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Uporaba interneta pri poučevanju geografije
UPORABA INTERNETA PRI POUČEVANJU GEOGRAFIJE
Izvleček:
V tem diplomskem delu sem se posvetil raziskavi možnosti uporabe interneta pri
poučevanju geografije. Geografija kot veda o sodobnem svetu in njegovem nastanku
potrebuje tudi sodobno pedagoško razlago, ki naj bo čimbolj v koraku s časom, zato je
potrebno uvajati v pouk stvari, ki so domače in samoumevne današnjim učencem,
kamor vsekakor spada tudi uporaba računalnika in interneta.
Po podatkih anketne raziskave med učitelji geografije v Veliki Britaniji in Slovenji
učitelji zaenkrat uporabljajo internet predvsem pri pripravah na učne ure, neposredna
uporaba pri pouku geografije pa je za marsikoga še oddaljena in skoraj nepredstavljiva
možnost. Na internetu je na voljo vedno več gradiva, s katerim lahko izboljšamo delo
pri pouku geografije, predvsem najnovejši strokovni podatki, avdiovizualna gradiva za
posredno opazovanje ter aktualne vsebine o trenutnih in preteklih dogodkih. Internet
nam kot del IKT pomaga doseči nekatere učne cilje, ki jih z običajnimi metodami ne bi
mogli doseči: hitreje pridemo do višjih ravni učnih ciljev, omogoča boljšo nazornost
pouka, s tem se večata tudi interes in motivacija učencev in posledično transfer znanja.
V zadnjem delu diplomskega dela sem izdelal katalog spletnih strani, ki so uporabne za
potrebe poučevanja geografije, vendar se zavedam, da je zaradi stalno spreminjajoče
narave interneta ta že v tem trenutku lahko zastarel.
Ključne besede:
šolska geografija, pouk geografije, izobraževalna tehnologija, informacijskokomunikacijska tehnologija, IKT, internet, uporaba interneta
USING INTERNET IN TEACHING GEOGRAPHY
Abstract:
The objective of this thesis was to make a research on using the Internet in teaching
geography. Geography as a science about contemporary, modern world and its past,
needs a contemporary and modern educational approach. It is self-evident that we have
to use something as commonly accepted by our pupils as the Internet, also in the
classroom.
According to the web-based questionnaire research I carried out, geography teachers
normally use the Internet just to prepare for their lessons, while direct use during the
classes still seems distant for many of them.
The Internet offers a lot of material to enhance the work in the educational process, like
up-to-date geographical data, audio-visual examples for indirectly observing different
environments and additional information on geography related to daily and past events
throughout the world.
As a part of ICT the Internet can help us to attain some objectives of geography
education which would be harder to achieve without it: achieving higher level thinking
skills, by improving our presentations to achieve pupils’ higher interest and motivation
and thus ensuring us higher efficiency in passing information – knowledge transfer.
In the last part of the thesis I put together a catalogue of web sites useful for teaching
geography. I am aware that because of the Internet’s ever-changing nature this
catalogue is increasingly more out of date by each day, but I hope it might still prove
useful.
Keywords: school geography, geography lessons, educational technology, ICT, the
Internet, using the Internet
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1. Uvod
1.1. Namen diplomskega dela
Glavni namen geografije kot šolskega predmeta je, da učenci bolje razumejo svet v
katerem so, da razumejo vzročno-posledični odnos med pokrajinskimi elementi, kar jim
pomaga pri vseh vsakodnevnih dejavnostih in problemih, s katerimi se soočajo.
»Geografija naj ne bi bila le veda, ki ustvarja prostorske opise pojavov in procesov, pač
pa študija njihovih vzrokov in posledic ter njihove vloge in povezanosti v kompleksno
celoto.« (Geografija, 2007)
Geografija kot veda o sodobnem svetu in kako je le-ta nastal, potrebuje tudi sodobno
pedagoško razlago, ki naj bo čimbolj v koraku s časom. Z vedno hitrejšim tempom
razvoja tehnologije, le-ta na vseh področjih vstopa v naše življenje in nam postaja
domača in samoumevna (Zupan, 2007). Zato je potrebno uvajati v pouk stvari, ki so
domače in samoumevne tudi učencem, kamor vsekakor spada tudi uporaba računalnika
in interneta.
V diplomskem delu sem se posvetil možnostim uporabe interneta pri pouku geografije
predvsem v srednji šoli, čeprav se marsikaj nanaša tudi na osnovno šolo. Internet kot
izjemno obsežen vir podatkov, komunikacijsko orodje in še marsikaj drugega, kot del
sodobne učne tehnologije lahko pomembno pomaga učiteljem pri doseganju ciljev
pouka, še posebej tistih, ki jih poudarjajo smernice kurikularne prenove našega šolstva.
(Brinovec, 2004, str. 7)
Internet v didaktični teoriji v najširšem smislu spada med izobraževalno tehnologijo. Ta
omogoča boljšo nazornost pouka, s tem se veča tudi interes in motivacija učencev, kar
zagotavlja večjo učinkovitost posredovanja informacij – transfer znanja. (Rečnik et al.,
2004, str. 92)
Vendar pa sama prisotnost računalnika, interneta oz. uporaba tehnologije še ne
zagotavlja uspeha. Uporaba informacijske tehnologije (IKT) nikoli ne sme biti sama
sebi namen in cilj. IKT moramo uporabiti za to, da lažje in bolje dosežemo nekatere
cilje, ki jih z običajnimi metodami ne bi mogli doseči. (Humphrys, 2005, str. 52)
Za uspeh učenja je zelo pomembna volja učitelja, da bi učence nečesa naučil. Tehnika
nam pomaga le, če imamo trdno voljo, da dosežemo cilj. Za uspešno uporabo učnih
sredstev ni pomembno samo, kakšni sta vsebina in didaktična vrednost učil, marveč tudi
to, kako se je učitelj pripravil na njihovo uporabo in izkoriščanje pri učni uri. (Brinovec,
2004, str. 114)
Neposredna uporaba interneta pri pouku je morda za marsikoga še precej oddaljena in
nepredstavljiva možnost, vendar je vedno pogosteje že resničnost.
V didaktični literaturi se uporaba interneta še zelo malo omenja, največkrat samo kot
ena izmed možnosti v povezavi z računalnikom, vendar pa se v podrobnosti običajno ne
spušča. Še posebej se pri tem opaža hiter razvoj tehnologije in porast možnosti, ki jih
internet ponuja, zato literatura hitro zastari. Brinovec v svoji knjigi, Kako poučevati
geografijo: didaktika pouka (Brinovec, 2004), v poglavju o izobraževalni tehnologiji
uporabi računalnika namenja relativno malo prostora. Osredotoča se predvsem na
uporabo elektronskih prosojnic, interneta skorajda ne omenja. In to je le tri leta stara
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knjiga, ki naj bi predstavljala praktično najsodobnejši priročnik za učitelje geografije.
Tudi večina uporabljene literature v njegovi knjigi je precej zastarele, saj večinoma
izhaja iz 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja.
Iz zgoraj naštetih razlogov sem se posvetil raziskavi možnosti uporabe internetne
tehnologije pri pouku geografije s pogledom v prihodnost; kam vodijo glavne smeri
razvoja in kaj lahko pričakujemo v učilnicah prihodnosti. Na osnovi pregleda domače in
tuje strokovne literature ter spletnih strani, revij in publikacij, ki se ukvarjajo z uporabo
in uveljavljanjem IKT pri pouku geografije, sem poleg teoretične utemeljitve uporabe
interneta pri pouku geografije izdelal katalog spletnih strani in zbral predloge za
uporabo interneta v posameznih delih učnega procesa pri geografiji.

1.2. Izhodišča diplomskega dela
V nadaljevanju navajam izhodiščne delovne hipoteze.
- Uporaba interneta je zelo raznolika. Večinoma se uporablja za objavljanje in
iskanje najrazličnejših informacij ter za neposredno komunikacijo.
- Oba aspekta uporabe bi se dalo s pridom uporabiti kot pripomoček pri
poučevanju geografije.
- Kot vir informacij je internet uporaben na naslednje načine:
 razni članki, elektronske revije, podatkovne baze,
 velika baza slik,
 elektronske novice: o aktualnih dogodkih, vreme po svetu (v tem
trenutku), klimatske posebnosti, naravne nesreče.
- Kot sredstvo za komunikacijo je uporaben na naslednje načine:
 neposredna komunikacija z ljudmi s celega sveta preko
elektronske pošte, »instant messengerjev«, internetne telefonije
(npr. Skype, Googletalk), forumov,
 možnost neposrednega spraševanja »domačinov« o dogodkih in
stanju v njihovem kraju/državi; informacije, komentarji iz prve
roke,
 možnost uporabe interneta za učenje in poučevanje na daljavo.
(Glede na to, da je ta tema zelo obširna in je primerna za
obdelavo v samostojnem delu, se v to ne bom posebej poglabljal.)
- Uporablja se lahko pri uvodni motivaciji, kot podpora obravnavani snovi, pri
projektnem delu, za domače naloge, za dodatno raziskovanje, za bolj razgiban in
zanimiv pouk.
- Uporaba interneta z veliko hitrostjo vstopa v učni proces. Kljub temu pa pri tem
nastopajo problemi, kot so pomanjkljiva izobrazba učiteljev, preslaba
opremljenost šol, pomanjkanje motivacije za uvajanje novih tehnologij in drugi.
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1.3. Metodologija dela
Pričujoče diplomsko delo je vsebinsko zasnovano iz treh sestavnih delov, ki se
medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. V prvem delu poskušam s pomočjo didaktične
teorije utemeljiti uporabo interneta pri učnem procesu, v drugem delu pa z
raziskovalnim delom ugotavljam praktično uporabo interneta pri pouku, ki jo lahko
razdelimo na dva enako pomembna dela. Prvi je uporaba interneta izven učilnice, torej
pri pripravi učnih ur in dodatnem izobraževanju, drugi pa je neposredna uporaba pri
pouku. Tretji del predstavlja katalog izbranih spletnih strani, ki so uporabne za učitelje
geografije.
V diplomskem delu sem uporabljal različne metode dela. Analiziral sem pisne vire v
slovenskem in angleškem jeziku, tako tiskane kot elektronske, ter izvedel anketno
raziskavo med učitelji geografije v Veliki Britaniji in Sloveniji.
Obrazložitev pojmov (povzeto po: Internet, 2007)
Najprej je potrebno razjasniti pomen in uporabo izraza internet oz. Internet.
Internet (kot pojem), skrajšano iz angleške besede »inter-network«, je v splošnem
smislu računalniško omrežje, ki povezuje več omrežij. V slovenščini se uporablja tudi
izraz medmrežje. Tako se največje medmrežje enostavno imenuje Internet.
Internet (kot lastno ime) je javno razpoložljiv mednarodno povezan sistem računalnikov
skupaj z informacijami in uslugami za uporabnike.
V razširjenem izražanju se internet velikokrat nanaša na usluge, kot so svetovni splet
(WWW), elektronska pošta, neposredni klepet (online chat), ipd.
V kontekstu tega diplomskega dela bom uporabljal izraz internet predvsem v slednjem
pomenu, ki je tudi splošno razširjen, in dejansko nima ustrezne sopomenke v
slovenskem jeziku (izraz medmrežje ni pomensko enako širok ter se tudi ne uporablja v
praksi). Po potrebi pa bom tudi bolj specifičen in bom uporabil posamezne slovenske
izraze, kot so splet, elektronska pošta, ipd.
Slika 1: Internet – medmrežje.

Vir: Clip Art, 2007.
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2. Didaktična izhodišča uporabe interneta pri
poučevanju geografije
Internet se v kontekstu izobraževalne tehnologije pogosto omenja kot revolucionarno
orodje, ki bo spremenilo delo v šoli. Pouk naj bi postal bolj zanimiv in bolj učinkovit.
Če želimo utemeljiti uporabo interneta pri učnem procesu, je potrebno raziskati, kateri
so tisti elementi didaktične teorije, ki spodbujajo uporabo izobraževalne tehnologije in
interneta, oz. katere elemente učnega procesa bi se dalo z uporabo teh pripomočkov
izboljšati in jim povečati učinkovitost. Zato je potrebno najprej ugotoviti, kakšen je
namen geografskega pouka, kateri so njegovi najpomembnejši cilji ter nato utemeljiti
uporabo interneta pri vsakem od njih. Obenem je potrebno pogledati, kaj internet sploh
ponuja oz. omogoča učitelju geografije, da bomo lahko te uporabne lastnosti utemeljili
v ciljih pouka, didaktičnih načelih, učnih ciljih in učnih metodah. Uporaba
informacijske tehnologije pa spodbuja tudi nastajanje novih izobraževalnih teorij, ki se
morda nanašajo tudi na pouk geografije (»Engagement Theory«).

2.1. Namen in cilji pouka geografije
Pred uporabo najnovejše oz. najsodobnejše tehnologije pri pouku geografije je potrebno
ponovno premisliti, kakšen je resnični oz. pravi namen pouka geografije. Potrebno se je
vprašati, v katero smer hočemo razvijati naše bodoče generacije. Tako kot se
spreminjata način vsakdanjega življenja in način razmišljanja ljudi skozi čas, je
potrebno zavestno prilagoditi tudi vsebino in cilje pouka geografije. Obenem se
sorazmerno spreminja tudi vloga učitelja. »Še pred dvajsetimi leti se je učitelj geografije
predvsem spraševal, kaj naj uči, katere vsebine, pojme in strokovno literaturo. Potem je
postalo pomembnejše vprašanje, kako naj uči. Dandanes postajajo najpomembnejša
vprašanja, kaj je bistvo oz. jedro pouka geografije, kako geografija sobiva v dialogu in
sodelovanju z drugimi predmeti, katera trajna, življenjska in prenosljiva znanja bo
učenec pridobil, s katerimi dejavnostmi učencev bomo dosegli cilje pouka.« (Lipovšek,
2005, str. 26)
Naj za začetek navedem nekaj glavnih in po mojem mnenju najbolj sodobnih definicij
geografije kot vede in kot učnega predmeta. Pozorni bomo predvsem na to, kar še
posebej spodbuja uporabo interneta oz. IKT pri pouku geografije.
Geografija se je skozi čas razvila iz vede, ki je enciklopedično preučevala stanje
pokrajine (kje je kaj), do vede, ki proučuje tudi vzroke za to stanje, ob tem pa poudarja
predvsem procese in probleme (neravnovesja) v pokrajini. Geografija skuša celovito
preučiti in dojeti Zemeljino površje in upoštevati medsebojno učinkovanje vseh
dejavnikov, ki oblikujejo določeno pokrajino. (Klemenčič, Drozg, 2005, str. 57)
Geografija se razvija, spreminja, išče nove poti in vsebine. V njej ni absolutnosti,
popolnosti in trajnosti, kajti predmet obravnave in raziskovanja geografije je vedno v
določenem trenutku aktualen, sodoben svet. (Popit, 2005, str. 150)
»Vzporedno z razvojem geografske misli in vsakokratnimi znanstveno-raziskovalnimi
dosežki, ki bogatijo vedenje o pokrajini in njenem človeku ter njihove medsebojne
odvisnosti in povezanosti, se je bogatila in razraščala vsebinska zasnova geografskega
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poučevanja. Znaten del novih geografskih spoznanj se slej ko prej uveljavi tudi na
izobraževalnem področju. Postanejo inovativne sestavine pogledov na stroko in njeno
učno-vzgojno poslanstvo.« (Natek, 2004, str. 94)
Že več desetletij se je na področju širokega geografskega izobraževanja v ospredje
postavljala zahteva po samostojnem opazovanju, povezovanju geografskih pojavov in
procesov in razvoju geografskega mišljenja, ki temelji na poznavanju in vzročnoposledičnem presojanju geografskih pojavov in njihovih razvojnih usmeritev.
Poznavanje soodvisnosti in prepletanja med posameznimi pokrajinskimi sestavinami je
tista kvaliteta geografskega mišljenja, ki vidi in odkriva v pokrajini dinamičen, stalno
spreminjajoč prostorski sistem. (Natek, 2004, str. 95)
Eden najpomembnejših ciljev pouka geografije je, da učenci pridobijo prostorsko
predstavo o današnjem svetu in domačem okolju. Ta predstava je pomembna za
ustvarjalno spremljanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, ki imajo prostorsko
razsežnost, ter za lastno odgovorno ravnanje in odločanje. Zato morajo učenci razumeti
najpomembnejše naravno- in družbenogeografske pojave in procese tako posamič kot v
njihovih medsebojnih vzročno-posledičnih zvezah. Učenci morajo razumeti zakonitosti
razmestitve teh pojavov in procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih držav.
Poznati morajo vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta. (Brinovec,
2004, str. 15)
»V drugi polovici 20. stoletja živi vsakdo, pa če je še tako malo izobražen, v stiku s
celotno Zemljo, s svojim planetom in vse bolj pozna položaj, ki ga zavzema v
neskončnosti prostora. Med vsemi šolskimi predmeti lahko samo geografija da
sodobnemu človeku tako podobo in razlago o Zemlji, ki ustreza potrebam njegovega, v
skoraj neskončna obzorja odpirajočega se življenja.« (Pouk geografije, 1971 v:
Kunaver, 2005, str. 31)
Geografski pouk ima lahko izjemen pomen za razvijanje mišljenja in razumevanja, za
vse vrste problemov, ki se pojavljajo v odnosih med ekologijo, gospodarstvom in
družbo. Le povezanost vseh treh lahko zagotovi sonaravni razvoj. Ohranitev
zdravega okolja za prihodnje rodove je naloga zdajšnjih in prihodnjih generacij. Tem
vrednotam bi moral prav sodobni pouk geografije namenjati čim več pozornosti.
(Kunaver, 2005, str. 46)
V geografiji se ukvarjamo z resnično stvarnostjo, ki se nenehno spreminja, prav v tem
pa sta bistvo in moč geografije. Z njo ni mogoče samo izobraževati, ampak tudi
učinkovito vzgajati. Učiteljeva najpomembnejša naloga je voditi učinkovit
izobraževalni proces, v katerem bo geografija predstavljena kot nepogrešljiv del
sodobne splošne izobrazbe. Pri tem učitelj skrbi za to, da bi sleherni učenec dosegel sebi
primerno geografsko izobrazbo in da bi jo v življenju znal tudi uporabiti. (Kunaver,
2005, str. 37)
Geografija je šolski predmet, ki mlademu človeku pomaga pridobiti znanje, sposobnosti
in spretnosti, s katerimi se lahko znajde v prostoru in razume širše življenjsko okolje,
ter ga vzgaja, da bi znal to okolje pravilno ovrednotiti in spoštovati. Predmet učenca
uči orientacije v prostoru, vzgaja ga k pravilnemu odnosu do okolja, do naravne in
kulturne dediščine, razvija mu pozitiven odnos do domovine, pripadnosti narodu,
državi, strpnosti med narodi in rasami ter mu predvsem razvija ljubezen do narave in
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sočloveka. Učence navaja na uporabo preprostih geografskih metod, kot so opazovanje,
merjenje, preprosta analiza, intervju, anketiranje in na uporabo geografskih informacij.
(Brinovec, 2004, str. 27) Bistvena naloga pouka geografije je, da uveljavi
funkcionalnost znanja, da bo učenec v šoli pridobljeno znanje znal uporabiti pri
reševanju novih problemov v okviru predmeta postopno po vertikali in to znanje znal
prenesti ter uporabiti na drugih področjih. (Brinovec, 2004, str. 28)
Geografija mora učencem pokazati svet celostno, življenjsko ter ga opozoriti na mrežo
prepletenih odnosov med različnimi vidnimi in nevidnimi pojavi in procesi v njegovi
okolici in svetu, katerega del je tudi sam. Poudariti mora tudi vlogo posameznika v
odnosu do narave in družbe ter s tem dijaku omogočiti, da samega sebe in druge spozna
za aktivne in odgovorne soustvarjalce geografskega okolja. Takšna geografija je za
učence in dijake življenjska, saj zadeva tudi njihove vsakodnevne probleme, skrbi,
interese in veselje. (Popit, 2005, str. 165)
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.
(Geografija, Predmetni katalog ..., 1998)
Geografija je med učenci med najbolj priljubljenimi predmeti v šoli, v srednji šoli je
namreč največkrat izbran izbirni premet na maturi (Matičič, 2006, str. 15), v osnovni
šoli pa je najbolj priljubljen izbirni predmet na nacionalnih preverjanjih znanja (Kolnik,
2005, str. 77).
Za konec še misel iz Mednarodne listine o geografskem izobraževanju, ki so jo
izbrali tudi snovalci učnega načrta za splošne gimnazije kot zaključno misel
(Mednarodna listina o geografskem izobraževanju − Komisija za geografsko
izobraževanje v Mednarodni geografski uniji, 1992 v: Geografija, Predmetni katalog ...,
1998):
"Geografska izobrazba omogoča, da se posameznik zave vpliva svojih dejanj oziroma
ravnanja družbenega okolja ter da s pomočjo najnovejših informacij in veščin ter na
temelju okoljevarstvene etike sprejema odločitve, ki ne zanemarjajo okolja!"
Glavne značilnosti geografskega izobraževanja (znanja) glede na zgornje navedbe
morajo torej biti:
- celovitost,
- kompleksnost,
- aktualnost,
- uporabnost,
- samostojnost,
- vzgojnost,
- življenjskost,
- okoljevarstvena usmerjenost.
Vse to se sklada tudi z novimi vlogami učitelja, kot jih vidi Lipovšek v svojem
razmišljanju o tem, kako bo (je) biti učitelj geografije v 21. stoletju: »Učitelj bo moral
učencem omogočiti, da bodo sami ustvarjali svoje znanje, se spraševali o njegovem
smislu in ga skušali praktično ovrednotiti. Z drugimi učitelji bo moral usklajevati svoj
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pouk, se ga lotevati projektno in skrbeti za celostno, medpredmetno povezano
izobraževanje. Pouk bo temeljil na uporabi IKT, vključen bo v mednarodne projekte,
odzival se bo na aktualne lokalne ali svetovne izzive.« (Lipovšek, 2005, str. 25)
Med cilji geografskega pouka naj bi imeli posebno mesto raziskovanje in sinteza,
dinamična geografija z obravnavanjem sodelovanja med narodi, vzgoja mednarodne
solidarnosti, demografska eksplozija in nerazvitost. Poučevanje naj bi upoštevalo zlasti
načelo od bližnjega k daljnemu, od domačih primerov in problemov k problemom
širšega okolja in sveta. (Kunaver, 2005, str. 31)
V učnem načrtu za splošno gimnazijo (Geografija, Predmetni katalog ..., 1998) je
zapisanih več splošnih ciljev pouka geografije. Tako dijaki:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

