UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

GEOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE IN VREDNOTE
PROSTORA
DIPLOMSKO DELO

Študijski program:
ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST-D
GEOGRAFIJA-D

Mentorica: dr. Tatjana Resnik Planinc, doc.

LJUBLJANA, 2007

IRENA BANDELJ

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

Izjavljam, da je diplomsko delo Geografsko izobraževanje in vrednote prostora v celoti moje
avtorsko delo.
IRENA BANDELJ

2

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

Na tem mestu se najprej zahvaljujem mentorici Tatjani Resnik Planinc za njene napotke, čas
in vdanost med pisanjem diplomske naloge.
Zahvala velja tudi vsem učiteljem, ki so mi pomagali izvajati anketno delo med učenci in
dijaki (Veronika Lazarini Filo, Valentina Maver, Dragica Volf Stariha, Erika Kovač, Tina
Zupančič, Sonja Marin, Vida Kranjc, Franci Grlica, Matjaž Napokoj in Anton Škrabanja),
prav tako sodelujočim pri projektu R.A.V.E. Space, ki so mi omogočili sodelovanje na
seminarju za učitelje maja 2007 in aktivno udeležbo na mednarodnem poletnem taboru
učiteljev julija 2007. Hvala vsem!
Ob koncu študija geografije ne morem in ne smem pozabiti na starše ter brata, ki so mi ves
čas nudili podporo in zavetje, poleg tega pa gre zahvala Janezu, ki mi je vedno stal ob strani,
me spodbujal ter miril, ko sem ga najbolj potrebovala.
Študij geografije so zaznamovala nepozabna geografska doživetja in potovanja ter tkanje
iskrenih prijateljskih vezi. Hvala Nejki, Urški, Poloni, Nuši in vsem neimenovanim, s
katerimi smo delili lepa študentska leta.

3

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

Če razmišljaš leto vnaprej, posadi seme.
Če razmišljaš deset let vnaprej, posadi drevo.
Če razmišljaš sto let vnaprej, izobražuj ljudi.
Kuan Tzu, kitajski pesnik, 500 pr. n. š.
Tako se zdi svet kot zapleten splet dogodkov, v katerem se različni sklopi med seboj
povezujejo, se izmenjavajo, prepletajo ali ustvarjajo kombinacijo in tako določajo strukturo
kot celoto.
Warner Heirsenberg

4

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

GEOGRAFSKO IZOBRAŽEVANJE IN VREDNOTE PROSTORA

Izvleček::
Poglavitni namen diplomskega dela Geografsko izobraževanje in vrednote prostora je predstaviti
odnos mladih do prostora in prostorskih prvin ter načine in vodila, kako med poukom geografije mlade
vzpodbujati k prepoznavanju vrednot prostora, k racionalnemu prostorskemu načrtovanju ter
aktivnemu državljanstvu. Prostor kot omejena dobrina predstavlja eno izmed najpomembnejših
komponent skupne sedanjosti in prihodnosti, zato moramo v njem in z njim delovati odgovorno.
Vrednote prostora lahko razdelimo v ekološke, družbene in ekonomske vrednote prostora glede na to,
kaj nam prostor ponuja in nudi. Ti trije stebri predstavljajo tudi temelj koncepta trajnostnega razvoja,
ki je predpogoj za obstoj naše skupne prihodnosti. Empirični del temelji na rezultatih ankete, v kateri
je sodelovalo več kot 1100 učencev in dijakov različnih slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem
letu 2006/2007. V njej so anketirani izražali svoj pogled na prostor, svoj odnos do prostora in pomen
prostora v njihovem vsakdanjem življenju. Rezultati kažejo, da so na ožji prostor okoli sebe mladi
močno navezani in da ti prostorske elemente v svoji okolici pogosto opažajo. Za prostorske vsebine so
sicer najbolj dovzetni osnovnošolci, pogosteje dekleta kot fantje, večkrat mladi s podeželja kot mladi
iz mest. Na splošno imajo mladi do prostora zelo pozitiven odnos in ga dojemajo kot nekaj vrednega,
vendar velikokrat ne ravnajo v skladu s tem prepričanjem. Zaključimo lahko, da je ravno zaradi tega
potrebno mlade v času geografskega izobraževanja že zgodaj opozarjati na prostor okoli njih, in sicer s
preprostimi oblikami, metodami, pripomočki in pristopi v okviru rednega pouka geografije. Predvsem
pa bi jih morali spodbujati k spoštovanju prostora in njihovi aktivni udeležbi v prostoru, saj morajo ob
koncu šolanja imeti naslednjo ključno sposobnost: delovati kot odrasli, odgovorni in dejavni
državljani.
Ključne besede: vrednote prostora, geografsko izobraževanje, trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje, prostor
in mladi
GEOGRAPHY EDUCATION AND THE VALUES OF SPACE

