
Veliko časa porabim tudi za pisanje,
ponavljanje in analizo testov, tudi 9 ur.
Matura zelo vpliva na pouk, saj nam je
zadala točne cilje, ki jih moramo doseči in
jim slediti. Zaradi tega je manj kreativnosti
iz naše (profesorjeve) strani […].
Uporaba izkustvenega učenja je odvisna
tudi od dijakov, njihove motivacije. Če so
čustva preveč vpletena, ne dosegam tistega
pravega znanja. Opažam, da imajo včasih
dijaki negativna čustva do določenih tem,
sploh v družbeni geografiji in tu moram
zelo paziti, da čustva ne gredo preveč iz
njih.«

G

Ovire so: čas, matura,
»Za izkustveni način učenja je potrebnih
profesor (več časa za
mnogo več ur za določeno snov. Ovira me
priprave).
čas in tudi matura. Predelati moramo čim
več snovi, da čim več dijakov izbere
geografijo na maturi in da imajo v 4.
letniku manj dela. V tem vidim prednost
pred ostalimi predmeti. Če v 3 letih
obdelam vso potrebno snov za maturo, mi v
4. letniku ostane samo ponavljanje in to je
za dijake absolutna prednost. Če želim to
doseči, si veliko eksperimentiranja ne
morem privoščiti.
[…] tako učenje zahteva mnogo več mojih
priprav, ki so jih včasih lahko privoščim,
včasih ne.«

H

»Preveliko število dijakov v enem razredu,
v povprečju 30.
[…] čas, tudi 2 uri za snov, ki bi jo s
frontalno obliko sicer obdelala v eni uri.
Tudi učni načrt mi ''diha'' za ovratnik in mi
narekuje tempo […].
[…] uporaba izkustvenega učenja pri
poučevanju je odvisna tudi od dijakov, od
njihovega interesa.«

Ovire so: preveliko število
dijakov v razredu, čas, dijaki.

I

»Res je, da smo glavna ovira mi sami
(učitelj), če nam to ni bilo posredovano in
ne poznamo takih metod, se jih tudi ne
poslužujemo. Priznam, da bi moralo biti

Ovire so: nepoznavanje
metod s strani profesorja,
''navajenost'' profesorja na
določen način poučevanja,
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J

več seminarjev na to temo in tudi druge
metodične teme. Nihče ti ne pove, kako naj
se to dela, od tebe pa se pričakuje, da boš.
Pri geografiji pogrešam prav
izobraževanje glede novih, sodobnih metod
pouka, kjer jih konkretno pokažejo, mi pa
jih lahko tudi testiramo. Če metodo
preizkusiš na lastni koži, jo boš uporabljal
tudi v razredu. Če učiš dalj časa po eni
metodi, te lahko ta tudi blokira.
[…] učni načrt marsikaj omogoča, če ga
znaš tako pogledati […].
Največja ovira je čas. Pri treh urah
geografije na teden si težko privoščim take
metode. Morda je krivo tudi to, da jih v
nižjih letnikih ne naučijo takega načina
dela.
Zaradi mature in stiske s časom si izredno
težko privoščim, da pri rednih urah
uporabljam bolj »moderne metode«, mi pa
tudi dijaki sami povedo, naj povem
najkrajše in tako, da imamo mi zapiske.
Dijaki imajo take stvari (moderne metode)
dostikrat za izgubo časa, žal, in mogoče
tudi zato, ker jim jaz rečem, da imamo
malo časa.«

čas, matura, dijaki (niso
navajeni takega dela).

»Glavna ovira za te metode je preveliko
število dijakov v razredu. Če bi bile manjše
skupine, bi metod uporabljala več.
[…] izobrazba profesorjev – če metode
izkustvenega učenja poznaš, jih tudi
uporabljaš. Pomembno je tudi izkustveno
učenje profesorjev – preverjanje na lastni
koži in šele tako jih lahko uporabljaš.
Predlagam več tovrstnega izobraževanja in
preverjanje učiteljevega dela (poučevanja).
[…] dijaki se morajo izkustvenega pristopa
nekoliko navaditi in tudi naučiti, tudi to me
kdaj pa kdaj ovira.«

Ovire so: preveliko število
dijakov v razredu,
profesorjevo (ne)poznavanje
metod, dijaki (se morajo
navaditi na drugačen način
dela).

Vir: intervju, 2008
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… kako profesorji geografije ocenjujejo uporabnost izkustvenega učenja pri pouku
geografije v gimnaziji?
OSEBA
(intervjuvanec)

IZJAVE

POJMI

A

»Vsekakor je uporabno.«

Je uporabno.

B

»Za geografijo je izkustveno učenje zelo
pomembno. Brez takega učenja geografiji
ni prihodnosti. Poučevati moramo s časom
in ne ''zaspati'' na učbenikih. Geografija
ima v primerjavi z drugimi vedami to
srečo, da lahko vse vidimo v prostoru.«

Je uporabno.

C

»Mislim, da je, saj je narava predmeta taka Je uporabno.
[…], povezuje pojave in procese okrog
nas.«

D

»Brez tega geografije ni. Lahko je nam, saj Je uporabno.
poučujemo življenjske stvari.«

E

»Izkustveno učenje je zelo uporabno v Je uporabno.
geografiji.«

F

Je uporabno.
»Izkustveno učenje bi zelo priporočila
vsakemu profesorju […], vsak profesor
mora sam pri sebi ugotoviti, kaj mu ustreza
in kaj ne […], izkustveno učenje ure
geografije bogati in vodi do življenjskega
znanja […], geografija pa je vse okoli nas,
naše življenje […], res potrebujemo
življenjsko uporabno znanje in do tega vodi
izkustveno učenje.«
Je uporabno.
»Geografija je taka veda, da je izkustveno
učenje vsekakor uporabno.«

G

Je uporabno.

H

»Izkustveno učenje je zelo uporabno v
geografiji, v določenih primerih pa pri
takem načinu učitelj potrebuje več energije
kot npr. pri frontalnem pouku.«

I

»Geografija je privilegirana, v primerjavi z Je uporabno.
zgodovino, kjer je snov odmaknjena, se pri
geografiji učimo o svetu, o tem, kar se
dogaja sedaj. Pri geografiji se je lažje
posluževati takih metod […].«
Je uporabno.
»Seveda, te metode so prisotne, sploh v

J
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geografiji. Geografija je hvaležna za take
metode in jih zelo odobravam. Potrebno se
je zavedati, da se da v to vpeljati mnogo
primerov, le poiskati je potrebno poti.«
Vir: intervju, 2008
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