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;
razumejo najpomembnejše naravne geografske in družbenogeografske pojave in
procese, tako posamezne kot njihove medsebojne vzročno-posledične zveze;
razumejo zakonitosti razmestitev naravnih geografskih in družbenogeografskih
pojavov in procesov ter njihov vpliv na razvitost posameznih izbranih držav;
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;
razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka
kot preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj za vzdrževanje ravnovesja
med človekovimi hotenji in naravo;
pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje
naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini;
spoznajo različna merila za regionalizacijo pokrajin in se hkrati zavedajo
individualnosti sleherne pokrajine na svetu;
usposabljajo se za samostojno uporabo geografskih virov in literature (atlasi,
karte, statistično gradivo ter grafični prikazi, slikovno gradivo, potopisi, članki);
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;
razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in
grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, skice, karte,
tabele, diagrami, grafikoni);
povezujejo geografsko teorijo s prakso. Razvijajo sposobnosti in spretnosti
dejavnega terenskega raziskovalnega dela;
pridobivajo sposobnost za vrednotenje geografskih podatkov, dejavnikov,
pojavov in procesov v različnih časovnih obdobjih;
pridobivajo sposobnost za vrednotenje protislovij v okolju sodobnega sveta kot
posledic razvoja prebivalstva in gospodarstva, ker ne upošteva prostorske omejitve
materialnih dejavnosti človeka;
se usposabljajo za prepoznavanje potrebnosti sonaravnega razvoja ter
odgovornosti do ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje
generacije.
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Uporaba interneta pri poučevanju geografije

Uporaba IKT je med zgornjimi cilji eksplicitno omenjena samo enkrat, pri razvijanju
sposobnosti izražanja geografskega zanja v verbalni, grafični in kvantitativni obliki.
Podobno je tudi v učnem začrtu iz Velike Britanije, kjer je uporaba IKT v učnem načrtu
eksplicitno omenjena le za pomoč pri dostopanju do različnih geografskih virov ter pri
zbiranju, analiziranju in prikazovanju geografskih podatkov. (Battersby, 1995, str. 36)
Vendar pa je kljub temu, da je bil učni načrt napisan že pred leti in ni mogel predvideti
takšne uporabe IKT kot je mogoča sedaj, učiteljem v Veliki Britaniji na voljo kar precej
strokovne literature, ki se ukvarja s sodobnimi načini uporabe interneta pri pouku
geografije. Med najnovejšimi je najbrž »Secondary Geography Handbook« (Priročnik
za srednješolsko geografijo) (Balderstone, 2006), ki ga je izdala Zveza britanskih
učiteljev geografije (Geography Association). Skupaj s knjižno izdajo so na njihovi
spletni strani objavili tudi spletne povezave, ki jih avtor navaja v priročniku (Weblinks
..., 2007).
Učni načrti v Nemčiji pa zelo spodbujajo uporabo IKT pri pouku geografije, vendar naj
bi bila dejanska uporaba pri pouku po raziskavi iz leta 2003 daleč od teoretičnih ciljev.
Največ težav pri uporabi pripisujejo pomanjkljivemu znanju učiteljev, pomanjkljivi
opremi ter predvsem slabim izkušnjam pri poskusih uvajanja novih tehnologij. (Falk,
2007, str. 81)
V nove geografske kurikulume (učne načrte) naj bi v prihodnosti vnašali večji poudarek
tudi na uporabi IKT, ker naj bi z njimi bolje pripravili bodoče generacije na izzive
preživetja v svetu, ki bo zelo negotov in nestabilen zaradi klimatskih sprememb,
globalizacije, zdravstvenih in varnostnih vprašanj. Ljudje z boljšim prostorskim
znanjem in razmišljanjem, ki bodo znali uporabiti geografsko znanje skupaj z IKT,
bodo znali bolje reagirati v primeru nepredvidenih situacij. (Witham Bednarz, 2007, str.
13)
Dejansko med zgornjimi cilji skoraj ni nobenega, ki ne bi bil lažje dosegljiv z uporabo
računalniške tehnologije oz. interneta, saj nam je internet kot vir podatkov lahko v
veliko pomoč pri vseh delih učnega procesa. Vendar pa je nekaj ciljev, ki jih lahko
dosežemo bistveno bolje oz. so nam le z uporabo interneta sploh dosegljivi:
-

pridobivanje in razumevanje vsakodnevnih (geografskih) podatkov,
razvijanje sposobnosti za posredno in neposredno opazovanje,
učenje kritičnosti razmišljanja,
sposobnost vrednotenja geografskih virov,
usposabljanje za samostojno rabo geografskih virov,
sposobnost izražanja geografskega znanja v pisni in grafični obliki.

Kot ugotavlja H. Cahinho v svojem prispevku v zborniku Changing Horizons in
Geography Education (Cahinho, 2005, str. 18), se učitelji trudijo geografijo narediti
razburljivo, napeto in zanimivo (angl. exciting), da bo za učence čimbolj privlačna in se
bodo radi učili. Večina učiteljev bi to rada dosegla, vendar je to težko zaradi
nefleksibilnosti in natrpanosti učnega načrta, ki dopušča premalo prostora za
ustvarjalnost. Avtor pravi, da naj bi ta cilj dosegli z večjim poudarkom na raziskovanju
in odkrivanju vsebin (v nasprotju z brezsmiselnim učenjem na pamet). Avtor uporabi
primerjavo med geografom in raziskovalcem iz Saint-Exuperyevega Malega Princa, ki
pravi, da geografa zanima le lokacija rek, mest in drugih elementov površja,
raziskovalec pa ima bolj zabavno nalogo to odkrivati.
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Učence naj bi torej pri poučevanju spremenili v raziskovalce in jih usmerjali k čimbolj
samostojnemu raziskovanju, odkrivanju in opazovanju, da bodo razumeli svet in
probleme, ki jih obdajajo. Namesto da jim znanje vsiljujejo, dajejo in prinašajo učitelji,
je bolje, da ga odkrijejo sami. Učitelji morajo biti samo vodiči na učencem neznanem
terenu.
Informativna vloga geografije oz. vedeti »kaj je kje« in »kje je kaj«, je bila že od
začetkov geografije v stari Grčiji nujna in upravičena. Ta vloga geografije se je ohranila
vse do dandanes, vendar je potrebno zaradi obsega razpoložljivega znanja o svetu in
predvsem zaradi dostopnosti podatkov v geografski vzgoji in izobraževanju poudariti
in ločiti osnovno znanje, ki ga učenci morajo osvojiti, od kratkotrajnih informacij, ob
katerih je pomembno predvsem, da učenci usvojijo druge spretnosti, kot so: kako
informacijo najhitreje pridobiti, kako preveriti njeno zanesljivost, kako jo razumeti,
interpretirati in prikazati. Pri tem je primerno vodilo življenjskost in uporabnost
podatkov. (Popit, 2005, str. 151)
Internet je kot velika in vedno dostopna baza podatkov zelo pomemben vir, ki ga
morajo učenci znati uporabljati. Seveda pa ne smemo ob tem zanemariti tudi klasičnih
virov, kot so zemljevidi, atlasi, učbeniki ter primarnega vira – narave.
Uporaba informacijske tehnologije pri pouku geografije prispeva tudi k medijskemu
opismenjevanju, digitalnemu opismenjevanju, prinaša osnove medijskega izobraževanja
in daje splošno vrednost poučevanju z organiziranjem, procesiranjem, interpretiranjem
in prezentacijo informacij. Še posebej prispeva k medkulturnemu učenju, globalnemu
učenju in dvojezičnemu učenju. Vse to pa je pomembno za učenje sonaravnega in
trajnostnega razvoja, ki bo za prihodnje generacije ključnega pomena. (Schleicher,
2007, str. 300)
BECTA, Britanska agencija za izobraževalno komunikacijo in tehnologijo ugotavlja
(What the research says ..., 2004 ), da v geografiji IKT lahko pomaga učencem:
- obogatiti geografsko znanje in izboljšati geografske raziskovalne sposobnosti,
- razviti znanje grafične, statistične in prostorske analize,
- razviti kartografske veščine,
- izkusiti še alternativen prikaz ljudi, krajev in območij ter proces spreminjanja
življenjskega okolja,
- narediti simulacijo ali model geografskih sistemov in okolja,
- povezovati se z učenci iz drugačnega okolja preko e-pošte, web-kamer in video
konference,
- izboljšati prikaz dela z obogatenimi predstavitvami,
- povečati zavedanje vpliva IKT v modernem svetu.
Z uporabo IKT lahko naredimo geografijo bolj prepričljivo in aktualno. Pri pouku lahko
uporabimo več časa za opazovanje, analiziranje in diskusijo ter spodbudimo
sodelovanje in komunikacijo. Pri tem vidijo velike možnosti in prednosti uporabe GISov, še posebej v srednji šoli, za razvijanje prostorskega razmišljanja in povezovanja
različnih vrst vsebin in podatkov na višjem nivoju razmišljanja. Še posebej je dobro, če
lahko uporabimo lokalne podatke, s katerimi lahko naredimo razumljivejše in bolj
predstavljive analize, npr. podatke o gospodinjstvih v domači občini, s katerimi
predstavimo starostno piramido, gostoto prebivalstva, izobrazbeno strukturo ipd.
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2.2. Izobraževalna tehnologija
Internet v didaktični teoriji v najširšem smislu spada med izobraževalno tehnologijo.
Vpeljevanje izobraževalne tehnologije ima pri pouku geografije vedno pomembnejšo
vlogo. »Izobraževalni tehnologiji oz. vsem učilom je pri posredovanju geografskih
vsebin namenjena osrednja vloga, ker omogočajo posredno opazovanje. Z njimi lažje
dosegamo cilje geografskega pouka, lažje operacionaliziramo smotre, bolje
posredujemo nove geografske vsebine. Obenem pa izobraževalna tehnologija
razbremenjuje tudi učitelja in spodbuja večjo ustvarjalnost učencev.« (Brinovec, 2004,
str. 113) Zadnji stavek je morda izražen bolj kot želja, v realnosti je namreč marsikateri
učitelj ravno zaradi uvajanja v uporabo računalnika bolj obremenjen kot prej. Avtor
citata je imel najbrž v mislih tiste učitelje, ki so to obdobje že prestali, kar bodo nekoč
tudi vsi ostali.
Neposredna uporaba interneta pri pouku je morda za marsikoga še precej oddaljena in
nepredstavljiva možnost, vendar je vedno pogosteje že resničnost.
Bolj realna in osnovna pa je uporaba interneta doma. Tu lahko v mirnem in varnejšem
okolju pregledujemo možnosti, ki so nam na voljo in predvsem pridobivamo
informacije, ki jih bomo lahko s pridom uporabili pri pouku.
V prvem četrtletju leta 2006 naj bi imelo v Sloveniji dostop do interneta že 75 %
gospodinjstev z otroki (računalnik jih ima 92 % gospodinjstev z otroki), kar nas uvršča
nad povprečje v Evropski uniji, ki je 61 %. Največji delež uporabnikov interneta je
ravno med mladimi, v starostni skupini 10 – 15 let internet uporablja 91 %, v skupini 16
– 34 pa 81 % mladih. (Kačič, 2006 in Zupan, 2007)
Nove generacije učencev so tako z najnovejšo računalniško tehnologijo že dobro
seznanjene in domače, zato jim je potrebno omogočiti uporabo njenih prednosti tudi pri
pouku. To vsekakor ni enostavno, še posebej zaradi hitrosti, s katero se računalniška
tehnologija spreminja. Učitelj vloži svoj čas in energijo, da se nauči nekega programa,
ko pa ga želi uporabiti, ugotovi, da je izšel že nek nov in boljši. Nauči se raje tega, a
potem ugotovi, da so šolski računalniki prestari in preslabi, da bi poganjali ta novi
program. Po drugi strani pa so nam računalniki običajno na voljo le v računalniških
učilnicah, katero si upa uporabljati le malokateri učitelj, saj predstavlja veliko
spremembo dela, okolja in s tem veliko tveganje za uspeh učne ure, kar pa si pri tako
natrpanem učnem načrtu učitelj zelo težko privošči. Problem uporabe računalniške
učilnice je tudi v tem, da se za to porabi cela ura, učitelj pa bi morda rad uporabil
računalniški program le pri razlagi v nekem delu učne ure. Ta možnost se pojavlja z vse
pogostejšim prihodom računalnikov v geografske učilnice, ki lahko skupaj z LCDprojektorjem in povezavo do interneta predstavljajo močno in zelo uporabno orodje, ki
je v pomoč učiteljem pri oblikovanju pouka po njihovih željah.
Vendar pa sama prisotnost računalnika oz. uporaba tehnologije še ne zagotavlja uspeha.
Uporaba tehnologije nikoli ne sme biti sama sebi namen in cilj. Z uporabo tehničnih
pripomočkov si lahko samo pomagamo, da lažje in hitreje dosežemo končne cilje, ki
smo si jih zadali, oz. ki nam jih postavljata učni načrt in katalog znanja. Predvsem nam
je lahko v pomoč, da hitreje pridemo do višjih ravni učnih ciljev, od znanja in
razumevanja preko uporabe in analize do sinteze in vrednotenja. Pri spoznavanju
prebivalstvenih značilnosti nam npr. ni potrebno zbirati in iskati podatkov po različnih
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enciklopedijah in letopisih, to morda naredimo samo prvič pri spoznavanju geografskih
virov. Nato pa lahko s pomočjo interneta dosežemo te podatke v nekaj trenutkih in se
osredotočimo na njihove značilnosti, primerjave in zakonitosti. Podobno je tudi pri
obravnavanju vremena, podnebja ipd.
Še vedno je torej pomembna in potrebna premišljena vsebina, ki jo prikazujemo preko
teh modernih tehnoloških medijev, saj gre za pouk geografije in ne računalništva.
Slika 2: Spletna stran Statističnega urada RS ponuja učitelju geografije veliko uporabnih
podatkov za pouk.

Vir: Prebivalstvena ura, 2007
Slika 3: Spletna stran, kjer se nekateri svetovni statistični podatki izračunavajo za vsak
trenutek glede na leto, mesec, teden, dan ali sedanji trenutek.

Vir: World Clock, 2007
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2.2.1. Kaj internet ponuja učitelju geografije?
Da bom lažje utemeljil uporabo interneta pri poučevanju geografije, je prav, da najprej
predstavim možnosti, ki jih internet ponuja učitelju geografije.
Kot sem že razložil v obrazložitvi pojmov v uvodnem poglavju, izraz internet
uporabljamo za široko vrsto storitev in možnosti, ki nam jih ponuja Internet oz.
medmrežje.
V najosnovnejši razdelitvi lahko internetne storitve razdelimo na dva tipa:
1. pridobivanje oz. dostopanje do informacij, gradiv ...
2. komunikacija, interaktivne storitve.
V prvo skupino storitev štejemo iskanje in brskanje oz. deskanje po internetu. To je
osnovna in gotovo najobsežnejša ter najpogostejša storitev oz. skupina storitev, ki jih
omogoča internetna tehnologija. Iskanje po različnih virih informacij, gradiv in vsebin,
ki jih na Internetu objavljajo posamezniki, razne organizacije, agencije, podjetja ...
Z geografskega stališča so najuporabnejše naslednje vsebine:
- razni strokovni članki, elektronske revije, podatkovne baze,
- velika baza slik,
- elektronske novice: o aktualnih dogodkih, vreme po svetu (v tem trenutku),
klimatske posebnosti, naravne nesreče,
- pripravljena gradiva za uporabo pri pouku.
V relativno kratkem času obstoja interneta (komaj dobro desetletje) se je njegov obseg
zelo povečal, tako z vidika števila priključenih računalnikov kot tudi z vidika količine
vsebin in podatkov, ki so na njem objavljeni. Med njimi so tako strokovna dela in
prispevki kot tudi amaterski in nepreverjeni podatki. Tudi količina podatkov je velika,
tako velika, da bi potrebovali več kot le eno življenje, če bi želeli pregledati vse. Zato je
ena najpomembnejših veščin, ki se jo je potrebno naučiti, kako izmed množice
podatkov čim hitreje najti pravega in uporabnega.
Slika 4: Wikipedija, prosta enciklopedija, je vedno bolj obsežna tudi na področju
geografije, vendar je zaradi vprašljive strokovne kvalitete uporabna predvsem kot
izhodišče za nadaljnje raziskovanje.

Vir: Wikipedija 2007
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Druga skupina storitev pa so komunikacijske in interaktivne storitve. Te storitve
postajajo v zadnjih letih vedno bolj priljubljene in uporab(lja)ne, kajti hitrost in
stabilnost internetnih povezav stalno narašča in omogoča kakovostno in cenovno zelo
ugodno komunikacijo po celem svetu.
Neposredna komunikacija:
- e-mail (prva in verjetno najbolj razširjena),
- »real-time« komunikacija:
- pisna (tekst): chat (klepetalnice), messengerji,
- glasovna (avdio): internetna telefonija (Skype, Googletalk),
- video: video telefonija, video konference.
V to skupino spadajo tudi posredne oblike komunikacije. Prva oblika so spletni forumi,
ki lahko delujejo tudi kot neposredna oblika komunikacije, preko katerih si lahko večja
skupina ljudi izmenjuje svoja mnenja, lahko pa nam služijo samo kot vir informacij, v
samo komuniciranje pa se ne vključujemo. Podobna oblika so v zadnjem času vedno
bolj razširjeni blogi, enostavne osebne spletne strani, nekakšen spletni dnevnik ali
enosmerna komunikacija, kamor pa lahko pišemo tudi komentarje, tako da postane
komunikacija dvo- ali večsmerna. Komentarje lahko pišemo tudi na drugih spletnih
straneh, npr. pri novicah, tako da lahko komunikacija hitro postane večsmerna, če se za
to odločimo.
Posebej bi pri tej skupini izpostavil možnost objavljanja spletnih strani na Internetu. Če
sem v prvi skupini storitev izpostavil možnost pridobivanja podatkov, bi v to drugo
skupino postavil možnost objavljanja podatkov, do katerih lahko potem dostopajo drugi.
V zadnjih nekaj letih so t. i. domače strani postavile skoraj vse slovenske šole, preko
katerih objavljajo splošne podatke o šoli, nekatere pa jih uporabljajo tudi za precej
aktivnejšo komunikacijo s starši in učenci.

Slika 5: Skype je postal pojem za internetno telefonijo, s katero lahko kličemo praktično
zastonj kamorkoli po svetu.

Vir: Skype, 2007
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2.2.2. Kaj še potrebujemo poleg interneta?
Sama povezava do interneta pa še ne zagotavlja uspeha. Iz materialnega vidika moramo
imeti za dostop in uporabo internetnih virov na voljo primerno opremo. To je osebni
računalnik, ki jih imamo doma, v zbornici, kabinetu, računalniški učilnici, geografski
učilnici, morda pa tudi prenosni računalnik ter njegovo manjšo različico, dlančni
računalnik, ki je v zadnjih letih vedno bolj popularen zaradi možnosti uporabe enakih
programov kot na navadnih osebnih računalnikih in zaradi vse večjih možnosti
brezžične povezljivosti tako do interneta kot tudi do drugih elektronskih naprav.
Za prikaz slik in drugega gradiva v razredu potrebujemo tudi LCD projektor. Tudi ti so
sedaj na voljo že skoraj vsem učiteljem geografije v Sloveniji − bodisi stalno postavljeni
v računalniški učilnici bodisi kot prenosni. Tudi pri projektorjih se obeta nov razvoj, in
sicer s prihodom novih LED-LCD projektorjev, ki imajo namesto navadnih žarnic LEDdiode. Zaradi tega se manj grejejo, kar posledično pomeni manjšo porabo energije, tišje
delovanje in manjšo občutljivost na prenašanje, verjetno tudi nižjo ceno vsaj na daljši
rok, saj imajo LED-diode kar 5-krat daljšo življenjsko dobo od navadnih žarnic.
Z uporabo daljinskega upravljalca za elektronske predstavitve oz. »Power Point«
projekcije se lahko prosto gibamo po razredu in obenem prestavljamo med prosojnicami
ter tako premagamo stranski efekt statičnosti, ki ga prinaša računalnik.
Najnovejša tehnologija za predstavitve je trenutno interaktivna tabla oz. »interactive
whiteboard«, ki so v Veliki Britaniji vse bolj razširjene, prihajajo pa tudi že k nam.
(Todd in Jackson, 2003, str. 183) Gre za kombinacijo LCD-projektorja in table, ki je
občutljiva na dotik. Tako lahko z dotikom table nadomestimo miško in celo tipkovnico.
Interaktivna tabla je za poučevanje zelo primerna, saj ni treba, da so naše prosojnice vse
vnaprej narejene, ampak jih lahko ustvarjamo kot tabelsko sliko. Če nas vmes prehiti
zvonec, sliko enostavno shranimo in naslednjič nadaljujemo, kjer smo ostali. (Chin,
2004, str. 78)
Slika 6: Interaktivna tabla omogoča uporabo table kot zaslona na dotik, kar poveča
uporabnost table in računalnika pri pouku.

Vir: Interactive whiteboard for primary classrooms, 2007
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Geografska učilnica prihodnosti oz. sodobna geografska učilnica bi torej izgledala
nekoliko drugače, kot si jo predstavlja Brinovec (Brinovec, 2004, str. 231). Po mojem
mnenju naj bi bil LCD projektor nameščen na stropu, računalnik pa postavljen nekje ob
strani, tako da čim manj zakriva pogled na projekcijsko platno oz. interaktivno tablo in
pušča prostor za gibanje učitelja med klopmi, ki za prestavljanje med elektronskimi
prosojnicami uporablja daljinski upravljalnik. Televizija ni potrebna, saj lahko video
gradivo predvajamo ravno tako preko LCD projektorja, če imamo nameščene tudi
zvočnike.
Še malo dlje v prihodnosti pa bo morda imel učitelj v roki majhen dlančni računalnik,
na katerem bo imel na voljo prosojnice, fotografije in video gradivo, ki jih bo enostavno
izbral in brezžično predvajal na projektorju, med projekcijo pa bo že lahko izbiral
naslednje gradivo. Prav tako bo imel na računalniku nadzor nad zatemnitvijo in
razsvetljavo prostora, morda na voljo celo več projektorjev, s katerimi bo prikazoval
zemljevide, ki jih bo lahko tudi poljubno približeval oz. oddaljeval (zoomiral), jim
dodajal in odvzemal informacije in še kaj.
Čeprav lahko IKT pomeni velik napredek za učenje in poučevanje, sama oprema nima
večje vrednosti od navadnega svinčnika. Njena vrednost je v tem, kako to tehnologijo
uporabimo. (Clarke, 2004, str. 70) Za uporabo IKT tehnologije oz. interneta
potrebujemo veliko priprave in dobrega razmisleka, da jo uporabimo za boljše
doseganje izobraževalnih ciljev, ki smo si jih zastavili.