Abstract::
The main aim of the graduation thesis Geography education and the values of space is to explain the
concept and role of the values of space, the ways of inclusion of these values, spatial elements and
spatial planning in the geography education and to ascertain the attitude of the young towards
environment and its elements. As one of the limited material goods, the space represents one of the
most important components of our present and future, therefore we have to act rationally in it. The
values of space can be divided into ecological, social and economic values of space; according to the
goods and possibilities of use space offers us. These three elements represent the basic concept of
sustainable development, which is a prerequisite for our common future. The graduation thesis
presents the forms, methods, approaches and materials that can be applied in geography education to
make children aware of the values of space, spatial planning, sustainable development and active
citizenship. The empirical part is based on the survey carried out among more than 1100 students of
different primary and secondary schools in Slovenia in the school year 2006/2007. In this survey, we
analyzed the students' view on space in general, their attitude towards it and the meaning of space in
their everyday lives. The results show that the youngest pupils feel more connected to the environment
they live in and are consequently very sensitive to spatial elements. The children in primary schools,
girls more than boys, and the young from the countryside more frequently than their peers from towns
show considerable interest for everything in connection with space. Generally, students have a positive
attitude towards space and they perceive it as something valuable, but unfortunately they do not do
enough for it. We can conclude that these results call for a new approach. In the process of geography
education, we have to constantly highlight the importance of space, its values, elements and planning
with the use of applicable approaches incorporated in the regular educational process. Special attention
has to be paid towards students' respect towards space and their active participation in it, since the
crucial aim of today's teachers of geography should be educating children so that they become
responsible and active citizens.
Keywords: values of space, geography education, sustainable development, spatial planning, space and the
young
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1. UVOD
Predmet geografija v šolskem sistemu mladega človeka vzpodbuja in vzgaja k pridobivanju
znanja, sposobnosti in spretnosti, s katerimi vrednoti in spoštuje ožje in širše geografsko
okolje. Znanje, ki ga ponuja geografska veda, je sestavni del splošne izobrazbe, ker vsebuje
vedenja o lastni državi in svetu ter o gospodarjenju s prostorom. To znanje je predpogoj za
vstop v odraslo življenje. Prihodnjim »upravljavcem sveta« je potrebno ponuditi temelje za
razumevanje odnosov med različnimi elementi v prostoru. Pri geografiji usposabljamo
odgovorne, aktivne in razumevajoče državljane, ki bodo imeli pozitiven odnos do prostora in
okolja okoli sebe, ki bodo znali pristopiti k reševanju prostorskih problemov in bodo
spoštovali sožitje vseh dejavnosti v prostoru. (Učni načrt za geografijo za OŠ, 2003)
Prostor ter njegove vrednote so predmet preučevanja geografije kot znanosti. Geografija
temelji na prostoru, iz njega črpa, na njem gradi, razlaga njegovo delovanje, spremembe in
probleme ter išče rešitve konkretnih izzivov ali konfliktov.
Pri pouku geografije učenci razvijajo pozitivna čustva do prostora okoli sebe, občutek
pripadnosti narodu in ljubezen do naravne ter kulturne dediščine. S spoznavanjem
raznolikosti vrednot po svetu se učijo spoštovati drugačne ljudi. Poleg tega se pri pouku
geografije rešuje aktualne probleme v določenem okolju in se ob tem pri mladih razvija
zanimanje za vsakodnevno dogajanje na različnih območjih. Geografija mlade spodbuja
k odgovornemu odločanju v svojem okolju, predvsem takrat, ko mladi lahko kakorkoli
pripomorejo k skupnemu dobremu. (Učni načrt za geografijo za OŠ, 2003)
Opredelitev predmeta geografije v šoli nakazuje nujnost sprememb in novih vsebin ter
pogledov v pouk geografije. Vse, kar je opredeljeno kot predmet samega predmeta, je tudi
predmet diplomskega dela, ki je pred vami. Geografsko izobraževanje naj bi temeljilo na
prostoru, na vrednotenju le-tega, spoznavanju in razumevanju njegovega delovanja ter
odločanju v njem.
Celotni izobraževalni sistem mora učence spodbujati k vsem že navedenim ciljem, še
pomembneje in lažje pa je to dosegati pri pouku geografije, ki omogoča ogromno možnosti za
aktiven, odgovoren in v prostor usmerjen pristop. Vse tematike pri geografiji omogočajo
pogled z več zornih kotov, omogočajo aktivno sodelovanje učencev in izobraževanje ter
vzgajanje teh v odgovorne državljane.
Geografska izobrazba naj bi prispevala k zavedanju vpliva vsakega posameznika v družbenem
okolju ter s svojim kompleksnim znanjem in pridobljenimi etičnimi vrednotami omogočala
sprejemanje odločitev, ki ne zanemarjajo prostora in okolja (Mednarodna listina o
geografskem izobraževanju, 1992).
Prostor je ena izmed osnovnih dimenzij, ki nam omogoča bivanje. Omogoča vse, kar delamo,
za kar se borimo in pred čemer bežimo. Gre za besedo, ki se uporablja v različnih kontekstih
in zelo pogosto, pa naj si bo to v odprtem prostoru, v naravi, doma, v predavalnici, trgovini,
knjižnici.
Prostor je omejena ter vse bolj zaželena dobrina, zato s svojimi problemi, spremembami in
sodelovanjem javnosti v njem dobiva vse večjo vrednost. Vsak dan bolj se zavedamo, kaj nam
prostor nudi, kaj omogoča in zakaj postaja vse bolj prepoznavna dobrina in predmet
pogovorov. Odprti prostor se vse pogosteje zmanjšuje, živimo pa v času, ko vsak človek za
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fizično in duševno ravnovesje ter zdravje potrebuje nekakšen prostor okoli sebe. Ljudje vse
pogosteje hitimo ven, v naravo, v nenaseljen prostor, kjer želimo preživeti čimveč svojega
prostega časa. Prostor nas navdihuje, omogoča nam življenje in nam le-to vsakodnevno
bogati. Velikokrat pa se niti ne zavedamo, katere vrednote v prostoru lahko najdemo in kako
vse naše življenje in vsak dan temelji na prostorskih danostih, ki jih uživamo.