2.2.3. Opremljenost šol z IKT
Če bi lahko iz rezultatov izvedene ankete sklepali neposredno na celotno Slovenijo, bi
bili lahko kar zadovoljni. Žal pa moramo upoštevati napako vzorčnega okvira in lahko
pri tem vprašanju govorimo le za šole učiteljev, ki so odgovorili na anketno vprašanje.
Stopnja opremljenosti se glede na stopnjo šole (osnovne in srednje šole) bistveno ne
razlikuje, razen tega, da so učilnice osnovnih šol bolje opremljene z internetno
povezavo, srednje šole pa imajo nekaj več stalno nameščenih LCD projektorjev v
učilnicah.
Več kot tri četrtine (75 %) šol je opremljenih s stalno predstavitveno opremo
(računalnik in LCD projektor) v razredu ali vsaj prenosno. Z internetno povezavo jih je
opremljenih skoraj 60 %.
Približno 40 % šol je opremljenih s popolno osnovno predstavitveno opremo v učilnici
(računalnik, internetna povezava in LCD projektor), okoli 10 % učiteljev mora v
učilnico prinesti projektor ali računalnik (ali oboje), okoli 25 % učilnic pa sicer ima na
voljo računalnik in projektor, vendar nima dostopa do interneta (glej: Priloga 4,
Preglednica 3).
Kot zanimivost naj povem, da imajo v povprečju moški učitelji nekoliko boljšo
opremljenost učilnic (za 11 % več stalno nameščenih računalnikov, za 4 % več stalno
nameščenih LCD projektorjev in za 15 % več učilnic z internetno povezavo). Ženske pa
imajo na voljo 8 % več prenosnih LCD projektorjev in imajo za 4 % več računalnikov v
geografskem kabinetu (glej: Priloga 4, Preglednica 4).
Računalnik v zbornici, kabinetu ali prenosni računalnik za dostop do interneta v šoli
imajo praktično vsi učitelji, vendar jih 36 % do interneta za šolske potrebe dostopa
predvsem doma.
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Preglednica 1: Opremljenost šol z računalniki, LCD projektorji in dostopom do
interneta glede na šolo.
Šola
Oprema
v šoli

Dostop do računalniške učilnice

Računalnik v geografski učilnici

Dostop do interneta v geo. učilnici

Stalni LCD projektor

Prenosni LCD projektor

Računalnik v kabinetu

Računalnik v zbornici

Prenosni računalnik

Do interneta za šolske potrebe
dostopam doma
Skupaj

Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od Šola
% od vseh
Število
% od vseh

OŠ

SŠ

76
92,7%
60,3%
47
57,3%
37,3%
52
63,4%
41,3%
32
39,0%
25,4%
40
48,8%
31,7%
29
35,4%
23,0%
72
87,8%
57,1%
44
53,7%
34,9%
29
35,4%
23,0%
82
65,1%

26
59,1%
20,6%
30
68,2%
23,8%
22
50,0%
17,5%
29
65,9%
23,0%
17
38,6%
13,5%
28
63,6%
22,2%
36
81,8%
28,6%
22
50,0%
17,5%
17
38,6%
13,5%
44
34,9%

Skupaj
102
81,0%
77
61,1%
74
58,7%
61
48,4%
57
45,2%
57
45,2%
108
85,7%
66
52,4%
46
36,5%
126
100,0%

Vir: anketa, 2007

2.2.4. Usposobljenost učiteljev za uporabo IKT pri pouku
Nove vloge učitelja, kot sem jih omenil že zgoraj, ki postavljajo učenca v aktivnejši
položaj z možnostjo ustvarjanja svojega znanja in vrednotenja njegovega smisla in
uporabnosti, ko bo učitelj predvsem v vlogi organizatorja spodbujevalca, moderatorja in
svetovalca, zahtevajo tudi nova znanja in usposobljenost učiteljev. Ker ima IKT pri
izvajanju učnega procesa vedno večjo vlogo, so učiteljem potrebna tudi ta znanja.
Karmen Kolenc Kolnik v anketni raziskavi 52 učiteljev iz OŠ in SŠ ugotavlja, da je za
učitelje sposobnost uporabe IKT (pri formalnem pouku in pri drugem strokovnem delu)
kot njihove kompetence najmanj pomembna med petimi področji kompetenc, ki jih je
kot priporočilo zapisala ekspertna skupina pri Evropski komisiji za znanost in
izobraževanje. To področje kompetenc spada med kroskurikularne kompetence, ki jim
učitelji izkazujejo najmanj pozornosti. Vseeno pa učitelji menijo, da so med
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najpomembnejšimi kompetencami razvoj lastne profesionalnosti (kamor spada tudi
raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov) ter usposobljenost za nove
načine dela v razredu (kamor spada tudi organiziranje optimalnega in spodbudnega
učnega okolja z namenom lajšati in spodbuditi proces učenja). (Kolenc Kolnik, 2005)
Ta razlika med pomembnostjo področij kompetenc kaže, da učitelji še ne povezujejo
uporabe IKT z izboljšanjem in optimizacijo učnega procesa.
Po podatkih raziskave med študenti 4. letnika geografije pedagoške smeri (Resnik
Planinc, 2007, str. 259–266) so študenti med vsemi kompetencami v času študija dobili
najboljšo usposobljenost ravno za delo z IKT, 55 % študentov naj bi pridobilo
zadovoljivo usposobljenost, še 21 % pa po njihovem mnenju popolno usposobljenost za
delo z IKT tako pri pouku kot pri drugih poklicnih področjih. Vendar se jim zdi, da je ta
kompetenca med najmanj pomembnimi izmed teh, po katerih so bili vprašani. Najbolj
pomembno se jim je zdelo psihološko znanje, ki jim omogoča pravilno ravnanje in
odločanje pri delu z učenci, njihovimi posebnostmi ter izbira pravilnih metod, pristopov
in stališč. Med zelo pomembne kompetence za učitelja geografije štejejo tudi razvoj
lastne profesionalnosti ter odgovorno vodenje osebnega strokovnega razvoja v procesu
vseživljenjskega izobraževanja.
Ravno pri slednjem pa ima IKT z možnostmi učenja na daljavo in časovno
neodvisnostjo vedno večji pomen.
Pri anketni raziskavi je veliko učiteljev navedlo pomanjkanje strokovnega znanja in
usposobljenosti za delo z internetom in IKT, veliko jih je študiralo še v času, ko ta
tehnologija še ni bila dovolj razvita in razširjena, zato so se morali vsega naučiti kasneje
in večinoma sami. Tako se velikokrat zgodi, da imajo učenci več znanja z uporabo IKT
kot učitelji.

2.3. Didaktična teorija, ki utemeljuje uporabo izobraževalne
tehnologije
Upravičenost uporabe izobraževalne tehnologije oz. interneta pri pouku geografije je
morda za marsikoga popolnoma samoumevna in logična, saj pozna njene učinke preko
praktičnega dela. Vseeno pa je potrebno nekaj takega, kar poučevanje in njegove oblike
spreminja tudi v samih osnovah, utemeljiti tudi preko didaktične teorije, ki daje uporabi
novosti pri pouku njihovo legitimnost.

2.3.1. Didaktična načela
Didaktična načela kot splošne smernice usmerjajo pouk k učinkovitemu uresničevanju
ciljev in nalog pouka. (Rečnik, 2004, str. 66) Izhajajo iz splošnih zakonitosti vzgojnoizobraževalnega procesa, psiholoških zakonitosti in vloge vzgoje v razvoju osebnosti in
družbe. Didaktična načela moramo upoštevati v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega
procesa: pri načrtovanju, izvajanju in preverjanju. Dajejo nam temelj za izbor smotrov
vsebine, metod, sredstev in za organizacijo pouka. (Brinovec, 2004, str. 32)
Med splošnimi didaktičnimi načeli (povzeto po: Brinovec, 2004) je treba pri uporabi
izobraževalne tehnologije oz. interneta upoštevati predvsem naslednja: načelo
postopnosti in sistematičnosti, prilagojenost pouka starostni stopnji učencev, načelo
povezanosti teorije s prakso, načelo individualizacije in racionalizacije, načelo
večstranskega delovanja, načelo zavestne aktivnosti in načelo nazornosti.
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Načelo postopnosti in sistematičnosti: Vedno je potrebno biti pozoren, da so vsebine,
ki jih obravnavamo s pomočjo interneta, v skladu s tem, kar učenci že vedo in znajo, da
izhajamo iz znanih, bližnjih, lažjih konkretnejših in preprostejših primerov ko
prehajamo na zahtevnejše in abstraktnejše, kamor lahko zelo hitro zaidemo. To mora
biti tudi v skladu z naslednjim načelom.
Načelo prilagojenosti pouka starostni stopnji učencev: Ni enostavno najti take teme
in vsebine na internetu, ki so že prilagojene starostni skupini učencev, še posebej ne v
slovenskem jeziku. Ker težko vplivamo na celotno vsebino strani, je potrebno učence
predhodno dobro pripraviti in opozoriti, da bodo morda nekatere vsebine prezahtevne.
Ne smemo pa podcenjevati sposobnosti učencev, saj smo velikokrat presenečeni, kako
hitro učenci dojamejo nekatere stvari. Pri tem je pomembno tudi to, da učence zaščitimo
pred neprimerno in škodljivo vsebino z ustrezno zaščito in filtri vsebin.
Načelo povezanosti teorije s prakso: Četudi so morda vsebine delno (pre)zahtevne, je
bolj pomembno to, da so v skladu s tem, kar obravnavamo pri pouku, da pri
pregledovanju aktualnih podatkov in dogodkov ne ugotovimo, da smo pri teoretičnem
obravnavanju že zastareli in zaostali, saj učbeniki pogosto vsebujejo že zastarele
podatke.
Načelo individualizacije in racionalizacije: Z uporabo izobraževalne tehnologije oz.
interneta lahko to načelo dobro uresničujemo, saj omogoča delo z individualnim
pristopom. To velja predvsem za domače delo, za projektno delo, pa tudi za delo v
učilnici, če učenci delajo vsak s svojim računalnikom, saj internet ponuja podporo tako
enostavnejšim nalogam kot tudi naprednejšim in zahtevnejšim.
Načelo večstranskega delovanja: Časi, ko je bil učitelj edini in absolutni vir védenja in
znanja, so davno mimo. Učenci preko televizije, interneta in drugih medijev ravno tako
dostopajo do informacij, zato včasih vedo veliko več kot učitelj pričakuje. To dejstvo
naj nas ne prestraši, ampak ga izkoristimo v naš prid s tem, da učence pozivamo k
sodelovanju in iskanju povezav med aktualnimi dogodki in obravnavano snovjo. S tem
izpolnjujemo tudi naslednje načelo.
Načelo zavestne aktivnosti: Učence je potrebno aktivirati, da pri pouku niso samo
pasivni poslušalci, ampak da dejavno in zavestno sodelujejo. Pouk mora biti učencem
zanimiv in to lahko z uporabo interneta lažje dosežemo predvsem s tem, da pokažemo
na aktualnost in uporabnost znanja, ki ga učencem podajamo.
Načelo nazornosti: Cilj nazornosti je dati abstraktnim neotipljivim pojmom neko
konkretno zaznavo. To načelo je opisal že Komensky in ga imenoval »zlato pravilo«,
saj naj bi po njegovem vsako pridobivanje novega znanja imelo svoj začetek v čutnih
zaznavah (vidu, sluhu, vonju, okusu, tipu) in izkušnjah. To načelo je pri geografiji še
posebej aktualno, saj je predmet proučevanja konkretna pokrajina, ki jo lahko zaznamo
na vseh čutnih nivojih. (Rečnik, 2004, str. 65) Ker pa ne moremo vedno organizirati
pouka neposredno v obravnavani pokrajini (pravzaprav je takšna večina pouka, razen
ekskurzij in spoznavanja domače pokrajine), je potrebno uporabiti orodja posrednega
zaznavanja – učila, kamor spada tudi internet.
Med posebnimi didaktičnimi načeli pouka geografije bi bilo v zvezi z uporabo interneta
potrebno posebej omeniti predvsem naslednja: načelo kompleksnosti in načelo
opazovanja.
Načelo kompleksnosti: To načelo govori, da prostorske konkretnosti in abstraktnosti
ter odnosov med njima ne smemo preučevati ločeno, temveč v vsej soodvisnosti z
vsemi pojavi in procesi znotraj neke regije ali celo širše. To lahko zelo dobro
uresničujemo z uporabo interneta, ker lahko dostopamo do vsakovrstnih informacij o
takorekoč vsakem delu sveta.
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Načelo opazovanja: Opazovanje je najbistvenejši način spoznavanja geografske
stvarnosti. Najbolje je, če poteka neposredno na terenu, vendar to vedno ni mogoče, saj
se posamezni pojavi in procesi odvijajo predaleč od nas. Zato je potrebno organizirati
posredno opazovanje s pomočjo učil. Internet je v tem pogledu zelo uporaben, saj nam
omogoča dostop do ogromne baze slik, kart, grafov, animacij in filmov.

2.3.2. Učne oblike
Uporaba interneta je primerna za vse vrste učnih oblik − tako frontalne kot individualne,
pri delu v parih ali v skupini. Z uporabo interneta oz. izobraževalne tehnologije lahko
izboljšamo frontalno učno obliko in jo naredimo bolj učinkovito z uporabo raznolikih
učnih metod, ki nam jih tehnologija omogoča.
Računalniška tehnologija je še posebej primerna za individualno delo, saj se lahko na
zelo enostaven način prilagaja na različne sposobnosti učencev, kar jim omogoča kar
najhitrejše napredovanje. Za individualno uporabo je internet zelo dobro orodje tudi kot
pomoč pri domačih nalogah, pri pisanju referatov in projektnih nalog. Potrebno pa je
učence usmerjati, da se bodo znašli v množici podatkov, da bodo znali ločevati med
strokovnimi in nestrokovnimi informacijami.
Ponekod ugotavljajo, da se pri delu z računalnikom (in internetom) v parih ali manjših
skupinah razvija zelo učinkovita komunikacija med učenci, ko učenci s konstruktivnim
sodelovanjem rešujejo naloge. Pri tem se pokažejo njihove različne sposobnosti, npr.
sposobnost opazovanja, načrtovanja, analitičnega razmišljanja, kritične presoje,
strategije ipd., ki se jih učijo drug od drugega. (Graham, 2003, str. 16)
Delo v parih in skupinah zahteva še posebej veliko priprave, vendar pa je rezultat temu
primerno boljši. Učenci so za delo z računalnikom zelo motivirani, saj so pri delu
aktivni in samostojni. (Kukec, 2004, str. 59)

2.3.3. Učne metode
V nasprotju z didaktičnimi načeli, ki usmerjajo aktivnosti učiteljev in učencev pri
pouku, učne metode pomenijo načine uresničevanja načrtovanih ciljev in nalog
pouka. Pomenijo premišljeno organizirane postopke, ki omogočajo učinkovito usvajanje
znanj, spretnosti in delovnih navad učencev in optimalni razvoj njihovih sposobnosti in
interesov. Med najpomembnejšimi učnimi metodami so metoda razlage, pogovora,
prikazovanja, praktičnega dela, reševanje problemov, metoda pisnih in grafičnih
izdelkov, metoda dela s pisnimi viri, metoda ekskurzije, projektna metoda ... (Rečnik,
2004, str. 75)
Izbor in uporaba učnih metod je odvisna od posameznega učitelja, od njegovega stila in
tehnike dela, pa tudi od obravnavane snovi, starosti in sposobnosti učencev, seveda pa
tudi od učil in učnih pripomočkov, ki so učitelju na voljo. (Rečnik, 2004, str. 75)
Z uporabo interneta lahko izboljšamo in lažje uporabimo nekatere učne metode,
predvsem metodo prikazovanja, metodo grafičnih in pisnih izdelkov, metodo dela s
pisnimi viri ter tudi metodo reševanja problemov in druge. Preko interneta lahko lažje in
hitreje dostopamo do grafičnih in pisnih izdelkov, npr. slik, animacij, simulacij, opisov
itd., ki so jih naredili drugi in jih objavili na internetu. S tem nam je prihranjeno delo,
dobimo pa lahko tudi nove ideje za bolj učinkovito izpeljavo učnih ur.
Najpomembnejša učna metoda pri pouku geografije je seveda metoda opazovanja. Ker
zaradi fizične oddaljenosti in časovne omejenosti ne moremo vsega opazovati
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neposredno, je potrebno organizirati posredno opazovanje. Ta metoda je pri geografiji
izredno pomembna in ji je namenjena osrednja vloga.
Pri geografiji potrebujemo vidne predstave pojavov, procesov in pokrajine predvsem
zaradi prostorskega proučevanja in prostorskega razmišljanja. Spoznavanje s pomočjo
vida in sluha lažje in hitreje vodi k cilju. Sodobni pouk geografije mora biti harmonična
celota vidnega in slušnega, pri čemer pa je vseeno poudarek na vidnem. Tako kot
drugod, tudi pri pouku geografije ni zaželeno, da le z razlago predstavljamo geografsko
pokrajino in odnose v njej, čeprav na žalost ta metoda še vedno prevladuje. Učitelji še
vedno premalo uporabljajo metodo prikazovanja in druge bolj nazorne in sodobne učne
metode. (Marenče, 2006, str. 11)
Učenčevo opazovanje ni samo preprosto gledanje, ampak tudi zavestna dejavnost.
Opazovanje učencev mora usmerjati in voditi učitelj. Ta jih najprej informira o objektih,
pojavih in procesih, ki jih želi prikazati. Med projekcijo z vprašanji, navodili in
nalogami usmerja opazovanje. Z njegovo pomočjo bodo učenci videli na sliki,
prosojnici ali filmu tisto, kar je bistveno za pojav ali proces. Učenčevo opazovanje ima
osrednjo vlogo pri čutnem zaznavanju in vodi v logično zaznavanje. Zaznave morajo
biti čim bolj raznolike. Če je projekcija na vizualni osnovi glavni vir, je nanjo obvezno
potrebno navezati besedno oz. zvočno zaznavo ali tiskano besedo, če je to mogoče.
(Brinovec, 2004, str. 71)
Učencem predstavlja internet dober vir gradiva za pripravo referatov in projektnih
nalog, preko interneta pa lahko tudi enostavno komuniciramo z učenci, npr. z objavo
navodil in napotkov za delo pri domačih nalogah, dodatnem delu ipd.

2.3.4. Učila
Učila imajo zelo pomembno vlogo pri urah geografije, saj nam omogočajo posredno
opazovanje, ki je najpomembnejša geografska učna metoda. Z njimi lažje in bolje
dosegamo učne cilje in naredimo pouk bolj zanimiv in razgiban. Učila omogočajo
spoznavanje geografskih pojavov in procesov, omogočajo alternativne odločitve, silijo h
komuniciranju večajo aktivnost učencev, dvigujejo zanimanje za nadaljnje delo in
omogočajo problemski pouk geografije. Na veliko uporabo učil vpliva tudi drugačna
razporeditev geografskih vsebin in izkušnje, ki jih učitelji pridobijo z njihovo uporabo.
(Brinovec, 2004, str. 113)
Računalnik z internetom spada med učne pripomočke, preko katerega lahko dostopamo
in učencem prikazujemo učila posrednega opazovanja, kot so slike, besedila, video
posnetki, modeli, simulacije, animacije, zemljevidi, statistični in drugi podatki, preko
katerih posredno opazujemo neko pokrajino in njene značilnosti. Spada tudi med t. i.
avdiovizualna učna sredstva, ki so najbolj nazorna in najbolj pomembna skupina učil v
današnjem času. Pravilno uporabljena, lahko močneje kot marsikatera druga učila,
prispevajo h kvaliteti učnega procesa, spodbudijo ustvarjalnost učencev in razbremenijo
učitelje. (Marenče, 2006, str. 10)
Učila lahko uporabimo v različnih delih ure z različnim namenom. Naslednja delitev je
bila primarno narejena za video posnetke, vendar jo lahko posplošimo tudi za druga
učila, predvsem učila posrednega opazovanja (Marenče, 2006, str. 12). Pri pouku
geografije lahko učila (posrednega opazovanja) uporabimo kot:
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•
•
•
•
•
•

UVODNA (uvajajo učence v učno uro),
STIMULATIVNA (s čustvi motivirajo učence za uro),
ILUSTRATIVNA (s številnimi primeri predstavljajo težje razumljive procese ali
pojave),
TEMATSKA (namenjeni so razlagi nove snovi),
DOPOLNILNA (podkrepijo učiteljevo razlago),
SINTETIČNA (prikazujejo raznovrstne povezave med pojavi, procesi in
preobrazbo pokrajine).

Učitelj se sam odloči, v katerem delu ure bo uporabil učila. V uvodu je opazovanje
zanimivega pojava ali procesa za učence močna spodbuda ter napoved vsebine. Pri
obravnavi nove snovi se jih uporablja za dopolnitev učiteljeve razlage ali pa kot
samostojno učno sredstvo. V fazi utrjevanja z njimi aktiviramo učence, da si postavljajo
vprašanja in iščejo odgovore nanje.
Pri njihovi izbiri pa moramo imeti dobra merila kritičnosti. Nekatera učila, zlasti
avdiovizualna, zajemajo veliko količino informacij, zato moramo premisliti, ali so jih
učenci sposobni sprejeti. Paziti moramo, da ne prihaja samo do enosmerne
komunikacije oz. pasivnosti učencev. Učila morajo biti primerna razvojni in starostni
stopnji učencev. Opozoriti jih moramo tudi na možno zavajanje, še posebej na problem
realnega časa, predvsem pri simulacijah in nekaterih videoposnetkih. Tako kot sem že
večkrat omenil, uporaba učil ne sme biti sama sebi namen. Nek satelitski posnetek ali
fotografija morda res lepo izgledata, vendar pa to še ne pomeni, da imata veliko
didaktično vrednost. Pomembno je, kakšna je razlaga in vsebina, ki jo ob uporabi učil
predstavimo učencem. Za to pa je potrebna dobra in podrobna priprava.
Slika 7: Stran storitve YouTube ponuja veliko vedeo gradiva, s katerim lahko podpremo
razlago, prikažemo za uvodno motivacijo ali predlagamo ogled za domačo nalogo.

Vir: YouTube, 2007
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2.3.5. »Engagement Theory« (Teorija vključenosti in sodelovanja)
Ta teorija (povzeto po: Kearsley, Shneiderman, 1999) je nastala na podlagi izkušenj in
dela avtorjev pri učenju v elektronskih učnih okoljih in okoljih učenja na daljavo.
Bistvo teorije je, da se učenci smiselno učijo preko interakcije z drugimi in s smiselnimi
nalogami. Vse to se da doseči tudi brez uporabe tehnologije, vendar pa naj bi se z njeno
uporabo lažje dosegalo cilje, ki so drugače težko dosegljivi.
»Engagement theory« predstavlja model za učenje v tehnološko osnovanem učnem
okolju, ki združuje več elementov iz drugih pedagoških teorij. Osnovno načelo te teorije
je, da morajo biti učenci aktivno vključeni v njihov učni proces, da dosežemo
učinkovito učenje. Aktivna vključenost pomeni, da vse dejavnosti učencev vključujejo
aktivne kognitivne procese, kot so kreativnost, reševanje problemov, argumentiranje,
sprejemanje odločitev in vrednotenje.
Ta teorija postavlja tri osnovne metode, da dosežemo aktivno vključenost: poudarek je
na sodelovanju, sledita mu projektni način dela in ne-akademska usmerjenost. Rezultat
teh treh metod je ustvarjalno, smotrno in verodostojno učenje. Za tako učenje so učenci
notranje motivirani, ker učenje in naloge niso same sebi namen, ampak imajo smisel in
rezultat tudi izven izobraževalnega okolja. Naloge naj bi bile namreč take, da učenci
sodelujejo pri nekem projektnem delu, ki naj bo usmerjen v resnično življenje, v
resnične situacije.
Vloga tehnologije pri tem je, da je v pomoč, da ustvarja primerne pogoje za
uresničevanje teh načel. Različne komunikacijske spletne storitve povečujejo in
olajšujejo interakcijo med vsemi sodelujočimi ter omogočajo dostop do informacij.
Različni računalniški programi pa omogočajo učencem izvajati zelo kompleksne naloge,
s katerimi si pomagajo pri analizi, načrtovanju, odločanju, oblikovanju in predstavljanju
svojega dela. Tehnologija prinaša elektronsko učno okolje, ki pospešuje takšno vrsto
ustvarjalnosti in komunikacije, ki krepi aktivno vključenost.

2.3.6. Internet in izkustveno učenje
Ekskurzije, terensko delo in raziskovanje so najosnovnejše oblike izkustvenega učenja
pri geografiji. Vendar pa to niso edine možne oblike takšnega učenja. V bistvu je vsako
učenje, kjer je učenec aktiven, samostojno spoznava snov, o njej razmišlja in se
velikokrat tudi čustveno do nje opredeli, izkustveno učenje. Pomembno je, da se v
procesu katerekoli oblike izkustvenega učenja upoštevajo vse štiri stopnje cikličnega
procesa, kot jih je opisal Kolb. (Kolb v: Marentič Požarnik, 1992, str. 8) Naše šolsko
učenje se najpogosteje začenja s stopnjo abstraktne konceptualizacije, ostale stopnje pa
ostanejo pogosto zanemarjene. Katerakoli stopnja v procesu izkustvenega učenja lahko
nastopa kot prva, vendar je za uspešno učenje pomembno, da pride do realizacije vsake
izmed stopenj. Npr.: konkretni izkušnji mora slediti tudi refleksija in opazovanje. Nato
sledi posplošitev dejstev in oblikovanje pojmov, preko katerega pridemo na ponovno
preizkušanje in preverjanje ugotovitev na novih primerih. Tako se štejejo kot oblike
izkustvenega učenja tudi aktivno opazovanje, raziskovanje gradiva, problemsko
reševanje, projektno delo ipd. Tukaj pa je veliko prostora tudi za učinkovito uporabo
interneta. Oblika gradiva in njegova dostopnost je namreč idealna za samostojno
raziskovanje nove ali dodatne učne snovi. Učenec lahko dela sam in se sam odloča,
kako hitro bo napredoval. Sam si lahko izbira način dela in težavnostno stopnjo. Seveda
pa mora pred začetkom dela dobiti ustrezna navodila in strokovno podporo učitelja.
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Internet lahko uporabimo za raziskovanje pri samostojnem delu med poukom v
računalniški učilnici. Tukaj je čas zelo omejen, zato mora biti delo dobro strukturirano
in mora imeti točno določen cilj, npr. iskanje določenega podatka o neki državi, naravni
nesreči, ljudeh itd. Nato lahko temu iskanju sledi diskusija oz. razgovor o rezultatih
iskanja.
Za razširjanje obzorja in podporo pouku lahko učitelj predlaga učencem tudi uporabo
interneta za domačo nalogo. Učenci lahko izvedo več o obravnavani snovi, poskusijo
najti aktualne vsebine in dogodke, ki se nanašajo na obravnavano snov, ali pa poiščejo
odgovore na vprašanja, ki jim jih učitelj postavi.
Kot bomo videli kasneje, veliko učiteljev spodbuja uporabo interneta pri izdelavi
projektnih nalog in referatov. Vedo, da je gradiva na internetu dovolj in bodo učenci pri
tem dobili tudi dobro izkušnjo iskanja po internetu. Zavedajo se tudi problematike
nestrokovnega in manj primernega gradiva, pred katerim morajo učence posvariti in jih
usmeriti na bolj kvalitetne strani. Marsikateri učitelj se zaveda tudi nevarnosti
nekritičnega neposrednega kopiranja besedil z interneta, ko učenci dejansko niso
napisali in morda celo niti prebrali izdelka, ki so ga oddali. Vendar vse to spada k
izkustvenemu učenju, potrebno se je učiti tudi kritičnega razmišljanja in spoštovanja
avtorskih pravic.
Zelo zanimiva je tudi oblika virtualnega terenskega dela oz. virtualne ekskurzije
(virtual fieldwork) (povzeto po: Taylor, 2005). Gre za raziskovanje slikovnega in
video gradiva, ki je na voljo na internetu o nekem območju. Lahko gre za dopolnilo k
pravi ekskurziji, ko se s pregledom internetnega gradiva bolje seznanimo z območjem,
na katerega se odpravljamo. Tako smo bolje pripravljeni za »teren« in bo omejen čas
terenskega dela bolj učinkovito in uspešno uporabljen.
Druga možnost pa je dejansko nadomeščanje »pravega« terenskega dela z virtualnim.
Na ta način lahko učencem omogočimo izkušnjo okolja, ki ga drugače ne bi mogli
obiskati, ker je npr. predaleč, nedostopno, ali celo nevarno za neposreden obisk, kot je
na primer delujoč vulkan, znano mokrišče ali neka oddaljena država. Takšno virtualno
ekskurzijo lahko pripravijo tudi učenci in jo nato predstavijo celemu razredu (A Virtual
Tour ..., 2007).
Prednost takega dela je tudi v tem, da imamo z njim manjše stroške, ni problemov glede
varnosti in zdravstvenih težav, prihranimo čas in nismo odvisni od vremena. Pri
nekaterih predstavitvah določenega okolja lahko doživimo celo več kot bi morda videli
v živo. Lahko namreč opazujemo spremembe okolja skozi čas, lahko spremenimo
nekatere naravne faktorje in opazujemo spremembe (odstranimo vegetacijo in prst, da
vidimo geološko podlago). Nastajajo namreč spletne strani, ki so specializirane za to
vrsto raziskovanja. Zaenkrat samo v angleščini, vendar morda kmalu tudi v slovenščini
(temu se je zaenkrat še najbolj približala stran www.burger.si).
Seveda pa lahko pri tem naletimo na vrsto ovir. Ne moremo namreč izbrati katerekoli
lokacije, morda ne bomo dobili čisto prave slike območja, zelo verjetne so tehnične
težave, velika pomanjkljivost pa je tudi manjša socialna interakcija udeležencev. Seveda
virtualno delo ne bo in ne sme nikoli popolnoma zamenjati prave izkušnje terenskega
dela, še vedno je namreč predmet proučevanja geografije živo naravno okolje.
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Slika 8: Spletna stran Boštjana Burgerja ponuja veliko visoko kvalitetnih slik iz cele
Slovenije, s katerimi lahko »gremo« na virtualno ekskurzijo.

Vir: Burger, 2007

Za osnovno šolo (in morda tudi srednjo) je zelo zanimiv projekt Barnaby Bear, ki je v
Veliki Britaniji že zelo razširjen in ga uporablja veliko učiteljev. (povzeto po: Graham,
2003, str. 16−20) Gre za zelo preprosto zamisel, ki jo je razvilo Združenje britanskih
učiteljev geografije (Geography Association): Šola ali posamezen razred kupi
posebnega plišastega medvedka, ki mu je ime Barnaby. Ta postane nekakšen
»poročevalec s terena«, ko ga učenci, starši ali zaposleni v šoli vzamejo s seboj na dom,
na krajši izlet ali daljše potovanje. Kasneje ta izlet njegov tedanji »skrbnik« predstavi
celemu razredu. S pomočjo takega objekta si učenci lažje predstavljajo oddaljene kraje
in jih primerjajo z domačim okoljem. Učijo se uporabljati zemljevid, nekatere osnovne
geografske pojme, koncept potovanja in vremena in njegovih učinkov. Učenci se učijo
razmišljati v tretji osebi in vadijo v predstavljanju lastnih ugotovitev pred celim
razredom. Pri tem je pomembna tudi uporaba IKT in interneta. Učenci namreč
predstavijo izlet z medvedkom s pomočjo digitalnih fotografij in videa, ki jih projicirajo
na platno. Internet pa se tukaj uporablja v še drugačni obliki kot prej, vedno več je
namreč tudi spletnih strani, kjer so objavljeni izleti z medvedkom Barnabyem, na njih
pa je objavljenih tudi veliko idej in navodil za učitelje. Nekaj jih predstavljam v
nadaljevanju.

- 26 -

Uporaba interneta pri poučevanju geografije
Osnovna stran za pedagoško pripravo pred uporabo medvedka pri pouku:
http://www.standards.dfes.gov.uk/pdf/primaryschemes/geo5.pdf
Uradna domača stran tega projekta: http://www.barnabybear.co.uk/
Strani z veliko aktivnostmi medvedka:
http://www.lgfl.net/lgfl/leas/brent/schools/changinglives/web/Anson/Living%20in%20
Brent/BBhome/home/
http://www.barnabybear.net/
Spletne strani dveh osnovnih šol:
http://www.southborough.kent.sch.uk/Barnaby_Intro.htm
http://www.durhamlea.org.uk/barnaby/
Ker gre za zelo razširjeno aktivnost, ima tako podstran tudi medijska hiša BBC:
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/

Slika 9: Barnaby Bear v elektronski in plišasti izvedbi, ki potuje po svetu in tako
predstavlja učencem oddaljene kraje in drugačna okolja.

Vir: Barnaby Bear, 2007
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3. Učitelji geografije in uporaba interneta v učnem
procesu
Glavni namen tega diplomskega dela je raziskava možnosti uporabe interneta pri
poučevanju geografije. To vključuje vse faze učnega procesa, od načrtovanja,
pridobivanja gradiva, do organizacije, izvedbe učne ure ter tudi nadaljnje delo doma,
tako domače naloge za učence kot dodatno usposabljanje za učitelje. V vseh teh fazah je
mogoče uporabiti storitve in prednosti, ki nam jih ponuja internet. Teoretično podlago
za to sem obravnaval v prejšnjem poglavju, praktično in konkretno uporabo pa si bomo
pobližje ogledali v naslednjih poglavjih. Pri tem bom uporabljal rezultate ankete o
uporabi interneta med učitelji geografije v Sloveniji in Veliki Britaniji, dodajal pa bom
tudi rezultate lastnega raziskovanja in ugotovitve iz različne literature.

3.1. Anketna raziskava o uporabi interneta pri pouku geografije
V okviru tega diplomskega dela sem izvedel tudi anketno raziskavo o uporabi interneta
med učitelji geografije v Veliki Britaniji in Sloveniji.

3.1.1. Namen empirične raziskave in hipoteze
Izobraževalna tehnologija z veliko hitrostjo vstopa v učni proces, tudi pri geografiji. V
tem diplomskem delu želim prikazati dejansko stanje o opremljenosti šol z IKT in njeni
uporabi pri poučevanju geografije, s prikazom čimbolj aktualnih podatkov. Zato je
namen te anketne raziskave med učitelji geografije zbrati omenjene podatke, jih
analizirati in ugotoviti, kakšno je obstoječe stanje glede tega v Sloveniji. Ker sem bil v
času pisanja diplomskega dela tudi na študijski izmenjavi v Veliki Britaniji, natančneje
v Liverpoolu v Angliji, sem izkoristil priložnost in izvedel krajšo anketo tudi med
tamkajšnjimi učitelji geografije.
Postavil sem naslednje hipoteze.
1. Učitelji imajo na voljo dovolj računalniške opreme za kvalitetno delo pri pouku
geografije.
2. Učitelji uporabljajo internet tako za priprave kot tudi neposredno pri pouku
geografije.
3. Internet učitelji največ uporabljajo za iskanje informacij in grafičnih gradiv.
4. Učitelji uporabljajo internet veliko za komunikacijo z učitelji, z učenci pa ne.
5. Učitelji imajo veliko težav pri uporabi interneta pri pouku geografije.

3.1.2. Metodologija raziskave
3.1.2.1. Metode dela:
1. deskriptivna metoda,
2. kavzalno-neeksperimentalna metoda,
3. kvantitativna metoda.
3.1.2.2. Tehnike:
1. anketa,
2. kvantitativna analiza rezultatov anket.
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3.1.2.3. Instrumenti:
1. anketni vprašalniki za učitelje,
2. statistični izračuni.
3.1.2.4. Raziskovalni vzorec
Raziskava v Veliki Britaniji
Anketo sem izvedel v času študija v Liverpoolu v Angliji med približno 30 učitelji
geografije na srednjih šolah iz območja Liverpoola, ki so se udeležili seminarja o
uporabi GIS-ov pri pouku, ki ga je vodil dr. Josef Kerski iz ZDA.
Vrnjenih sem dobil 15 izpolnjenih vprašalnikov, od tega so bili trije moški in 12 žensk,
s povprečno starostjo pod 35 let.
Raziskava v Sloveniji
V Sloveniji sem izvedel anketo preko interneta. Anketni vprašalnik sem poslal na 386 epoštnih naslovov, od katerih je bilo nekaj podvojenih, saj nisem vedel, kateri naslov
učitelji redno uporabljajo. Nekaj naslovov je bilo splošnih oz. so bili poslani v tajništva
šol s prošnjo, da to posredujejo naprej učiteljem geografije, ker žal nisem dobil
neposrednih naslovov. Nekaj odgovorov sem dobil tudi preko teh naslovov. Okoli 20
naslovov oz. učiteljev je zavrnilo sodelovanje, okoli 20 naslovov se je »odbilo« oz. ne
delujejo, kar precej jih ni odgovorilo, vseeno pa sem dobil relativno veliko število
odgovorov, in sicer 127. To je približno ena tretjina poslanih vprašalnikov, oz. približno
15 % vseh učiteljev geografije v Sloveniji na OŠ in SŠ.
Več o spolu, starosti in šoli učiteljev ter napaki vzorčnega okvira bom povedal pri
rezultatih in interpretaciji raziskave v podpoglavju 3.3.
3.1.2.5. Postopek zbiranja podatkov
Podatki so bili zbrani z anketiranjem. Anketa v veliki Britaniji je služila kot sondažna
anketa in sem jo izvedel v pisni obliki, z devetimi vprašanji na eni A4 strani (Priloga 1).
V Sloveniji sem izvedel anketo preko spletne strani www.SurveyMonkey.com, ki se je
izkazala za zelo učinkovito. Vprašanja sem vnesel v spletno aplikacijo in določil tipe
odgovorov (izbirni, odprti, zaprti) (glej: Priloga 2). Hitrost in vsebino odgovorov sem
lahko že sproti spremljal na tej spletni strani, ki ponuja tudi preprosto analizo
odgovorov. Po enem tednu sem učitelje, ki še niso odgovorili, opomnil in jih prosil, da
to čim prej storijo. Ta metoda se je izkazala za precej uspešno, saj sem v relativno
kratkem času dobil kar precej odgovorov.
3.1.2.6. Postopek obdelave podatkov
Zapisane odgovore učiteljev sem statistično obdelal na deskriptivnem nivoju. Vprašanja
odprtega tipa sem ustrezno kategoriziral. Kjerkoli je bilo primerno, sem s pomočjo
programa SPSS uporabil tudi Pearsonov χ² test.
Pearsonov χ² test je preizkus, ki ga uporabljamo, ko želimo ugotoviti ali obstaja
povezava med dvema spremenljivkama, torej ugotavljamo, kako dejanske frekvence
posameznih kategorij odstopajo od teoretičnih (pričakovanih) frekvenc. (Pearson, 2007)
Pearsonov χ² test pove, ali sta spremenljivki neodvisni druga od druge:
• p ≤ 0,05 (stopnja tveganja): spremenljivki sta povezani med seboj, oziroma
razlike so statistično pomembne,
• p > 0,05: nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki povezani med seboj,
oziroma razlike niso statistično pomembne.
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Zanimalo me je predvsem, če obstajajo statistično pomembne razlike pri uporabi
interneta med moškimi in ženskami, med OŠ in SŠ učitelji geografije ter med različnimi
starostnimi razredi. Takšne razlike se praktično nikoli niso pojavljale, zato sem pri
navajanju razlik uporabil kar odstotne deleže, ki s strokovnega vidika niso najbolj
primerni, vendar nam dajo nek občutek različnosti.

3.2. Rezultati in interpretacija raziskave v Veliki Britaniji
Zaradi majhnega števila anketirancev in zelo specifične skupine učiteljev je rezultate
nemogoče posploševati na celotno populacijo angleških oz. britanskih učiteljev
geografije. (glej: Priloga 3) Rezultati te raziskave so mi bili predvsem v pomoč pri
sestavljanju anketnega vprašalnika za Slovenijo, dobil sem tudi nekaj smernic pri
raziskovanju spletnih strani in namigov za pisanje diplomskega dela.
Od konkretnih rezultatov bi posebej izpostavil to, da učitelji v Angliji relativno veliko
uporabljajo internet za priprave in pri pouku, veliko uporabljajo računalniške učilnice, v
primerjavi s slovenskimi pa je uporaba e-pošte za komunikacijo z učenci manjša.
Razlog za to je predvsem večji strah pred zlorabami in vdori v njihovo zasebnost. Od
učnih vsebin internet največ uporabljajo pri obravnavanju prebivalstva, vulkanizma,
potresov, naravnih nesreč, vremena ter za njihovo državo zelo pomembni temi o
obalnem reliefu. Vse bolj se uveljavlja tudi internetna in GIS kartografija, za uporabo
katere so tudi prišli na seminar, kjer sem izvedel anketiranje.

3.3. Rezultati in interpretacija raziskave v Sloveniji
V tem podpoglavju bom navedel samo osnovne značilnosti vzorca anketne raziskave,
vsebinska interpretacija rezultatov pa je zaradi večje preglednosti in smiselnosti
predstavljena pri posameznih delih četrtega in petega poglavja. V drugem delu tega
podpoglavja sem posebej izpostavil napake pri zbiranju anketnih podatkov, ker imajo
lahko nekatere precejšen vpliv na vsebinsko interpretacijo rezultatov. Zaradi večje
preglednosti sem manj pomembne preglednice objavil samo v prilogah. Pri sklicevanju
na preglednico v prilogi bom uporabil naslednji način: »p. 4, pr. 1«, kar je krajše za:
»glej: Priloga 4, Preglednica 1«.

3.3.1. Spol, starost in šola
Odgovorilo mi je torej 127 učiteljev, od tega 82 (65 %) iz OŠ in 45 (35 %) iz SŠ (p. 4,
pr. 1). Po podatkih ankete je delež žensk v šolah večji od moških, v povprečju je
razmerje 1 : 3. V osnovnih šolah je žensk okoli 68 %, v srednjih šolah pa celo 84 % (p.
4, pr. 1).
Povprečna starost sodelujočih učiteljev je skoraj 41 let, dve tretjini vseh pa je starih med
30 in 45 let, torej relativno mladih (Preglednica 2). To je morda tudi zato, ker sem
pošiljal ankete samo preko interneta, ki ga verjetno več uporabljajo mlajši učitelji. Na
srednjih šolah so moški povprečno za skoraj 6 let starejši od ženskih učiteljic geografije
(38,3 let in 44 let), vendar se moramo zavedati, da je tu upoštevano samo 7 moških (p.
4, pr. 2). Na osnovnih šolah pa so povprečno za 1 leto mlajši (41,8 in 40,8 let) (p. 4, pr.
2). Torej, moški so starejši na SŠ, ženske pa na OŠ. Lahko tudi rečemo, da so na
splošno učitelji srednjih šol nekoliko mlajši od osnovnošolskih. Z upoštevanjem napake
vzorčnega okvira in predpostavljanjem, da se spremenljivka starost na populaciji
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porazdeljuje normalno, lahko to tudi obrnemo in rečemo, da se starejši učitelji v OŠ več
ukvarjajo z internetom kot na SŠ.
Ena tretjina od vseh je starih med 30 in 36 let, dve tretjini pa med 30 in 45 let
(Preglednica 2).