1.1. NAMENI IN CILJI
Prostor, njegove vrednote in delovanje vseh ljudi v njem je nujno prepoznavati, spoštovati in
spodbujati. Glavni nameni tega diplomskega dela so:
•
•

•

ugotoviti in razložiti, kako učence in dijake spodbujati k prepoznavanju vrednot
prostora med procesom geografskega izobraževanja v osnovni in srednji šoli,
ugotoviti in razložiti, kako mlade ozavestiti o njihovem lastnem vplivu v svojem
okolju in jih posledično aktivno vključiti v okolje okoli sebe oziroma jih vzgajati
za aktivno državljanstvo (active citizenship),
ugotoviti in razložiti, kakšno je stanje med slovenskimi mladostniki glede
njihovih splošnih vrednot, vrednot prostora, kakšen je njihov odnos do okolja, ki
jih obdaja, koliko se o prostorskih tematikah pogovarjajo doma in v šoli glede na
spol, kraj bivanja, starost in stopnjo šolanja ter splošni učni uspeh mladostnika.

Cilji anketnega dela so naslednji:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ugotoviti zastopanost in pomembnost posameznih splošnih vrednot med mladimi,
ugotoviti, katere dejavnosti mlade najpogosteje osrečujejo,
ugotoviti, koliko so mladostniki navezani na ožje ali širše geografsko območje, saj je
identificiranje z določenim geografskim prostorom predpogoj za pozitiven odnos do
njega,
ugotoviti, v kolikšni meri mladi opazijo prostorske danosti v svojem kraju/mestu in
koliko jim posamezne danosti pomenijo,
ugotoviti, ali v svojem okolju kadarkoli aktivno sodelujejo in ali se zavedajo svojega
vpliva v njem,
ugotoviti njihov pogled/odnos do prostorskih vsebin pri pouku geografije in v
pogovorih družin,
ugotoviti, kako spoštujejo okolje, v katerem živijo, in kakšne prostorske ukrepe
podpirajo,
ugotoviti obstoj korelacije med pogovori o prostoru v družini in pozitivnem odnosu
posameznika do prostora,
ugotoviti delež materialistov in postmaterialistov med mladimi,
ugotoviti delež mladih, katerim se prostorska tematika zdi zanimiva, in statistično
utemeljiti, ali na odločitev mladih o vrednotah prostora vpliva njihov spol, kraj
bivanja, starost, stopnja šole ali splošni učni uspeh.