Preglednica 2: Število in delež učiteljev v treh starostnih razredih glede na spol in šolo.
Šola
OŠ

- 34
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Število
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9
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27,3%
24
30,0%
0
,0%
14
37,8%
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Graf 1: Število učiteljev v sedmih starostnih razredih.
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Graf 1: Starostna razpršenost učiteljev glede na vrsto šole. Črna črta predstavlja
povprečno vrednost, spodnji in zgornji rob zelenega območja predstavljata mejo 25 %
in 75 %, tanke črte predstavljajo najnižje in najvišje vrednosti, o-ji pa posamezne
vrednosti, ki posebej izstopajo.
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Vir: anketa, 2007

3.1.2. Napake pri anketiranju
Pri zbiranju anketnih odgovorov lahko pride do treh nevzorčnih vrst napak (Ferligoj,
1995, str. 157), ki so se deloma pojavile tudi pri mojem vzorcu in lahko morda
pomembno vplivajo na zaključke in sklepanja, ki izhajajo iz statistične analize.
Prva je napaka vzorčnega okvira, do katere pride, če v vzorcu ne zajamemo povprečnih
oseb vse populacije, ampak le tiste z neko posebno lastnostjo. Pri mojem primeru je
vprašljivo to, da sem ankete zbiral le preko interneta, zato sem verjetno zajel le tisti del
populacije učiteljev, ki vsaj malo uporabljajo internet, in izpusti tiste, ki ga ne
uporabljajo. Glede na to, da je to tudi moje področje obravnave, je morda za nekatera
vprašanja sporno sklepanje na celotno populacijo.
Druga je napaka neodgovora, do katere pride, če anketiranci na katero vprašanje ne
odgovorijo, vendar pri analizi z SPSS-om to upoštevamo in ne vpliva na kakovost
rezultatov.
Tretja pa je napaka merjenja, do katere pride, če anketiranci niso enako razumeli
vprašanja in zato odgovarjajo drugače. To sem opazil predvsem pri vprašanju uporabe
interneta pri pouku, ko so nekateri anketiranci rekli, da uporabljajo Power Point in so
očitno izraz »internet« posplošili na »računalnik«, tako da so dejansko odgovarjali glede
njihove uporabe računalnika pri pouku.
Ne glede na te napake nam rezultati ankete vseeno povedo marsikaj koristnega in lahko,
z upoštevanjem teh napak, še vedno naredimo nekaj sklepov.
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4. Uporaba interneta v učnem procesu
V poglavju o metodologiji sem zaradi preglednejšega obravnavanja opredelil dva
osnovna dela učnega procesa, v katerih se bistveno razlikujeta tudi načina uporabe
interneta, oba pa sta enako pomembna za uspešnost pri doseganju učnih ciljev. Pri enem
delu gre za neposredni pouk oz. uporabo interneta neposredno pri pouku, k drugemu
delu pa lahko štejemo vse ostalo, na kratko – uporaba interneta izven pouka.

4.1. Uporaba interneta izven pouka geografije
V tem poglavju bom obravnaval vse možnosti uporabe interneta, ki pomagajo učitelju
pri njegovem delu, razen neposredne uporabe pri pouku. Sem tako spadajo priprava in
načrtovanje učne ure, zbiranje informacij in gradiv, komunikacija z učitelji, učenci,
starši, sodelovanje z drugimi šolami, dodatno izobraževanje in še kaj.
V publikaciji iz leta 1997 (Donert, 1997, str. 9) je geografska vsebina na internetu
razdeljena na podatke (data), pedagoške vire (educational resources) in raziskave
(research). To odraža začetni namen in razvoj Interneta, ki je bil predvsem namenjen
povezovanju »akademskih« raziskovalcev in znanstvenikov po svetu. Od takrat pa se je
internet zelo razvil tudi v smeri večje dostopnosti in uporabnosti za »navadne«,
neakademske uporabnike, z razvojem dnevnih informativnih medijev in storitvenih
dejavnosti. Za potrebe tega diplomskega dela sem zato geografsko vsebino na internetu
razdelil v nekoliko drugačne skupine:
o (besedne) informacije:
novice (dnevne, občasne),
specifični, strokovni podatki (uradne strani agencij, inštitutov, enciklopedije
ipd.),
o vizualni primeri:
slike, grafike, simulacije, animacije, video material,
o pedagoški viri:
ideje in primeri izvedbe učnih ur, priprav, didaktični napotki, učni načrt.

4.1.1. Priprava na pouk
Faza neposredne priprave učitelja na učne ure oz. pouk je danes verjetno
najprimernejša, pa tudi najpogostejša glede uporabe interneta. To je pokazala tudi
anketa, saj skoraj nihče izmed učiteljev ni odgovoril, da interneta nikoli ne uporablja za
priprave.
Glede na rezultate ankete, iskanje informacij na internetu za pripravo pouka veliko
uporablja 54 % učiteljev, včasih 39 %, skupaj čez 90 % (p. 4, pr. 5).
Za iskanje vizualnih primerov internet veliko uporablja 46 % učiteljev, 38 % včasih,
malo pa 14,5 % (p. 4, pr. 6).
Za iskanje idej za pouk internet pogosto uporablja 10 % učiteljev, včasih 57 %, malo pa
26 % (p. 4, pr. 7).
Izkazalo se je, da starostni skupini pod 34 let in nad 45 let internet za pripravo
uporabljata nekoliko pogosteje kot skupina 35–44 let (3−10 %) (p. 4, pr. 8, 10, 12).
Zanimivo pa je tudi to, da internet pogosto in včasih za pripravo nekoliko več (6−9 %)
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uporabljajo osnovnošolski kot srednješolski učitelji (Preglednica 3). Pomembnejše
razlike med spoloma pa se niso pokazale (p. 4, pr. 9, 11, 13).
Podobni rezultati so se pokazali tudi pri anketi v Angliji, morda s še nekoliko višjim
deležem tistih, ki ga uporabljajo veliko ali včasih.
Preglednica 3: Število in delež tistih, ki včasih ali pogosto uporabljajo internet pri
pripravah za iskanje informacij, vizualnih primerov ali idej, glede na šolo.
Šola
Uporaba interneta
pri pripravah za
iskanje

informacije
vizualni primeri
ideje

Skupaj

OŠ

SŠ

78
98,7%
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89,9%
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73,4%
79
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93,0%
35
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65,1%
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Število
% od Šola
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% od Šola
Število
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Število
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86
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Vir: anketa, 2007
Slika 10: Stran Učiteljska.net učiteljem ponuja veliko pedagoškega gradiva, kjer lahko
poiščejo že izdelana gradiva, ali črpajo ideje za priprave na pouk.

Vir: Učiteljska, 2007
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4.1.2. Komunikacija z drugimi
Poleg priprave na pouk mora učitelj izven učnih ur narediti še veliko stvari. To so
komuniciranje z učitelji, starši, učenci, z drugimi šolami, razna dodatna izobraževanja,
tekmovanja ... Velik del tega torej predstavlja komunikacija, kar je idealno za uporabo
interneta in njegovih storitev.
Komunikacija z drugimi učitelji
Tu mislim na komunikacijo z učitelji na šoli kjer poučujejo ter komunikacijo z učitelji
geografije drugod po Sloveniji (in izven meja Slovenije). Pri tem gre za komunikacijo,
ki je večinoma neorganizirana, neposredna, predvsem za potrebe usklajevanja,
izmenjave idej, izkušenj. Največ se za to uporablja navadna in skupinska e-pošta (e-mail
group), nekaj pa tudi forumi in chati.
Najprimernejša za to je e-pošta, ki jo dejansko uporablja čez 90 % anketiranih učiteljev
(p. 4, pr. 14). Nekaj jih uporablja tudi forume (16 %) in chat (4 %) (p. 4, pr. 15, 16).
Ostalim (9 %) se zdi ta način komunikacije nepotreben, ali pa jim zanj primanjkuje časa
(p. 4, pr. 17).
Ta komunikacija je lahko tudi organizirana, npr. forumi in skupinska e-pošta, razne
publikacije, ki jih organizirajo in vodijo izobraževalne institucije, kot so Ministrstvo za
šolstvo in šport, predmetne učne skupine, društva učiteljev geografije, projektne skupine
itd.
Komunikacija z učenci in starši
Tudi pri komunikaciji z učenci in starši se uveljavlja uporaba internetnih storitev. Epošto za komunikacijo z učenci uporablja presenetljivo veliko učiteljev. Na OŠ to
sredstvo uporablja 46 % učiteljev, v SŠ pa kar 73 % (Preglednica 4). To je tudi edina
statistično značilna razlika v tej raziskavi, za katero lahko s 5 % tveganjem trdimo tudi
za celotno populacijo učiteljev geografije v Sloveniji na podlagi Pearsonovega χ² testa.
Za komunikacijo z učenci uporabljajo učitelji tudi forum (5 %) in chat (2 %), kar se mi
zdi zelo zanimivo in to celo nekoliko več na OŠ kot na SŠ (p. 4, pr. 18, 19). Nekateri
učitelji imajo celo svojo spletno stran, preko katere komunicirajo z učenci, in njihovimi
starši.
Preko 40 % učiteljev pa interneta za komunikacijo z učenci ne uporablja (p. 4, pr. 20),
razlogi pa so: prenizka starost in zrelost učencev, vprašanje zasebnosti in varnosti,
nepotrebnost te vrste komunikacije (raje osebna), pomanjkanje časa, učenci nimajo
doma internetne povezave.
Preglednica 4: Število in delež učiteljev, ki uporabljajo e-pošto za komunikacijo z
učenci glede na šolo.
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Vir: anketa, 2007
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4.1.3. Dodatno izobraževanje
V današnjem času se morajo učitelji nenehno dodatno izobraževati in dopolnjevati svoje
znanje bodisi zaradi prilagajanja spremembam učnega sistema, ali pa zaradi sprememb
in posodobljenja učnih vsebin, pa tudi za pridobitev višjega naziva. Obiskovati morajo
razne seminarje, delavnice, ekskurzije in pripravljati razna poročila, članke in
publikacije.
Za take dejavnosti je zelo primerno učenje na daljavo oz. e-learning, saj ponuja zelo
fleksibilne pogoje za učenje, kar je za zaposlene učitelje zelo dobrodošlo. Ta vrsta
izobraževanja je na začetku obljubljala pravo revolucijo na vseh ravneh izobraževanja,
vendar se to ni zgodilo. Učitelji na daljavo ugotavljajo, da klasično učenje s predavanji
n neposrednim stikom ne bo nikoli izpodrinjeno. Takšna oblika se uveljavlja predvsem
pri izrednem študiju, pri dodatnem internem izobraževanju zaposlenih ali pri veliki
oddaljenosti oz. fizični nezmožnosti obiskovanja predavanj – npr. v bolnišnicah in manj
poseljenih območjih sveta. (Dobnikar, 2007, str. 9)
Velik korak naprej na tem področju je naredil Zavod Republike Slovenije za šolstvo z
vpeljavo spletnih učilnic in forumov za učitelje (www.info.edus.si). Na spletnem mestu
lahko učitelji dobijo dodatno literaturo, se pogovarjajo in postavljajo vprašanja v
forumih in spletnih učilnicah, dobijo dodatne informacije za klasične seminarje itd. Za
starejše učitelje sicer pomenijo nekoliko večji napor, saj jim je to precej neznano,
vendar pa je zgradba dovolj enostavna, navodila in meniji so slovenski in jih lahko
uporabljajo tudi starejši učitelji. Tako sedaj učitelji gradivo predelajo doma, takrat ko
jim to najbolj ustreza. Na klasičnih seminarjih, ki jih je sedaj potrebno manj, pa se lahko
osredotočajo predvsem na diskusijo o določenih temah in problemih.

4.2. Uporaba interneta pri pouku geografije
Neposredno uporabo interneta pri pouku lahko razdelimo na dve obliki. Pri prvi je na
internet povezan samo učitelj, ki potem preko LCD projektorja vsebine prikazuje
učencem. Pri drugi pa so na internet povezani učenci, ki potem individualno, v dvojicah
ali v skupinah raziskujejo vsebine ali rešujejo naloge. Pogostejša je prva oblika, kajti
frontalna oblika je še vedno prevladujoča učna oblika pouka med učitelji geografije.
Učitelji uporabljajo internet pri uvodni motivaciji, pri obravnavi snovi in v zaključnem
delu ure.
Ugotovitve anketne raziskave so naslednje: Največ (64 %) jih uporablja internet (oz.
računalnik) v osrednjem delu pouka, okoli 45 % pa ga uporablja v uvodu ali zaključku
ure, uporabljajo ga tudi pri domačih nalogah. Okoli 30 % anketirancev interneta pri
pouku ne uporablja, ker nimajo povezave, ali pa nimajo časa (p. 4, pr. 21).
Pri tem je zanimivo, da je delež tistih, ki internet uporabljajo v osrednjem delu pouka,
največji v starostni skupini 40−49 let (čez 80 %) (Preglednica 5). Oziroma drugače
povedano, starejši in mlajši od njih ga več uporabljajo v začetku in ob koncu ure in
manj v osrednjem delu.
V začetku ure ga uporabljajo za prikaz slikovnega in video materiala, animacij in
zanimivosti. V osrednjem delu ure za analize člankov, animacije, zemljevide, slike,
aktualne dogodke, sveže podatke, tabele, grafe ...
Na koncu pa s pomočjo interneta učenci rešujejo kvize in križanke, igrajo (geografske)
igre, delajo vaje, pogledajo kakšno zanimivost, sliko ...
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Preglednica 5: Število in delež učiteljev, ki uporabljajo internet v različnih delih učnih
ur glede na starost, razdeljeno v sedem razredov.
uporaba interneta pri pouku
na začetku ure
v osrednjem delu ure
v zaključku ure
ne uporablja interneta
pri pouku

Število
% od starost
Število
% od starost
Število
% od starost
Število
% od starost

starost
- 29
2
28,6%
4
57,1%
2
28,6%
3
42,9%

Skupaj
30 - 34
17
56,7%
22
73,3%
14
46,7%
8
26,7%

35 -39
11
45,8%
10
41,7%
12
50,0%
12
50,0%

40 - 44
8
42,1%
16
84,2%
7
36,8%
4
21,1%

45 - 49
6
40,0%
12
80,0%
7
46,7%
5
33,3%

50 - 54
10
58,8%
10
58,8%
9
52,9%
4
23,5%

55 +
4
50,0%
3
37,5%
3
37,5%
2
25,0%

58
77
54
38

Vir: anketa 2007
Druga oblika uporabe interneta pri pouku je seveda redkeje uporabljena, ker jo je
potrebno izvajati v računalniški učilnici, kar pa si učitelji težko pogosto privoščijo
bodisi zaradi pomanjkanja opreme, zasedenosti učilnice, pomanjkanja časa, ali pa
pomanjkanja znanja in volje za izvedbo take ure.
Individualno delo v računalniški učilnici je že uporabilo 50 % anketiranih, delo v parih
38 % in skupinsko delo 17 % (p. 4, pr. 22, 23, 24).

4.2.1. Uporaba pri domačih nalogah
Za domače samostojno delo, pri katerem lahko vsak učenec dela tako hitro, kot mu
ustreza, je tudi internet zelo dobrodošlo orodje. Še posebej zato, ker imajo učenci
različne izkušnje in stopnje znanja uporabe interneta. Učenje uporabe interneta na
lastnih izkušnjah je zelo učinkovito in najlažje ga je uresničevati doma.
Iz teh razlogov 88 % anketiranih učiteljev svetuje uporabo interneta svojim učencem, 12
% pa tega posebej ne počne (p. 4, pr. 25). V povprečju uporabo interneta nekoliko več
svetujejo moški (za 6 % več od žensk) (p. 4, pr. 25) ter učitelji na OŠ (za 9 % od SŠ) (p.
4, pr. 26).
Za domače delo učenci uporabljajo internet za pridobivanje podatkov za iskanje
odgovorov na vprašanja, za pomoč pri delu referatov, seminarskih in projektnih nalog.
Tisti učenci, ki bi radi izvedeli več o obravnavani snovi, imajo z uporabo interneta na
voljo veliko različnih virov. Pri tem se pojavlja problem nekritičnosti pri sprejemanju
teh virov ter kopiranja besedil neposredno iz spletnih strani brez citiranja in
predstavljanje tega kot njihovo samostojno delo.

4.2.2. Učni načrt
Učitelje sem v anketi med drugim vprašal tudi, katere vsebine iz učnega načrta se jim
zdijo najprimernejše za uporabo interneta. Preglednica 6 je poenostavljena oblika
odgovorov, ki sem jih združil po lastni presoji. Včasih je bilo odgovore težko uvrstiti v
posamezno kategorijo, ker bi lahko bili v več kategorijah hkrati, npr. odgovor »Azija −
naravne katastrofe« bi lahko uvrstili v kategorijo regionalne teme Azije ali pa med
naravne nesreče.
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Preglednica 6: Primernost učnih tem za uporabo interneta po deležu odgovorov glede na
OŠ in SŠ.
delež
delež
(N=80)
OŠ
SŠ
(N=44)
44%
prebivalstvo
spl. reg. geografija 57%
34%
spl. reg. geografija
prebivalstvo
50%
28%
spl. nar. geografija
gospodarstvo
30%
16%
naravne nesreče
naravne nesreče
20%
15%
vesolje
podnebje
18%
14%
gospodarstvo
spl. nar. geografija 16%
13%
podnebje
Slovenija
16%
11%
Slovenija
aktualne teme
14%
reg.
geografija
9%
aktualne teme
Evrope
11%
reg.
geografija
9%
Evrope
vesolje
2%
5%
reg. geografija Azija reg. geografija Azija 2%
19%
vse
vse
14%
Vir: anketa, 2007
Med najprimernejše teme za uporabo interneta učitelji najpogosteje uvrščajo regionalno
geografske teme v splošnem. Tu gre predvsem za pridobivanje svežih podatkov o
oddaljenih krajih in državah, z uporabo projektorja pa narašča tudi potreba po
digitaliziranih slikah, ki jih je seveda tudi zelo lahko najti na internetu. To velja tako za
Evropo kot tudi za ostale kontinente ter tudi svet v celoti.
Druga najprimernejša tema je prav gotovo prebivalstvo tako Slovenije kot tudi drugih
držav, saj obstaja kar nekaj spletnih strani, kjer lahko dobimo najnovejše demografske
podatke. Na tretje mesto se v OŠ uvrščajo splošne naravnogeografske teme, kot so
zgradba Zemlje in površja, vulkani in potresi, v SŠ pa gospodarske značilnosti
posameznih regij ali držav, torej družbenogeografske teme. Zelo primerna skupina
učnih vsebin so za uporabo interneta tudi obravnava varstva okolja in naravnih nesreč,
kajti na internetu lahko zelo hitro najdemo podatke o naravnih nesrečah − tako tistih
aktualnih kot tudi preteklih. V to skupino morda spadajo tudi drugi aktualni dogodki, ki
so predvsem primerni za obravnavo na začetku ure, kot uvodna motivacija.
V OŠ je pomembna tudi matematična geografija oz. položaj Zemlje v osončju ter njena
gibanja. Za to temo je na voljo že kar precej dobrih animacij, s katerimi si lahko
resnično veliko olajšamo in bolje ponazorimo razlago. V SŠ pa pridejo nekoliko bolj v
ospredje teme o podnebju in vremenu, pri katerih si lahko veliko pomagamo z dnevnimi
podatki o vremenu kjerkoli po svetu, z detajlnimi podatki o klimatskih razmerah in
nenazadnje tudi o podnebnih spremembah.
Če povzamem, bi lahko rekel, da učitelji uporabljajo internet pri temah, kjer so na voljo
sveži statistični podatki, sveže novice o najnovejših dogodkih ter vizualni primeri, s
katerimi obogatijo in podkrepijo svojo razlago. Kar nekaj učiteljev meni, da lahko
internet uporabimo pravzaprav povsod, da se za vsako temo najde kaj primernega za
uporabo, vendar pa opozarjajo, da se jim ne zdi dobro uporabljati interneta pri vsaki uri.
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4.2.3. »eTwinning« projekti
Povzeto po spletni strani projekta eTwinning. (eTwinning, 2007)
Cilji iz poglavja 2.1. »Namen in cilji pouka geografije«, ki govorijo o življenju
sodobnega človeka, njegovega stika s celotnim svetom, razumevanju širšega
življenjskega okolja, o vzgoji za trajnostnem razvoju, o zavedanju posledic svojih dejanj
ter praktične funkcionalnosti njegovega znanja, se zelo dobro uresničujejo z uporabo
interneta pri projektu oz. akciji eTwinning. To je osrednja akcija programa Evropske
unije eLearning in šolam omogoča sodelovanje s šolami iz drugih evropskih držav s
pomočjo interneta.
Namenjena je spodbujanju uporabe internetnih komunikacijskih tehnologij (IKT) v
evropskih šolah. Učitelji in učenci s partnerji iz tujine sodelujejo s pomočjo interneta.
Izvajajo skupne projekte ter med seboj izmenjujejo informacije in učna gradiva. Akcija
s tem razširja paleto pedagoških možnosti, ki so na voljo učiteljem in učencem,
spodbuja k učenju in v razrede vnaša evropsko dimenzijo.
Akcija ne postavlja nobenih zahtev glede ciljev, trajanja ali razpona aktivnosti, razen
pedagoške ustreznosti projekta za šolo in njene učence ter uporabe informacijskih in
komunikacijskih tehnologij.
Šole lahko oblikujejo različne vrste projektov, npr:
• kratkoročen projekt, ki traja le en teden in se osredotoča le na določen del
učnega načrta,
• trimesečni projekt, pri katerem se bodo učenci seznanili z oblikovanjem skupnih
spletnih strani in predstavljanjem informacij v tujem jeziku,
• projekt, ki bo vključeval celotno šolo na temo iz evropske zgodovine,
matematike ali umetnosti, ki je del učnega načrta in zaključnih preverjanj
znanja,
• projekt, ki bo omogočal sodelovanje z enim ali več partnerji.
Sodelovanje evropskih šol s pomočjo IKT vnaša v poučevanje novo dimenzijo ter
učitelje in učence spodbuja k učenju.
Poleg tega eTwinning:
• razvija sposobnosti za mednarodno sodelovanje in komunikacijo,
• spodbuja sposobnost za uporabo IKT,
• omogoča vpogled v različne kulture in vrednote,
• omogoča pedagoško izvirnost,
• učiteljem, učencem in celotni šoli nudi privlačno učno okolje,
• nudi podporo za razvoj dolgoročnih projektov, ki se razvijejo s časom.
V eTwinning se lahko vključijo:
• učitelji vseh predmetov, ravnatelji, knjižničarji in drugo šolsko osebje,
• šole iz držav članic Evropske unije ter Norveške in Islandije,
• vrtci ter osnovne, srednje in višje srednje šole (starostna skupina otrok oz.
učencev: 3−19 let).
Trenutno je v Sloveniji v projekte eTwinning vključenih preko 200 slovenskih šol.
(Zemljevid eTwinning, 2007) Med anketiranimi učitelji geografije pa ta projekt očitno
še ni zelo znan, saj se redno z njim ukvarja le 1,7 % učiteljev, 11,8 % včasih, malo manj
kot 40 % učiteljev ta projekt pozna, a se z njim ne ukvarja, skoraj polovica anketiranih
učiteljev pa tega projekta sploh ne pozna (glej Preglednico 9).
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5. Katalog spletnih strani za potrebe poučevanja
geografije
Število spletnih strani na Internetu nenehno raste. Poleg nastajanja novih se stare
spreminjajo, menjajo naslov ali pa prenehajo obstajati. Zato je marsikdaj težko najti
tisto, kar iščemo, tisto, kar smo nekoč že uporabili, ali pa je materiala enostavno preveč
in v množici podobnih strani težko ločimo zrnje od plev oz. dobre in kvalitetne spletne
strani od slabših in nestrokovnih. Zato je dobro, če to delo opravi namesto nas nekdo
drug oz. da obstajajo posodobljeni seznami s kratkimi opisi, ki nam olajšajo iskanje
želenih vsebin.
Tak seznam sem poskušal napraviti tudi jaz, pomagal pa sem si z nekaterimi seznami, ki
že obstajajo, vendar so morda nepopolni, zastareli ... Eden boljših takih seznamov je
objavljen na strani Društva učiteljev geografije Slovenije. (Senegačnik, 2007)
Strani sem razdelil v več sklopov, tako kot sem razdelil različne tipe vsebin, ki jih
vsebujejo. Nekatere strani se nahajajo v več sklopih, odvisno od vsebin, ki jih prinašajo.
Vsako skupino sem razdelil še na slovenske in tuje, saj je pomembno, da se še posebej
poudari slovenske, ker jih ni veliko in se bodo samo z redno uporabo lahko razvijale
naprej.
V anketnem vprašalniku sem prosil učitelje, če lahko predlagajo pet spletnih strani, ki bi
jih priporočili tudi drugim učiteljem. Seznam predlaganih strani je precej dolg, zato
bom tukaj navedel samo tiste, ki sta jih predlagala vsaj dva učitelja. Mislim, da je to
zelo dragocena informacija, saj so to strani, ki jih učitelji dejansko uporabljajo.
Preglednica 7: Angleški učitelji so med najbolj uporabljane strani našteli naslednje:
Splošno informativne strani
Portal medijske hiše BBC
BBC.co.uk
Ordnance Survey (Britanska geodetska ordnancesurvey.co.uk
uprava – topografske karte)
Meteorological Office
metoffice.gov.uk
Google Earth
earth.google.com
Pedagoški viri
Staffordshire Learning Network
sln.org.uk/geography
Geographical Association
geography.org.uk
Juicy Geography
juicygeography.co.uk
Radical Geography
radicalgeography.co.uk
Learn Geography
learngeography.net
Geography Pages
geographypages.co.uk
Geo Resources
georesources.co.uk
Vir: anketa, 2007
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Preglednica 8: Predlagane spletne strani s strani učiteljev glede na število učiteljev, ki
so predlagali posamezno stran.
Stran
št. predlogov www naslov
(od 108)
1.
Wikipedija
45
sl.wikipedija.org
2.
Agencija RS za okolje
36
arso.gov.si
3.
Google Earth
35
earth.google.com
4.
Statistični urad RS
33
stat.si
5.
National Geographic
21
nationalgeographic.com
6.
Zavod RS za šolstvo
16
zrss.si
7.
24ur novice
15
24ur.com
8.
Učiteljska.net − Menjalnica gradiv, 14
uciteljska.net
mnenj, idej
9.
Svarog-izobraževalni zavod
14
svarog.org
10. GEOGgrafija.si
12
geog.si
11. google – iskalnik
11
google.si
12. Cia – The World Factbook
11
cia.gov/
13. Portal RTV Slovenija
9
rtvslo.si
14. Društvo
učiteljev
geografije 9
drustvo-dugs.si
Slovenije
15. najdi.si − iskalnik
7
najdi.si
16. Burger – Utrinki iz Slovenije
7
burger.si
17. Delo – časopis
6
delo.si
18. NASA
3
nasa.gov
19. Strani državne uprave RS
3
sigov.si
20. Znanstveno raziskovalni center 3
zrc-sazu.si
SAZU
21. Naravovarstvani atlas
2
kremen.arso.gov.si/nvatlas
Vir: anketa, 2007

5.1. Informativne spletne strani
Vse spletne strani bi lahko pojmovali kot informativne, vendar pa v tem primeru
uporabljam besedo informacija v pomenu besedna novica oz. strokovna informacija.

5.1.1. Splošnoinformativne spletne strani
V to skupino sodijo vse strani, ki prinašajo dnevne novice. Niso strogo specializirane za
geografijo, vendar pa imajo marsikatere med njimi geografsko vsebino in so zelo
pomembne za razumevanje in sledenje trenutnemu dogajanju. To so strani večjih
medijskih hiš ...
Slovenija
- Portal RTV Slovenija: www.RTVslo.si
- Portal novic POP TV: www.24ur.com
- Portal največjega Slovenskega internetnega ponudnika: www.SIOL.net
- Časopisna hiša Delo: www.delo.si
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Tujina
Ena največjih medijskih hiš v Evropi: www.BBC.co.uk
Ena največjih medijskih hiš v ZDA: www.CNN.com
Slika 11: Na strani medijske hiše BBC lahko najdemo novice z vsega sveta.

Vir: BBC, 2007
V vsaki državi lahko najdemo kakšno dobro stran z dnevnimi novicami, ponavadi so to
časopisne ali televizijske hiše. Njihova uporaba je odvisna tudi od tega, če znamo brati
v tujem jeziku tiste države. Če gre za nek relativno majhen dogodek, ki ni ravno izčrpno
pokrit v svetovnih novicah, je pametno poiskati kakšno bolj lokalno spletno stran. Za to
pa si lahko pomagamo s spletnimi iskalniki. Tukaj navajam samo nekaj najpogosteje
uporabljanih.
Slovenija
Najdi.si: www.najdi.si
Siol.net www.siol.net
Tujina
Google: www.google.com
Blackle: www.blackle.com (Enako kot Google, samo da ima ozadje v črni barvi in zato
prispeva k varčevanju z energijo. Uporaba je še posebej smiselna, če je nastavljen kot
privzeta prva stran v brskalniku.)
Yahoo: www.yahoo.com
Ask: www.ask.com (zelo dober, če mu zastavimo vprašanje v angleščini)
About: http://geography.about.com (Ta del iskalnika je specializiran za geografijo in
ponuja strani, ki so jih že pregledali strokovnjaki.)
Slika 12: Google se je z inovativnimi tehnologijami povzpel med najbolj uporabljene
spletne iskalnike na svetu.

Vir: Google, 2007
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5.1.2. Strokovnoinformativne spletne strani
V to skupino sodijo strani strokovnih institucij in agencij, strokovnih elektronskih revij,
enciklopedij ali posameznih strokovnjakov na svojem področju. Na njih lahko dobimo
strokovne članke o različnih temah, zelo pomembna funkcija pa je tudi posodabljanje
številčnih podatkov, ker so v učbenikih ali enciklopedijah, ki izhajajo samo na vsakih
nekaj let, lahko že zastareli. Od učitelja samega je odvisno, katere strani se bo
posluževal – priporočljivo je, da se odloči za eno, ker se številčni podatki razlikujejo
tudi med navedenimi stranmi. (Petek, 2007, str. 58)
Slovenija
ARSO: www.arso.gov.si
SURS: www.stat.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj: www.umar.gov.si
Geografija.si: www.geog.si
Izobraževalni zavod Svarog: www.svarog.org
Znanstveno raziskovalni center SAZU: www.zrc-sazu.si
Tujina
Vesoljska agencija NASA: www.nasa.gov
OZN: http://www.un.org/english
Svetovna meteorološka organizacija: www.wmo.ch
Britanski meteorološki urad: www.metoffice.gov.uk
Svetovna banka: http://www.worldbank.org
CIA factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
Fischer weltalmanach: http://www.weltalmanach.de
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
U. S. Census Burau: http://www.census.gov
Worldometer: http://www.worldometers.info
Worldclock: http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf
National Geographic: www.national-geographic.com
Enciklopedija Britannica: http://www.britannica.com
Enciklopedija Columbia: http://www.bartleby.com/65
Iskanje v več enciklopedijah hkrati: http://www.encyclopedia.com
Posebno omembo si zasluži stran, ki je samo delno strokovna. Gre za odprto
enciklopedijo, ki jo lahko spreminjamo vsi uporabniki, tako da so članki v njej toliko
strokovni, kolikor je strokoven njihov posamezen avtor. Zato je neposredna uporaba te
enciklopedije strokovno vprašljiva, lahko pa jo uporabimo kot dobro izhodišče za
nadaljnje raziskovanje.
Wikipedija (SLO): http://sl.wikipedia.org
Wikipedia (ANG): http://en.wikipedia.org
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Slika 13: Stran britanske meteorološkega urada poleg običajnih vremenskih podatkov in
napovedi učiteljem ponuja tudi veliko pedagoškega gradiva, tako za osnovno, kot
srednjo šolo.

Vir: Metoffice, 2007
Slika 14: Geopedia je Slovenska spletna različica programa Google Earth, kjer poleg
običajne topografske karte lahko gledamo tudi ortofoto posnetke Slovenije, reliefno in
višinsko karto, ter poljubno dodajamo ali odvzemamo različne sloje, ki so nam na voljo
ob strani.

Vir: Geopedia, 2007
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5.2. Zbirke vizualnih primerov
Te bi lahko razdelili na naslednje podskupine: Zemljevidi in orientacija, fotografije in
satelitski posnetki, animacije in video posnetki ter spletne kamere.

5.2.1 Zemljevidi in orientacija
Ta skupina je verjetno v zadnjem času najbolj napredovala in pridobila na popularnosti.
Z razvojem GIS sistemov v smeri uporabnikom bolj prijaznih aplikacij, se je uporaba
razširila tudi izven geografskih krogov.
Za bolj enostavno iskanje in orientacijo po zemljevidu lahko uporabimo spletne
zemljevide, kjer lahko iščemo kraje, pogledamo satelitske ali orto-foto posnetke,
merimo razdalje ali pripravimo načrt za potovanje.
Slovenija: http://zemljevid.najdi.si
Svet: http://maps.google.com/maps
Verjetno je za popularizacijo najbolj zaslužno podjetje Google, ki je ustvarilo program
Google Earth. Pred kratkim so izboljšali zastonjsko različico programa, ki je sedaj
hitrejša, bolj natančna in vključuje veliko uporabnih funkcij. Med najzanimivejše
vsekakor sodi tridimenzionalni prikaz površja z uporabo orto-foto ali satelitskih
posnetkov, kar daje občutek, kot da bi z letalom leteli nad pokrajino.
Google Earth: http://earth.google.com
V strokovni literaturi (npr. Allaway, 2006) in na spletnih straneh obstaja že veliko idej
in navodil, kako uporabiti ta program pri pouku. Tukaj je samo nekaj primerov:
Google Earth Lessons: http://www.gelessons.com
Google Earth Lessons Blog: http://www.gelessons.com/blog
Teaching Geoscience with Visualizations: Google Earth
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/visualize04/tool_examples/google_earth.html
Teacher Resource Exchange: Using Google Earth
http://www.tre.ngfl.gov.uk/server.php?request=cmVzb3VyY2UuZnVsbHZpZXc=&res
ourceId=12741
Google Earth resources for geography teachers:
http://www.geographypages.co.uk/googleearth.htm
Slovensko podjetje Cosylab je razvilo slovensko različico spletnega atlasa. Gre za
interaktivni atlas Slovenije, na katerega lahko uporabniki poljubno dodajajo
informacije, ki imajo prostorsko razsežnost. Stran je slovenskega izvora, je zelo nova
(15. maj 2007) ter se hitro razvija.
Geopedia: www.geopedia.si
Bolj strokovne vsebine za slovensko območje lahko najdemo na dveh atlasih, ki jih
uporabljajo različna ministrstva pri svojem delu in so dovolj natančne tudi za
raziskovanje in lokalnih območij.
Naravovarstveni atlas: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas
GERK - grafična enota rabe kmetijskih gospodarstev: http://rkg.gov.si/GERK
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Preproste, a dovolj natančne zemljevide držav po svetu ter še posebej tistih, kjer poteka
misija OZN, lahko najdemo na domači strani OZN:
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

5.2.2. Satelitske slike
Nekaj primerov spletnih strani, kjer lahko dobimo dobre satelitske posnetke. Obstaja jih
še veliko več.
Svet iz satelita: http://www.flashearth.com
Arhiv satelitskih posnetkov postaje Dundee in veliko povezav na kvalitetne strani s
podobno vsebino: http://www.sat.dundee.ac.uk/web.html
Češka stran, enostavna za uporabo z dobrimi posnetki: http://fotojinak.info
Satelitske slike z Bližnjega vzhoda:
http://www.worldsat.ca/digital_data/satellite/30m_MidEast.html

5.2.3. Slikovne zbirke
Ta skupina je verjetno med vsemi najobsežnejša in se še vedno širi z veliko hitrostjo.
Zato se je tudi vedno težje znajti med gorami zbirk dobrih in manj dobrih slik in
fotografij. Najosnovnejša možnost je uporaba iskalnikov, npr. Google, Yahoo ali
Najdi.si, kjer potem izberemo iskanje med slikami. Bolje pa je, če si izberemo eno
izmed spodnjih strani, kjer imamo zbrane dobre posnetke in ločene po temah.
V Sloveniji nimamo veliko slikovnih zbirk, med najboljše in najbolj priljubljene
verjetno spada spletna stran Boštjana Burgerja, ki ponuja zelo kvalitetne panoramske
posnetke iz vse Slovenije: www.burger.si
Tujina
Windows On Our World:
http://woow.phil-sllvn.co.uk/windows/index.php?PageID=1
Geography Photos (plačljiva stran): http://www.geographyphotos.com
Geointeractive (deloma plačljiva stran): http://www.geointeractive.co.uk
Digital Geography: http://www.digitalgeography.co.uk/tag/photographs
GeoResources Photo Gallery: http://www.georesources.co.uk/indexph.htm
Vodnik World 66, ponuja nekaj informacij o državah in tudi foto galerijo:
http://www.world66.com
Vodnik Lonely Planet je eden izmed najbolj priljubljenih turističnih vodnikov na svetu:
www.lonelyplanet.com
Unesco Photobank: http://photobank.unesco.org
National Geographic: http://www.nationalgeographic.com/photography
Global Geografia: http://www.globalgeografia.com/album_eng/album.htm
Geo-Images Project: http://geogweb.berkeley.edu/GeoImages.html
Global Eye: www.globaleye.org.uk
Corbis: http://pro.corbis.com
Free Images: http://www.freeimages.co.uk
FreeFoto: http://www.freefoto.com
Urban 75 (Fotografije Velike Britanije): http://www.urban75.org/photos/index.html
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5.2.4. Simulacije, animacije in video
Ta del spletnih zbirk je postal zares uporaben šele z razvojem hitrih t. i. širokopasovnih
internetnih povezav. Z digitalnim fotoaparatom, kamero ali celo mobitelom lahko
vsakdo kjerkoli posname kvalitetne posnetke in jih objavi na internetu oz. jih lahko
uporabi pri pouku. Potrebno je biti pozoren na kvaliteto posnetka, kajti za projekcijo na
veliko platno potrebujemo že zelo visoko resolucijo slike. Seveda pa lahko priporočimo
kakšen posnetek za ogled za domačo nalogo ...
Video posnetki:
YouTube: (Spletno mesto, kjer vsakdo lahko objavi svoj videoposnetek. Nekateri med
njimi so uporabni tudi za geografijo.): www.youtube.com
National Geographic Video: http://video.nationalgeographic.com/video/
Corbis motion: http://www.corbismotion.com
Geography at the Movies: http://geographyatthemovies.co.uk
Webcam – spletne kamere v živo:
Slovenija:
Pro-Vreme: http://www.pro-vreme.net/index.php?id=12
Prometno informacijski center: http://www.promet.si/?id=38
Svet:
Camscape Webcam directory: http://www.camscape.com
Earthcam Webcam directory: http://www.earthcam.com/mapsearch
Simulacije in animacije:
Pri razlagi nekaterih naravnih pojavov si še najlažje pomagamo z grafičnimi
simulacijami ali animacijami. Predvsem tam, kjer gre za zelo dolga ali zelo kratka
časovna obdobja ali fizično nedostopnost pojava, npr. gibanje litosferskih plošč, gibanje
zemlje okrog sonca ...
Educypedia - The educational encyclopedia (izobraževalna enciklopedija, dober vir
za začetno iskanje animacij, ker vodi na druge strani z animacijami):
http://www.educypedia.be/education/geologyanimations.htm
Geoscience Animation Library (delno plačljiva stran, dobra predstavitev kroženja
Zemlje okoli sonca, vulkanizma, El-nino pojava in nastanka tornada):
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/
Wycombe High School - Geography in Animation (različne animacije, med drugim
tudi o rečnem reliefu) http://www.schoolportal.co.uk/GroupHomepage.asp?GroupID=12426
USGS Education - Videos and Animations (Ameriški geološki inštitut, izobraževalni
video posnetki in animacije): http://education.usgs.gov/common/video_animation.htm
INED – Institut National Etudes Demogaphiques (Francoski nacionalni inštitut
demografskih študij – animacije o prebivalstvu)
http://www.ined.fr/en/everything_about_population/animations
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5.3. Pedagoški viri
V to skupino spadajo strani, ki vsebujejo pripravljene pedagoške vsebine, ali pa jih na te
vsebine usmerjajo. To so ideje in primeri izvedbe učnih ur, priprav, didaktični napotki,
učni načrti ipd.
Slovenija
DUGS - Društvo učiteljev Geografije Slovenije (Ta stran je med učitelji kar precej
obiskana, na njej lahko najdemo nekaj izvirnih vsebin, najboljša pa je verjetno zbirka
povezav na druge geografske spletne strani.):
http://www.drustvo-dugs.si/
MSŠ - Ministrstvo za šolstvo in šport (Na tej strani lahko najdemo predmetne učne
načrte, šolski koledar, šolsko zakonodajo in druge uradne dokumente.):
http://www.mss.gov.si/
ZRSŠ - Zavod RS za šolstvo (Vse, kar je povezano z dodatnim izobraževanjem
učiteljev.): http://www.zrss.si
Geeografija.si (Nekaj gradiva za srednješolsko geografijo. Ta stran je dobro
zastavljena, vendar je očitno že izgubila začetni zagon, ker se že nekaj časa ni pojavilo
nič novega.): www.geog.si
Svarog.org – Izobraževalni zavod (Ta stran ponuja nekoliko bolj strokovno
predstavitev novic, poleg tega pa vsebuje tudi veliko člankov na različne teme v
geografiji.): www.svarog.org/
Učiteljska.net - Menjalnica gradiv, mnenj in idej (Veliko uporabnega gradiva za OŠ
učitelje, verjetno ena najboljših tovrstnih strani, visoka je tudi strokovnost prispevkov.):
www.uciteljska.net
Prof. Marjan Luževič – osebna domača stran (Veliko gradiva za učence in učitelje na
SŠ.): http://www2.arnes.si/%7Egkrsloka7/
Tujina
Geographical Association (Združenje britanskih učiteljev geografije. Verjetno
najboljša stran s pedagoškimi vsebinami, vendar plačljiva.):
http://www.geography.org.uk
National Curriculum in Action (Stran s praktičnimi predlogi, kako izpolniti učni načrt
za geografijo, s posebnim podpoglavjem za uporabo IKT.):
http://www.ncaction.org.uk/subjects/geog/index.htm
BECTA (Britanska agencija za izobraževalno komunikacijsko tehnologijo):
http://schools.becta.org.uk/index.php?section=cu&catcode=ss_cu_ac_geo_03
BBC: GCSE Geography: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography
Staffordshire Learning Network: http://www.sln.org.uk/geography
MetOffice: Educational Resources:
http://www.metoffice.gov.uk/education/index.html
Educypedia - The educational encyclopedia (izobraževalna enciklopedija):
http://www.educypedia.be/index.htm
Geography in the News (Delno plačljiva stran, ki poudarja geografsko plat novic.):
http://www.geographyinthenews.rgs.org
Royal Geography society - Geography headlines (Kraljeva geografska družba,
podstran glavnim geografsko pomembnimi novicami iz časopisov)
http://www.rgs.org/GeographyToday/Geography+headlines.htm
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Sir John Nelthorpe School, oddelek za geografijo:
http://atschool.eduweb.co.uk/nelthorp/room8/intra/geograph/intro.htm
British Film Institute: Education - Secondary Teaching Resources:
http://www.bfi.org.uk/education/teaching/secondary.html
British Geomorphological Research Group: Educational Resources
http://www.geomorphology.org.uk/pages/education
Earth Week (Večje naravne nesreče/dogodki, ki so se zgodili v zadnjem tednu.):
http://www.earthweek.com
Internet Geography (Za samostojno učenje ali iskanje pripomočkov pri poučevanju.):
http://www.geography.learnontheinternet.co.uk
Teaching Ideas – Geography (Ideje za poučevanje geografije.):
http://www.teachingideas.co.uk/geography/contents.htm
Slika 15: Spletne strani Združenja britanskih učiteljev geografije in Britanska agencija
za izobraževalno komunikacijsko tehnologijo sta verjetno najboljši strani za iskanje
pedagoških gradiv za uporabo interneta pri poučevanju geografije.

Vir: Geographical Association, 2007 in BECTA, 2007
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5.3.1. Igre in kvizi
Med pedagoške pripomočke vsekakor sodijo tudi nekoliko bolj zabavne strani, s
katerimi lahko popestrimo kakšno bolj dolgočasno snov ali pa naredimo ponavljanje
snovi na nekoliko drugačen način. Obstaja že kar precej strani z geografskimi igrami in
kvizi, žal je problem pri njihovi neposredni uporabi predvsem to, da so narejeni
predvsem v angleščini, vendar pa nam lahko služijo za osnovo lastnim kvizom.
V slovenščini lahko najdemo nekaj takšnega gradiva na Učiteljska.net:
http://www.uciteljska.net/koticek/
http://www.geosense.net/
http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/
http://www.nationalgeographic.com/geospy/
http://www.mentalfloss.com/geographyzone/
http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm
http://www.mccollam.com/fun/geoquiz/
Slika 16: Staffordshire Learning Network je eden prvih šolskih portalov v Angliji in
zato tudi med najboljšimi. Vsebuje tako pedagoške vsebine, kot tudi gradiva za učence,
za pouk in dodatno delo ter zabavo.