Vse te rezultate smo primerjali glede na spol, kraj bivanja, starost, stopnjo šole in uspeh
anketiranih ter med posameznimi skupinami ugotavljali statistično pomembne razlike ter tako
analizirali stanje med mladimi ter posledično iskali možne smernice za proces obogatitve
geografskega izobraževanja z vrednotami prostora.
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1.2. METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo
pregledali slovensko in tujo literaturo, ki osvetljuje obravnavano tematiko, tako pisna dela kot
internetne vire. Veliko teoretičnega znanja so nam podali rezultati projekta R.A.V.E. Space,
pod okriljem katerega smo se udeležili dveh seminarjev, in sicer seminarja za učitelje v
Portorožu (maj 2007) in mednarodnega seminarja učiteljev v Lipici (julij 2007). Veliko
informacij smo črpali iz publikacij, izdanih pod okriljem tega projekta. Sledili so temeljiti
pregledi učnih načrtov in aktualnih dogajanj na tem področju.
V teoretičnem delu se poglabljamo v vrednote kot psihološki in sociološki pojav in njihovo
vrednost ter pomembnost v našem življenju. Sledijo razlage vrednot prostora in razvoj
vrednot prostora pri mladih z različnih vidikov. Ker je predmet tega diplomskega dela prostor
in njegovo načrtovanje, smo gospodarjenju s prostorom namenili naslednje poglavje. Če
želimo, da je načrtovanje v prostoru gospodarno, moramo upoštevati vse tri stebre našega
sedanjega in prihodnjega razvoja (okolje, družbo in gospodarstvo) ter tako delovati v skladu s
trajnostnim razvojem, ki je predpogoj za prihodnost naših zanamcev, zato ga v teoretičnem
delu nismo mogli obiti. Zadnje poglavje teoretičnega uvoda je posvečeno vzgoji in
izobraževanju o prostoru, vrednotah prostora in spremljajočem trajnostnem razvoju. Tu so
pomembne predvsem veščine, vrednote in znanja, ki naj bi jih mladi usvojili med procesom
izobraževanja in s pomočjo katerih bi posledično bili sposobni delovati kot odgovorni in
aktivni državljani v sodobni družbi.
Empirični del temelji na rezultatih ankete, izvedene med več kot 1100 učenci in dijaki
različnih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Nad odzivom učiteljev, ki so pomagali pri
izvedbi, smo bili prijetno presenečeni, saj so vsi dobrodušno sprejeli sodelovanje in nam
omogočili anketiranje pri njihovih urah geografije. Prav tako so bili anketiranci zelo odzivni
in pripravljeni reševati anketne vprašalnike zaprtega tipa vprašanj. Statistične analize smo
opravili v programu SPSS, sledili so grafični prikazi in komentarji ter iskanje nekaterih
vzrokov pridobljenih rezultatov. Medtem so potekali še pogovori s strokovnjaki z različnih
področij, ki so s svojega vidika opredelili mnenja in poglede na raziskovalni problem. Izvedli
smo tudi konkreten primer študije o vrednotah prostora z učenci na izbrani osnovni šoli, kjer
smo prikazali enega izmed številnih možnih načinov spoznavanja vrednot prostora in
aktivnega načrtovanja mladih v njem.
V diplomskem delu smo želeli dokazati naslednje:
•
•