Vir: SLN, 2007
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5.4. Poznavanje in uporaba spletnih strani
Del anketnega vprašalnika je bilo tudi vprašanje o poznavanju in uporabi nekaterih
spletnih strani.
Preglednica 9: Uporaba in poznavanje nekaterih spletnih strani. Povprečni rang
predstavlja povprečno vrednost poznavanja in uporabe, pri čemer 1 predstavlja največ in
4 najmanj.
Ali uporabljate, oz. ali so vam znane, naslednje spletne strani?
redno

včasih

poznam,
a ne
uporabljam

ne
poznam

Povprečni rang

Društvo učiteljev
geografije

13.1%

50.0%

32.0%

4.9%

2.29

GEOGrafija.si

12.3%

48.4%

14.8%

24.6%

2.52

RTVslo.si

18.3%

47.8%

29.6%

4.3%

2.20

Wikipedija

48.0%

47.2%

4.0%

0.8%

1.58

MSS.gov.si

25.2%

39.5%

16.0%

19.3%

2.29

Projekt
SchoolNet

0.0%

14.4%

28.8%

56.8%

3.42

Projekt
eTwinning

1.7%

11.8%

37.8%

48.7%

3.34

Google Earth

32.8%

54.4%

9.6%

3.2%

1.83

CIA Factbook

12.3%

11.5%

18.9%

57.4%

3.21

Vir: anketa, 2007
Spletne strani iz zgornje tabele bi glede na poznavanje in uporabo med učitelji
geografije lahko razdelili na 3 skupine. Iz zgornje tabele lahko vidimo, da učitelji izmed
naštetih spletnih strani najbolje poznajo in največ uporabljajo stran Wikipedija in
spletno aplikacijo Google Earth, saj ju včasih ali redno uporablja več kot 85 % oz. celo
95 %. To bi bila prva skupina spletnih strani. V naslednjo skupino sodijo že precej manj
uporabljana stran RTV Slovenije, sledita stran Ministrstva za šolstvo in šport ter stran
društva učiteljev geografije, ki sta zelo izenačeni, nato pa še stran GEOGrafija.si, ki jo
včasih ali redno uporablja nekaj čez 60 %. Veliko manj uporabljajo stran CIA Factbook
(24 %), še manj pa strani projekta eTwinning ali SchoolNet, ki jih ne pozna več kot
polovica učiteljev in bi jih lahko uvrstili v tretjo skupino strani.
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6. Zaključek
Geografija kot veda o sodobnem svetu in kako je le-ta nastal, potrebuje tudi sodobno
pedagoško razlago, čimbolj v koraku s časom. Z vedno hitrejšim tempom razvoja
tehnologije le-ta na vseh področjih vstopa v naše življenje in nam postaja domača in
samoumevna (Zupan, 2007). Zato je potrebno uvajati v pouk stvari, ki so domače in
samoumevne tudi učencem, kamor vsekakor spada tudi uporaba računalnika in
interneta.
Izraz internet poleg osnovnega pomena omrežja računalniških omrežij, v razširjenem in
splošno uporabnem pomenu označuje tudi usluge, kot so svetovni splet (WWW),
elektronska pošta, neposredni klepet (online chat) ipd. (Internet, 2007) Za potrebe
učiteljev in učencev lahko najbolj uporabne internetne storitve razdelimo v dve skupini.
1. Pridobivanje oz. dostopanje do vsebin. Tu gre predvsem za najnovejše strokovne
podatke, grafična in slikovna gradiva za posredno opazovanje ter aktualne vsebine o
trenutnih in preteklih dogodkih.
2. Komunikacija in interaktivne storitve. Pri tem ločimo še neposredno komunikacijo,
kot je e-pošta, chat, in avdio/video komunikacija ter posredno komunikacijo, kot so
forum, blog, objava spletnih strani, ki pa lahko občasno postanejo tudi oblike dvo- ali
večsmerne neposredne komunikacije.
V tem diplomskem delu sem se posvetil raziskavi možnosti uporabe interneta pri
poučevanju geografije. Kot del izobraževalne tehnologije se internet pogosto omenja
kot revolucionarno orodje, ki bo popolnoma spremenilo delo v šoli. Ta napoved se
zaenkrat še ni uresničila, res pa je, da je uporaba interneta že zelo razširjena in
samoumevna v vsakdanjem življenju. V prvem četrtletju leta 2006 je v starostni skupini
10–15 let uporabljalo internet kar 91 % mladih, dostop do interneta pa je imelo že več
kot 75 % gospodinjstev z otroki (Kačič, 2006 in Zupan, 2007). Učitelji zaenkrat
uporabljajo internet predvsem pri pripravah na učne ure, neposredna uporaba pri pouku
geografije pa je za marsikoga še oddaljena in skoraj nepredstavljiva možnost.
Pri pouku je internet najbolj uporaben v kombinaciji z LCD-projektorjem, preko
katerega lahko neposredno prikazujemo gradivo, ki je na voljo na internetu, ali pa ga
vstavimo v Power Point prosojnice. V prihodnosti se nam obeta še nekaj tehničnih
pripomočkov, ki nam bodo olajšali delo v razredu ter omogočili predvsem večji
izkoristek tehnologije in nekoliko več gibanja v učilnici. To so: interaktivna tabla,
prenosni ali dlančni računalnik, LED-LCD projektor, brezžična povezava med
napravami in daljinski upravljalec za projekcije.
Čeprav lahko IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) pomeni velik napredek
za učenje in poučevanje, sama oprema nima večje vrednosti od navadnega svinčnika.
Njena vrednost je v tem, kako to tehnologijo uporabimo. (Clarke, 2004, str. 70)
Uporaba informacijske tehnologije (IKT) nikoli ne sme biti sama sebi namen in cilj.
IKT moramo uporabiti za to, da lažje in bolje dosežemo nekatere cilje, ki jih z
običajnimi metodami ne bi mogli doseči. (Humphrys, 2005, str. 52) Predvsem nam je v
pomoč, da hitreje pridemo do višjih ravni učnih ciljev, od znanja in razumevanja, preko
uporabe in analize do sinteze in vrednotenja. Omogoča boljšo nazornost pouka, s tem se
veča tudi interes in motivacija učencev, kar zagotavlja večjo učinkovitost posredovanja
informacij – transfer znanja (Rečnik et al., 2004, str. 92).
Geografske učilnice v Sloveniji so vedno bolje opremljene z IKT, saj ima dostop do
interneta v učilnici na voljo že 60 % anketiranih učiteljev, 40 % šol je opremljenih s
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popolno osnovno predstavitveno opremo v učilnici (računalnik, internetna povezava in
LCD projektor), okoli 10 % učiteljev mora v učilnico prinesti projektor ali računalnik
(ali oboje), okoli 25 % učilnic pa sicer ima na voljo računalnik in projektor, vendar
nima dostopa do interneta. Glede na te podatke anketne raziskave med učitelji
geografije v Sloveniji bi lahko rekli, da so slovenske šole kar dobro opremljene z IKT in
imajo učitelji na voljo dovolj računalniške opreme za njeno kvalitetno uporabo pri
pouku. Vendar moramo pri tem upoštevati tudi napako vzorčnega okvira in veljavnosti
te hipoteze ne moremo potrditi za celotno populacijo učiteljev geografije v Sloveniji.
Naslednje hipoteze, ki govorijo o dejanski uporabi interneta v učnem procesu, lahko
nekoliko lažje vsaj deloma potrdimo, saj se vedno nanašajo samo na delež učiteljev.
Drugo hipotezo lahko sprejmemo, vendar moramo poudariti, da so nekateri učitelji
enačili uporabo računalnika z uporabo interneta, tako da je po mojem mnenju dejanska
neposredna uporaba interneta pri pouku nekoliko manjša od zaznane pri anketiranju. Pri
tretji hipotezi nimamo posebnih zadržkov pri potrditvi, lahko pa pripomnimo, da
pomemben delež predstavlja tudi iskanje idej za pripravo na pouk, ki v hipotezi ni zajet.
Četrta hipoteza je presenetljivo v drugem delu zavrnjena, saj po podatkih ankete učitelji
precej uporabljajo internet tudi za komunikacijo z učenci. V SŠ nekoliko več kot v OŠ.
Kljub temu pomemben delež učiteljev tega ne počne, predvsem zaradi prenizke starosti
in zrelosti učencev, vprašanja zasebnosti in varnosti, nepotrebnosti te vrste
komunikacije (raje osebna), pomanjkanja časa in ker nekateri učenci doma nimajo
internetne povezave. Zadnjo, peto hipotezo, pa seveda lahko potrdim, kajti le redki
učitelji se ne pritožujejo zaradi težav, ki nastopajo pri uporabi interneta in računalnika
pri pouku geografije.
Internet se torej v praksi vedno več uporablja. V drugem poglavju diplomskega dela
sem to uporabo utemeljil tudi s pedagoško teorijo. Le-ta internet uvršča med
izobraževalno tehnologijo, preko katere lahko dostopamo in učencem prikazujemo učila
posrednega opazovanja, kot so slike, besedila, video posnetki, modeli, simulacije,
animacije, zemljevidi, statistični in drugi podatki, preko katerih posredno opazujemo
neko pokrajino in njene značilnosti.
Aktivno opazovanje, raziskovanje gradiva, problemsko reševanje, projektno delo ipd.
spadajo tudi med oblike izkustvenega učenja, ki je eden najpomembnejših načinov
učenja tudi pri geografiji. V bistvu je vsako učenje, kjer je učenec aktiven, samostojno
spoznava snov, o njej razmišlja in se velikokrat tudi čustveno do nje opredeli,
izkustveno učenje. Pomembno je le, da izkustvu sledi tudi refleksija in vrednotenje ter
ostale od štirih stopenj Kolbovega cikličnega procesa izkustvenega učenja (Kolb v:
Marentič Požarnik, 1992, str. 8).
Razvoj IKT spodbuja tudi razvoj novih pedagoških teorij, kot je npr. »Engagement
Theory« (Teorija vključenosti in sodelovanja), ki jo lahko apliciramo tudi pri pouku
geografije.
Peto poglavje diplomskega dela predstavlja katalog spletnih strani, ki so uporabne za
potrebe poučevanja geografije. Spletne strani sem razdelil na več sklopov, vendar bi bila
marsikatera lahko v več sklopih hkrati. Mislim predvsem na skupino pedagoških virov,
ki imajo poleg teoretičnih tudi zelo praktične strani, ki pa jih nisem posebej omenjal pri
prejšnjih sklopih.
Zavedam pa se, da bi bil obseg kataloga lahko še veliko večji in da se spletne strani
stalno spreminjajo, izboljšujejo, nastajajo in prenehajo obstajati. Tako bo ta katalog z
vsakim dnem bolj zastarel.
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Ta katalog sem pripravil predvsem zato, ker v slovenskem spletnem prostoru na žalost
ne obstaja nobeno zares dobro spletno mesto, kjer bi lahko učitelji dobili vse potrebno,
ali pa od tu raziskovali naprej. Kar nekaj manjših strani in strani drugih strok ponuja
zelo kvalitetno vsebino, vendar pa bi bil potreben nekdo, ki bi to vsebino komentiral in
prilagajal za potrebe učiteljev geografije. Najbolje bi bilo, a je to precej utopično
pričakovati, da bi za to poskrbelo Ministrstvo za šolstvo in šport, morda s financiranjem
informatika geografa, ki bi skrbel za takšen portal, morda po zgledu portala Združenja
britanskih učiteljev geografije (Geographical Association). To pa bi bila lahko že tema
nekega drugega diplomskega dela.
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7. Summary
Geography as a science about contemporary, modern world and its past needs also a
contemporary and modern educational approach. Rapid development of information
communications technology (ICT) forces its presence on all levels of our everyday life.
Thus we accept it as necessary and natural. It is self-evident that we have to use
something as commonly accepted by our pupils as the internet also in the classroom.
The word internet is not used only for “inter-network” but also as an expression for
services available on the internet, such as e-mail, chat, forum, and web sites. For the
purpose of this thesis, we can divide them in two major groups:
1. Accessing and searching for materials: up-to-date data, graphical and visual
examples, information on important current and past events.
2. Communication and interaction: Real-time communication (chat, web-phone), email, forum, blog and web-site publishing.
In this thesis I have made a research about different uses of the internet in teaching
geography. As part of educational technology, internet is often regarded as a
revolutionary tool which will fundamentally change our work in school. This prediction
has not come true yet, but we can admit that the use of internet is widely spread and we
could hardly imagine our everyday life without it.
In the beginning of 2006, 91 % of people aged 10–15 in Slovenia used the Internet and
75 % of households with children had access to the Internet at home.
Teachers in Slovenia normally use the internet only to prepare for their lessons, while
direct use during the classes still seems distant for many of them.
The most practical way to use the internet in the classroom is in combination with LCDprojector, through which we can display the content of the internet directly or we can
add it to the Power Point slides. We can expect some more technology enhancements in
the future, which will make our work in the classroom easier and will enable us to move
more freely around the classroom. These are: interactive whiteboard, notebook or
handheld computer, LED-LCD projector, wireless connection between the devices and
remote control for presentations.
“Whilst ICT can make a massive addition to teaching and learning, ICT itself is no
more value than a quill pen. The value lies in the way the equipment is used.” (Clarke,
2004, p. 70) The use of ICT must never serve its own purpose. We have to use in order
to help us attain some objectives of geography education which would be harder to
achieve without it. It should be of great help in achieving the higher level thinking
skills, from knowledge to understanding, through analysis to synthesis and evaluation. It
can improve our presentations and thus increase pupils’ interest and motivation,
ensuring us higher efficiency in passing information – knowledge transfer.
Geography classrooms in Slovenia are relatively well equipped with ICT since almost
60 % of geography teachers have the internet connection in their classrooms, 40 % of
them have complete presentational equipment (a computer, the internet connection and
LCD-projector), around 10 % of teachers have to bring a computer or a projector (or
both) into the classroom, and around 25 % of them have the computer and projector, but
no internet connection in the classroom. According to this data, based on the webquestionnaire research that I carried out, we could be quite happy with ICT equipment
in the Slovenian geography classrooms. Unfortunately we have to take into account the
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sampling error and thus we cannot confirm the first research hypothesis for the whole
population of Slovenian geography teachers.
Other hypotheses, which discuss the actual use of the internet, can be more easily
confirmed at least to a certain extent, as they are only referring to the part of the
population. The second hypothesis can be confirmed, but we have to stress that some
teachers have confused the use of the internet with the use of computer in general, so (in
my opinion) the actual use could be significantly lower than the one shown by the
research.
Nothing can hold us back from confirming the third hypothesis, we can only add that an
important part of teachers use the internet to searching for ideas to prepare lessons as
well, which is not included in the hypothesis.
The second part of the fourth hypothesis surprisingly could not be confirmed, as quite a
lot of teachers use the internet also to communicate with their pupils – in secondary
more than in primary schools. Despite that fact, a significant part of them does not use it
with this purpose. Reasons mostly lie in the immaturity of the pupils, security and
privacy issues, lack of time, some of them regard it as unnecessary, as they can talk to
them at school and because some of their pupils do not have the internet connection at
home. The last – fifth hypothesis can be confirmed fully as many of the teachers
experience problems in trying to use the internet as a means for teaching geography.
Practical use of the internet in teaching geography is increasing every day. I have made
a theoretical argumentation of the internet use in the second chapter. The educational
theory puts the internet among educational technology which enables us to display our
pupils images, text, video, models, simulations, maps, statistical and other data, through
which we can indirectly observe the environments.
Active observation, material research, problem solving, project work etc. are all forms
of experiential learning, one of the most important ways to learn geography. Every
learning where pupils are active, independent, reflective and emotionally challenged is
actually an experiential learning. What is important is to include all the four steps of
Kolb’s experiential learning cycle. The development of ICT encourages the
development of new educational theories, such as Engagement Theory, which could be
successfully applied also in teaching geography.
In the fifth chapter I put together a catalogue of web sites, useful for teaching
geography. I divided them into different sections but many of them could find way to
several sections at the same time, especially the educational web sites which contain
theoretical as well as practical resources that I did not repeat in other sections.
I am aware that this catalogue could be much extensive and that web sites are constantly
changing, some are created anew, and some stop existing, which makes this catalogue
more out of date by each day.
I made this catalogue because unfortunately there is no universally good web site for the
Slovenian geography teachers where they could get everything they need, or start the
research from there. There are some small web sites though which offer some good
quality materials but there should be someone to gather, comment and adapt these
materials for the needs of the geographical teachers. Therefore it would be best, but hard
to imagine, that the Ministry of Education and Sport would provide funds to employ a
person who would maintain such portal, perhaps like the one of Geographical
Association in Great Britain. But this could already be the title of another thesis.
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9. Seznam slik, grafov in preglednic
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Slika 1: Internet – medmrežje.
Slika 2: Spletna stran Statističnega urada RS ponuja učitelju geografije veliko
uporabnih podatkov za pouk.
Slika 3: Spletna stran, kjer se nekateri svetovni statistični podatki izračunavajo
za vsak trenutek glede na leto, mesec, teden, dan ali sedanji trenutek.
Slika 4: Wikipedija, prosta enciklopedija, je vedno bolj obsežna tudi na področju
geografije, vendar je zaradi vprašljive strokovne kvalitete uporabna predvsem
kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje.
Slika 5: Skype je postal pojem za internetno telefonijo, s katero lahko kličemo
praktično zastonj kamorkoli po svetu.
Slika 6: Interaktivna tabla omogoča uporabo table kot zaslona na dotik, kar
poveča uporabnost table in računalnika pri pouku.
Slika 7: Stran storitve YouTube ponuja veliko vedeo gradiva, s katerim lahko
podpremo razlago, prikažemo za uvodno motivacijo ali predlagamo ogled za
domačo nalogo.
Slika 8: Spletna stran Boštjana Burgerja ponuja veliko visoko kvalitetnih slik iz
cele Slovenije, s katerimi lahko »gremo« na virtualno ekskurzijo.
Slika 9: Barnaby Bear v elektronski in plišasti izvedbi, ki potuje po svetu in tako
predstavlja učencem oddaljene kraje in drugačna okolja.
Slika 10: Stran Učiteljska.net učiteljem ponuja veliko pedagoškega gradiva, kjer
lahko poiščejo že izdelana gradiva, ali črpajo ideje za priprave na pouk.
Slika 11: Na strani medijske hiše BBC lahko najdemo novice z vsega sveta.
Slika 12: Google se je z inovativnimi tehnologijami povzpel med najbolj
uporabljene spletne iskalnike na svetu.
Slika 13: Stran britanske meteorološkega urada poleg običajnih vremenskih
podatkov in napovedi učiteljem ponuja tudi veliko pedagoškega gradiva, tako za
osnovno, kot srednjo šolo.
Slika 14: Geopedija je nekakšna spletna različica programa Google Earth, kjer
poleg običajne topografske karte lahko gledamo tudi ortofoto posnetke
Slovenije, reliefno in višinsko karto, ter poljubno dodajamo ali odvzemamo
različne plasti, ki so nam na voljo ob strani.
Slika 15: Spletne strani Združenja britanskih učiteljev geografije in Britanska
agencija za izobraževalno komunikacijsko tehnologijo sta verjetno najboljši
strani za iskanje pedagoških gradiv za uporabo interneta pri poučevanju
geografije.
Slika 16: Staffordshire Learning Network je eden prvih šolskih portalov v
Angliji in zato tudi med najboljšimi. Vsebuje tako pedagoške vsebine, kot tudi
gradiva za učence, za pouk in dodatno delo ter zabavo.
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•
•

Graf 1: Število učiteljev v sedmih starostnih razredih.
Graf 1: Starostna razpršenost učiteljev glede na vrsto šole. Črna črta predstavlja
povprečno vrednost, spodnji in zgornji rob zelenega območja predstavljata mejo
25 % in 75 %, tanke črte predstavljajo najnižje in najvišje vrednosti, o-ji pa
posamezne vrednosti, ki posebej izstopajo.

•

Preglednica 1: Opremljenost šol z računalniki, LCD projektorji in dostopom do
interneta glede na šolo.
Preglednica 2: Število in delež učiteljev v treh starostnih razredih glede na spol
in šolo.
Preglednica 3: Število in delež tistih, ki včasih ali pogosto uporabljajo internet
pri pripravah za iskanje informacij, vizualnih primerov ali idej, glede na šolo.
Preglednica 4: Število in delež učiteljev, ki uporabljajo e-pošto za komunikacijo
z učenci glede na šolo.
Preglednica 5: Število in delež učiteljev, ki uporabljajo internet v različnih delih
učnih ur glede na starost, razdeljeno v sedem razredov.
Preglednica 6: Primernost učnih tem za uporabo interneta po deležu odgovorov
glede na OŠ in SŠ.
Preglednica 7: Angleški učitelji so med najbolj uporabljane strani našteli
naslednje:
Preglednica 8: Predlagane spletne strani s strani učiteljev glede na število
učiteljev, ki so predlagali posamezno stran.
Preglednica 9: Uporaba in poznavanje nekaterih spletnih strani. Povprečni rang
predstavlja povprečno vrednost poznavanja in uporabe, pri čemer 1 predstavlja
največ in 4 najmanj.

•
•
•
•
•
•
•
•
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10. Priloge
Priloga 1. Anketni vprašalnik raziskave v Veliki Britaniji
Using Internet in Teaching Geography
This survey will be used in thesis with title above, by Luka Planinc, student of
Geography from University of Ljubljana, Slovenia
Name____________Gender (M / F)___age, ____ years of teaching practise
1. In what ways are you using Internet for preparing your lessons?
-Gathering information, news, facts
a lot
sometimes a little
-Getting visual examples
(pictures, graphics, animations, maps) a lot
sometimes a little
-Getting ideas for lesson plans
a lot
sometimes a little
-Other:______________
a lot
sometimes a little
2. In which part of the lesson are you using internet in the classroom? How?
o Beginning (motivation)_____________________
o Main Part (explanation)____________________
o Final Part (consolidation)___________________
o For homework _________________________
o Not at all
3. In what ways are you using internet in the classroom?
o Individually (students)
o In groups
o Whole class lessons in a computer room
o Whole class demonstration activities involving students
o Whole class demonstration by teacher
o Not at all
4. Do you communicate with your
students over the internet?
o E-mail
o Forums
o Chats
o Other (describe) ____________
o Not at all
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5. Do you communicate with other teachers over the internet?
o E-mail
o Forums
o Chats
o Other (describe) ____________
o Not at all
6. Suggest 5 web-sites that you would recommend others to use? You don’t need to
write the www address, you can just write the name of it (BBC,…)
1___________________________
2___________________________
3___________________________
4___________________________
5___________________________
8. Are you familiar/using with the web sites of:
National Geography Association (the GA)
regularly / sometimes / know but not using / never heard
National Curriculum Online
regularly / sometimes / know but not using / never heard
Project EuroGeo
regularly / sometimes / know but not using / never heard
Project SchoolNet
regularly / sometimes / know but not using / never heard
Project eTwinning
regularly / sometimes / know but not using / never heard
Google Earth
regularly / sometimes / know but not using / never heard
7. Which 5 parts/themes of curriculum are most suitable for using the internet?
Why?
1____________________________________________________
2___________________________________________________
3___________________________________________________
4____________________________________________________
5____________________________________________________
9. How do you keep updated with things on the Internet? Did you get any training
for using it in teaching?
Would you be interested in participating in a more in-depth survey and the results of
this research? If yes, please write your email address: (CAPITAL letters)
___________________________
Thank you for your help! Luka Planinc
email: luka.planinc@hopcefizelj.com
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Priloga 2. Anketni vprašalnik raziskave v Sloveniji
Pozdravljeni!
Sem Luka Planinc, študent geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in delam
diplomsko nalogo z naslovom:
Uporaba interneta pri poučevanju geografije
Del diplome predstavlja tudi raziskava, v kolikšni meri uporabljajo internet učitelji v
Angliji in Sloveniji, zato vas prosim za vaše izkušnje in vaša mnenja.
Rezultati ankete bodo uporabljeni anonimno; vaše ime potrebujem zgolj za evidenco
vrnjenih anket.
Zelo sem vam hvaležen za vaše sodelovanje, saj je število učiteljev geografije v
Sloveniji relativno majhno, zato je vsak vaš odgovor zelo pomemben.
Lep pozdrav,
Luka Planinc
Ime in priimek ________________
starost ______

Spol (M/Ž)

leta učiteljske prakse _____

Stopnja šole (OŠ/SŠ)

Pri vprašanjih izberite enega ali več odgovorov, kakor je pač smiselno, pri nekaterih pa
boste morali napisati nekaj besed.
1. Kakšna je računalniška opremljenost na vaši šoli?
o dostop do računalniške učilnice
o računalnik v geografski učilnici
o internetni dostop v geografski učilnici
o stalni LCD projektor v geografski učilnici
o prenosni LCD projektor, ki ga lahko prinesete v geo. učilnico
o računalnik v geografskem kabinetu
o računalnik v zbornici
o prenosni računalnik, ki vam je na voljo
o do interneta za šolske potrebe dostopam predvsem doma
o drugo: ______________
2. Na kakšen način uporabljate internet za pripravo vaših učnih ur?
zbiranje informacij, novic
veliko včasih
malo
zbiranje vizualnih primerov (slike, veliko včasih
malo
grafi, animacije, zemljevidi)
Iskanje idej za pripravo učnih ur
veliko včasih
malo
drugo: ___________________
veliko včasih
malo
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3. V katerih delih učne ure uporabljate internet pri pouku? (kako)
o začetek (motivacija)_________________________
o osrednji del (obravnava)________________________
o zaključek (ponavljanje, utrjevanje)________________
o za domačo nalogo__________________________
o ne uporabljam interneta v učilnici. (Zakaj?)______________
4. Na kakšen način uporabljate internet pri pouku?
o individualno (v računalniški učilnici)
o v parih
o v skupinah
o učenci ga uporabljajo pri predstavitvah
o učitelj ga uporablja pred razredom
o ne uporabljamo interneta v učilnici. (Zakaj?)_________________
5. Uporabljate internet za komunikacijo z vašimi učenci?
o e-mail
o forum
o chat
o drugo ____________
o ne uporabljam (zakaj?) __________
6. Uporabljate internet za komunikacijo z drugimi učitelji?
o e-mail
o forum
o chat
o drugo____________
o ne uporabljam (zakaj?) ______________
7. Predlagajte 5 spletnih strani, ki bi jih priporočili za uporabo tudi drugim
učiteljem. Ni potrebno napisati celega naslova (www...), dovolj je samo opisno ime
(npr. 24ur, ARSO)
1___________________________
2___________________________
3___________________________
4___________________________
5___________________________
8. Katere teme iz učnega načrta so po vašem mnenju najbolj primerne za uporabo
interneta in zakaj?
1___________________________
2____________________________
3____________________________
4____________________________
5____________________________
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9. Ali uporabljate, oz. ali so vam znane, naslednje spletne strani?
Društvo
učiteljev redno včasih poznam, a ne uporabljam
geografije
GEOGrafija.si
redno včasih poznam, a ne uporabljam
RTVslo.si
redno včasih poznam, a ne uporabljam
Wikipedija
redno včasih poznam, a ne uporabljam
MSS.gov.si
redno včasih poznam, a ne uporabljam
Projekt SchoolNet
redno včasih poznam, a ne uporabljam
Projekt eTwinning
redno včasih poznam, a ne uporabljam
Google Earth
redno včasih poznam, a ne uporabljam

ne poznam
ne poznam
ne poznam
ne poznam
ne poznam
ne poznam
ne poznam
ne poznam

10. Se vam zdi v splošnem internet uporabno orodje za učitelja geografije?
o da
o ne
Zakaj? _______________
11. Ali svetujete uporabo interneta svojim učencem?
o da
o ne
Lahko navedete kakšno spletno stran? _______________
12. Katere so največje težave, s katerimi se srečujete pri uporabi interneta pri
poučevanju?
________________________________
13. Imate še kakšen komentar, ki bi ga radi povedali in ga niste mogli izraziti pri
prejšnjih vprašanjih?
________________________________
Ali bi radi izvedeli, kakšni so rezultati te ankete?
Da/Ne (email naslov) _________________________
Hvala za sodelovanje!
Luka Planinc
email: luka.planinc@hopcefizelj.com
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Priloga 3. Rezultati anketne raziskave v Veliki Britaniji
Name
Gender
age
years of teaching practise

count

%

34,6
8,9

years
years

1. In what ways are you using Internet for preparing your lessons?
Gathering information, news, facts
3,8
of 4
Getting visual examples
3,6
of 4
Getting ideas for lesson plans
3
of 4
Other
2. In which part of the lesson are you using internet in the classroom? How?
Beginning (motivation
7
47%
Main Part (explanation
9
60%
Final Part (consolidation
5
33%
For homework
7
47%
Not at all
4
27%
3. In what ways are you using internet in the classroom?
Individually (students
11
73%
In groups
2
13%
Whole class lessons in a computer
room
8
53%
Whole class demonstration activities
involving students
7
47%
Whole class demonstration by teacher 8
53%
Not at all
3
20%
4. Do you communicate with your students over internet?
E-mail
5
33%
Forums
0
0%
Chats
0
0%
Other
2
13%
Not at all
10
67%
5. Do you communicate with other teachers over internet?
E-mail
14
93%
Forums
2
13%
Chats
0
0%
Other
1
7%
Not at all
1
7%
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6. Which are web-sites that you would recommend others to use? You don’t need
to write the www address, you can just write the name of it (BBC,…)
1
bbc
53%
2
OS
40%
3
sln
33%
4
googE
33%
5
GA
27%
radical
27%
juicy
27%
metOff
20%
multimap
20%
7. Which 5 parts/themes of curriculum are most suitable for using internet? Why?
1
population
53%
2
earthquakes 40%
3
vulcanoes
40%
4
hazard
33%
5
weather
27%
map
20%
all
27%
8. Are you familiar/using with the web sites of:
National Geo. Association
3,3
National Curriculum Online
3,4
Project EuroGeo
1,0
Project SchoolNet
1,3
Project eTwinning
1,0
Google Earth
3,7

of 4
of 4
of 4
of 4
of 4
of 4

9. How do you keep updated with things on the internet? Did you get any training
for using it in teaching?
web emails
Yes - durng PGCE course
N
no,own research,networking with other teachers
own research
searchengines, little training
no
no
no
own research
no
self taught - completed ECDL computer course
no
regular research at geography network meetings, no training recieved
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Priloga 4. Rezultati anketne raziskave v Sloveniji
Preglednice so prenesene neposredno iz programa SPSS, zato morda niso popolnoma
urejene pri imenih spremenljivk in slovenskih statističnih izrazih.
Preglednica 1: Delež in število učiteljev po spolu glede na šolo.
Stopnja sole * Spol Crosstabulation

Stopnja
sole

OŠ

SŠ

Total

Count
% within Stopnja sole
% within Spol
% of Total
Count
% within Stopnja sole
% within Spol
% of Total
Count
% within Stopnja sole
% within Spol
% of Total

Spol
Moški
Ženski
26
56
31,7%
68,3%
78,8%
59,6%
20,5%
44,1%
7
38
15,6%
84,4%
21,2%
40,4%
5,5%
29,9%
33
94
26,0%
74,0%
100,0%
100,0%
26,0%
74,0%

Total
82
100,0%
64,6%
64,6%
45
100,0%
35,4%
35,4%
127
100,0%
100,0%
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 2: Povprečna starost učiteljev, število in standardni odklon glede na spol in
šolo.
Starost
Spol
Moški

Ženski

Total

Šola
OŠ
SŠ
Total
OŠ
SŠ
Total
OŠ
SŠ
Total

Mean
40,88
44,00
41,56
41,80
38,30
40,39
41,51
39,20
40,69

N
25
7
32
55
37
92
80
44
124

Std. Deviation
9,239
8,888
9,116
8,348
8,468
8,527
8,588
8,690
8,660

Vir: anketa, 2007
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Preglednica 3: Opremljenost razredov s predstavitveno opremo (združeni odgovori
vprašanja o opremljenosti šol).
oprema_razred*Stopnjasole Crosstabulation

stopnja
opreme
v razredu

oprema stc. popolna

Count
% within Stopnjasole
% of Total
Count
% within Stopnjasole
% of Total
Count
% within Stopnjasole
% of Total

oprema rač stac, LCD

oprema stc ali mob z
internetom

oprema stc ali mob brez interneta

nic opreme v razredu

Total

Count
% within Stopnjasole
% of Total
Count
% within Stopnjasole
% of Total
Count
% of Total

Stopnja sole
OŠ
SŠ
31
18
37,8%
40,0%
24,4%
14,2%
8
2
9,8%
4,4%
6,3%
1,6%
45
21
54,9%
46,7%

Računalnik v učilnic

Internetni dostop v

Stalni LCD projektor

Prenosni LCD projekt

Računalnik v kabinet

Računalnik v zbornic

Prenosni računalnik,

Do interneta za sols

Total

Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% of Total

Vir: anketa, 2007
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7,9%
66
52,0%

15
18,3%
11,8%
22
26,8%
17,3%
82
64,6%

15
33,3%
11,8%
9
20,0%
7,1%
45
35,4%

30

oprema_original*Spol Crosstabulation

Dostop do računalniš

38,6%
10

16,5%

Preglednica 4: Opremljenost šol glede na spol.

Oprema
posamezni
odg

49

35,4%

Vir: anketa, 2007

Spol
Moški
Ženski
27
75
81,8%
80,6%
21,4%
59,5%
23
54
69,7%
58,1%
18,3%
42,9%
23
51
69,7%
54,8%
18,3%
40,5%
17
44
51,5%
47,3%
13,5%
34,9%
13
44
39,4%
47,3%
10,3%
34,9%
14
43
42,4%
46,2%
11,1%
34,1%
30
78
90,9%
83,9%
23,8%
61,9%
16
50
48,5%
53,8%
12,7%
39,7%
13
33
39,4%
35,5%
10,3%
26,2%
33
93
26,2%
73,8%

Total

Total
102
81,0%
77
61,1%
74
58,7%
61
48,4%
57
45,2%
57
45,2%
108
85,7%
66
52,4%
46
36,5%
126
100,0%

23,6%
31
24,4%
127
100,0%
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Preglednica 5: Uporaba interneta za iskanje informacij pri pripravah na pouk glede na
spol.
informacije za pripravo * Spol Crosstabulation

informacije
za pripravo

veliko
včasih
malo
nikoli

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Spol
Moški
Ženski
18
50
54,5%
53,2%
13
37
39,4%
39,4%
2
6
6,1%
6,4%
0
1
,0%
1,1%
33
94
100,0%
100,0%

Total
68
53,5%
50
39,4%
8
6,3%
1
,8%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 6: Uporaba interneta za iskanje vizualnih primerov pri pripravah na pouk
glede na spol.
vizualni primeri za pripravo * Spol Crosstabulation
Spol
vizualni
primeri za
pripravo

veliko
včasih
malo
nikoli

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Moški
17
51,5%
12
36,4%
4
12,1%
0
,0%
33
100,0%

Ženski
41
43,6%
36
38,3%
15
16,0%
2
2,1%
94
100,0%

Total
58
45,7%
48
37,8%
19
15,0%
2
1,6%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 7: Uporaba interneta za iskanje idej pri pripravah na pouk glede na spol.
ideje za pripravo * Spol Crosstabulation
Spol
Moški
ideje za
pripravo

veliko
včasih
malo
nikoli

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

7
21,2%
16
48,5%
9
27,3%
1
3,0%
33
100,0%

Vir: anketa, 2007
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Ženski
7
7,4%
56
59,6%
25
26,6%
6
6,4%
94
100,0%

Total
14
11,0%
72
56,7%
34
26,8%
7
5,5%
127
100,0%
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Preglednica 8: Uporaba interneta za iskanje informacij (združena odgovora včasih in
veliko) pri pripravah na pouk glede na starost.
informacije_rec * starost 3 razredi Crosstab
- 34
informacije_rec

uporablja

ne uporablja

Total

Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi

starost 3 razredi
35 - 44
37
38

45+
40

Total
115

97,4%

86,4%

95,2%

92,7%

1

6

2

9

2,6%

13,6%

4,8%

7,3%

38

44

42

124

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 9: Uporaba interneta za iskanje informacij (združena odgovora včasih in
veliko) pri pripravah na pouk glede na spol.
informacije_rec * Spol Crosstab
Spol
informacije_rec

uporablja
ne uporablja

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Moški
31
93,9%
2
6,1%
33
100,0%

Ženski
87
92,6%
7
7,4%
94
100,0%

Total
118
92,9%
9
7,1%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 10: Uporaba interneta za iskanje vizualnih primerov (združena odgovora
včasih in veliko) pri pripravah na pouk glede na starost.
vizualno_rec * starost 3 razredi Crosstab
- 34
vizualno_rec

uporablja

ne uporablja

Total

Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi

Vir: anketa, 2007
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starost 3 razredi
35 - 44
34
33

45+
37

Total
104

89,5%

75,0%

88,1%

83,9%

4

11

5

20

10,5%

25,0%

11,9%

16,1%

38

44

42

124

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Preglednica 11: Uporaba interneta za iskanje vizualnih primerov (združena odgovora
včasih in veliko) pri pripravah na pouk glede na spol.
vizualno_rec * Spol Crosstab
Spol
vizualno_rec

uporablja
ne uporablja

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Moški
29
87,9%
4
12,1%
33
100,0%

Ženski
77
81,9%
17
18,1%
94
100,0%

Total
106
83,5%
21
16,5%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 12: Uporaba interneta za iskanje idej (združena odgovora včasih in veliko)
pri pripravah na pouk glede na starost.
ideje_rec * starost 3 razredi Crosstab

ideje_rec

uporablja

ne uporablja

Total

Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi
Count
% within starost 3
razredi

starost 3 razredi
- 34
35 - 44
28
30

45+
26

84

73,7%

68,2%

61,9%

67,7%

10

14

16

40

26,3%

31,8%

38,1%

32,3%

38

44

42

124

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Vir: anketa, 2007
Preglednica 13: Uporaba interneta za iskanje idej (združena odgovora včasih in veliko)
pri pripravah na pouk glede na spol.
ideje_rec * Spol Crosstab
Spol
ideje_rec

uporablja
ne uporablja

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Moški
23
69,7%
10
30,3%
33
100,0%

Vir: anketa, 2007
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Ženski
63
67,0%
31
33,0%
94
100,0%

Total
86
67,7%
41
32,3%
127
100,0%
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Preglednica 14: Uporaba e-pošte za komunikacijo z drugimi učitelji glede na šolo.
email za komunikacijo z drugimi učitelji? * Šola Crosstab
Šola
OŠ
email_učitelji za
komunikacijo z
drugimi učitelji?

ne
da

Total

Count
% within Šola
Count
% within Šola
Count
% within Šola

SŠ

9
11,0%
73
89,0%
82
100,0%

3
6,7%
42
93,3%
45
100,0%

Total
12
9,4%
115
90,6%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 15: Uporaba foruma za komunikacijo z drugimi učitelji glede na šolo.
forum za komunikacijo z drugimi učitelji? * Šola Crosstab
Šola
OŠ
forum_učitelji za
komunikacijo z
drugimi učitelji?

ne
da

Total

Count
% within Šola
Count
% within Šola
Count
% within Šola

SŠ

68
82,9%
14
17,1%
82
100,0%

39
86,7%
6
13,3%
45
100,0%

Total
107
84,3%
20
15,7%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 16: Uporaba chata za komunikacijo z drugimi učitelji glede na šolo.
chat za komunikacijo z drugimi učitelji? * Šola Crosstab
Šola
OŠ
chat_učitelji za
komunikacijo z
drugimi učitelji?

ne
da

Total

Count
% within Šola
Count
% within Šola
Count
% within Šola

SŠ

78
95,1%
4
4,9%
82
100,0%

44
97,8%
1
2,2%
45
100,0%

Total
122
96,1%
5
3,9%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 17: Učitelji, ki ne uporabljajo interneta za komunikacijo z drugimi učitelji
glede na šolo.
ne_učitelji za komunikacijo z drugimi učitelji? * Šola Crosstab
Šola
OŠ
ne_učitelji za
komunikacijo z
drugimi učitelji?
Total

ne
da

Count
% within Šola
Count
% within Šola
Count
% within Šola

74
90,2%
8
9,8%
82
100,0%

Vir: anketa, 2007
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SŠ
42
93,3%
3
6,7%
45
100,0%

Total
116
91,3%
11
8,7%
127
100,0%
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Preglednica 18: Uporaba foruma za komunikacijo z učenci glede na šolo.
forum za komunikacijo z vasimi učenci? * Šola Crosstabulation
Šola
OŠ
forum za komunikacijo
z vasimi učenci?

ne

da

Total

Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total

SŠ

77
93,9%
60,6%
5
6,1%
3,9%
82
100,0%
64,6%

Total
121
95,3%
95,3%
6
4,7%
4,7%
127
100,0%
100,0%

44
97,8%
34,6%
1
2,2%
,8%
45
100,0%
35,4%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 19: Uporaba chata za komunikacijo z učenci glede na šolo.
chat za komunikacijo z vasimi učenci? * Šola Crosstabulation
Šola
OŠ
chat za komunikacijo
z vasimi učenci?

ne

da

Total

Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total

SŠ

80
97,6%
63,0%
2
2,4%
1,6%
82
100,0%
64,6%

44
97,8%
34,6%
1
2,2%
,8%
45
100,0%
35,4%

Total
124
97,6%
97,6%
3
2,4%
2,4%
127
100,0%
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 20: Učitelji, ki ne uporabljajo interneta za komunikacijo z učenci glede na
šolo.
ne za komunikacijo z vasimi učenci? * Šola Crosstabulation
Šola
OŠ
ne za komunikacijo
z vasimi učenci?

ne

da

Total

Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total
Count
% within Šola
% of Total

42
51,2%
33,1%
40
48,8%
31,5%
82
100,0%
64,6%

Vir: anketa, 2007
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SŠ
34
75,6%
26,8%
11
24,4%
8,7%
45
100,0%
35,4%

Total
76
59,8%
59,8%
51
40,2%
40,2%
127
100,0%
100,0%
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Preglednica 21: Uporaba interneta pri različnih delih pouka glede na spol.
$uporaba_pouk*Spol Crosstabulation

uporaba
interneta
pri pouku

uporaba na začetku
delu
uporaba v osrednjem

uporaba v zaključnem

uporaba za domačo
nalogo
ne uporablja interneta
pri pouku
Total

Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% within Spol
% of Total
Count
% of Total

Spol
Moški
Ženski
17
42
53,1%
46,2%
13,8%
34,1%
21
58
65,6%
63,7%
17,1%
47,2%
13
42
40,6%
46,2%
10,6%
34,1%
16
42
50,0%
46,2%
13,0%
34,1%
8
31
25,0%
34,1%
6,5%
25,2%
32
91
26,0%
74,0%

Total
59
48,0%
79
64,2%
55
44,7%
58
47,2%
39
31,7%
123
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 22: Učitelji, ki so že uporabljali internet pri individualnem delu.
individualno Na kaksen način uporabljate internet pri pouku?

Valid

ne
da
Total

Frequency
64
63
127

Percent
50,4
49,6
100,0

Valid Percent
50,4
49,6
100,0

Cumulative
Percent
50,4
100,0

Vir: anketa, 2007
Preglednica 23: Učitelji, ki so že uporabljali internet pri delu v parih.
pari Na kaksen način uporabljate internet pri pouku?

Valid

ne
da
Total

Frequency
79
48
127

Percent
62,2
37,8
100,0

Valid Percent
62,2
37,8
100,0

Cumulative
Percent
62,2
100,0

Vir: anketa, 2007
Preglednica 24: Učitelji, ki so že uporabljali internet pri skupinskem delu.
skupine Na kaksen način uporabljate internet pri pouku?

Valid

ne
da
Total

Frequency
106
21
127

Percent
83,5
16,5
100,0

Valid Percent
83,5
16,5
100,0

Vir: anketa, 2007
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Cumulative
Percent
83,5
100,0

Uporaba interneta pri poučevanju geografije
Preglednica 25: Učitelji, ki svetujejo uporabo interneta svojim učencem glede na spol.
svetujejo Ali svetujete uporabo interneta svojim učencem? * Spol Crosstabulation

svetujejo Ali svetujete
uporabo interneta
svojim učencem?

da
ne posebej

Total

Count
% within Spol
Count
% within Spol
Count
% within Spol

Spol
Moški
Ženski
31
81
93,9%
86,2%
2
13
6,1%
13,8%
33
94
100,0%
100,0%

Total
112
88,2%
15
11,8%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 26: Učitelji, ki svetujejo uporabo interneta svojim učencem glede na šolo.
svetujejo Ali svetujete uporabo interneta svojim učencem? * Šola Crosstabulation

svetujejo Ali svetujete
uporabo interneta
svojim učencem?

da
ne posebej

Total

Count
% within Šola
Count
% within Šola
Count
% within Šola

Šola Šola
OŠ
SŠ
75
37
91,5%
82,2%
7
8
8,5%
17,8%
82
45
100,0%
100,0%

Total
112
88,2%
15
11,8%
127
100,0%

Vir: anketa, 2007
Preglednica 27: Uporaba e-pošte za komunikacijo z učenci glede na šolo – Pearsonov χ²
test povezanosti.
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
8,587b
7,527
8,855
8,520

df
1
1
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,003
,006
,003

1

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

,005

,003

,004

127

a. Computed only for a 2x2 table
b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
19,84.

Vir: anketa, 2007
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