•

•

mladi se zavedajo pomena prostora v njihovem življenju in opazijo vrednote v njem,
ker jih družine, šolski sistem in družba v sodelovanje v prostoru ne spodbujajo v
zadostni meri, se mladi v svoje okolje in spremembe v prostoru ne vključujejo in so
posledično v njem premalo dejavni,
z ozaveščanjem o prostoru, vrednotah prostora in prostorskem načrtovanju je potrebno
pričeti na zgodnji stopnji otrokovega razvoja, in sicer z majhnimi dejanji in
spodbujanjem otroka k prepoznavanju in opazovanju vseh elementov prostora okoli
njega,
v okviru rednega pouka lahko z različnimi pristopi spodbujamo mlade k zavedanju o
vrednotah prostora, uspešen rezultat pa temelji predvsem na aktivnih oblikah in
metodah dela.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. VREDNOTE
Čeprav so se z vrednotami že od antike naprej ukvarjali razni misleci (npr. Aristotel, ki je
govoril o umskih in etičnih vrlinah, nato zagovorniki krščanske vere), se je empirično
raziskovanje vrednot razmahnilo šele v 60-ih letih 20. stoletja in sicer največ po zaslugi
Miltona Rokeacha. Kot je značilno za večino psiholoških pojavov, so tudi vrednote deležne
različnih opredelitev. Definicije vrednot se razen po splošnosti razlikujejo predvsem po tem, ali
gre za opredelitev, po kateri so vrednote osebne kategorije doživljanja in torej subjektivno
doživeti pojavi, ali pa za tako, ki vrednote opredeljuje kot objektivne danosti. (Furlan, 2003)
Med prve lahko uvrstimo Rokeachovo definicijo, po kateri so vrednote »zaželeni cilji različne
stopnje pomembnosti, ki jih ljudje upoštevajo kot temeljne principe, ki jih vodijo v različnih
življenjskih situacijah« (cv: Rokeach, 1973, str. 51). Slovar slovenskega knjižnega jezika pa
pravi, da je »vrednota nekaj, čemur nekdo priznava veliko načelno vrednost in mu zato daje
prednost« (SSKJ, 1994, str. 1542).
Psiholog Musek pravi, da so »vrednote pojmovanje ali prepričanje o zaželenih in končnih
stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno
ravnanja in pojavov ter so urejene glede na relativno pomembnost« (Musek, 1994, str. 206). Ta
definicija opredeljuje vrednote kot objektivne danosti. Vrednote niso le tisto, kar se nam zdi
privlačno, ampak tudi tisto, kar nam je dragoceno in kar pozitivno vrednotimo. Vrednote se
nanašajo na zaželena končna stanja, kot sta svoboda ali zdravje, ali pa na zaželeno vedenje, kot
sta poštenje ali pogum. Vrednote so urejene glede na relativno pomembnost, vsak pa jim daje
različen pomen. (Kompare et al., 2001) Vsak človek ima svojo lestvico vrednot, ki se morda ne
ujema z nobeno od lestvic njegovih prijateljev. Vrednota je zelo relativen pojem, saj je lahko
meni najpomembnejša vrednota družina, moji prijateljici pa kariera. Vendar sva še vedno zelo
dobri prijateljici. Pomembno je, da vsak posameznik čuti in se zaveda, katere so njegove
vrednote in svoje življenje le-tem prilagodi. Brez sistema vrednot bi težko živeli kot
posamezniki in kot družba. Vrednote so in bodo vedno usmerjale delovanje človeštva.
Tudi sociologi imajo svoje definicije vrednot. Vrednote opredelijo kot sistem idej, prepričanj o
tem, kaj je dobro, pravilno, zaželeno, vredno. Služijo kot merilo za presojanje dogajanj in ljudi
z vidika tistega, kar pojmujemo kot dobro in moralno. Kot take bistveno vplivajo na naše
obnašanje in doživljanje sebe in drugih. (Barle-Lakota, 2004) Za razliko od norm, ki dajejo
točno določena navodila za ravnanje, so usmeritve, ki jih dajejo vrednote, bolj splošne.
Vrednota je prepričanje, da je nekaj dobro in zaželeno. Opredeljuje, kaj je pomembno, se
izplača in je vredno truda. (Haralambos, 2001) Tako kot norme se tudi vrednote razlikujejo od
družbe do družbe, odvisne so od časa in prostora. Tisoč let nazaj so bile lestvice vrednot
posameznikov nedvomno drugačne, kakršne ponujajo današnje sociološke raziskave. Prav tako
ima revna gospa iz določene afriške države drugačno osebno lestvico vrednot kot pa ameriški
predsednik. Pomembno je, da spoštujemo tudi vrednote drugih ljudi, pa čeprav jih včasih ne
razumemo najbolje. Vsak človek je osebnost zase, del te osebnosti pa so tudi njegove vrednote,
ki naj bi jih ostali ljudje spoštovali.
Vrednote nastajajo in se razvijajo celo življenje. Konec adolescence, ob prehodu v odraslost, so
najpomembnejše hedonske vrednote. Povezane so s čutnimi dobrinami in potrebami, npr.
zabava, hrana, ugodje, spolnost. Pozneje ljudje na prvo mesto postavljajo potenčne vrednote,
povezane z dosežki in uveljavljanjem, kot so slava, ugled, denar. Nato v ospredje stopijo
moralne vrednote, kot so npr. vrednote dolžnosti in odgovornosti. V to skupino uvrščamo
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moralno-etične vrednote, demokratične, socialne in družinske vrednote. Na koncu
vrednostnega razvoja osebnosti prevladajo vrednote izpolnjenosti in dovršitve posameznikove
eksistence. Mednje sodijo spoznavne, kulturne, estetske, verske, samoaktualizacijske in
izpolnitvene vrednote. (Kompare et al., 2001) Ni nujno, da se pri vsakem posamezniku
vrednote razvijejo v omenjenem vrstnem redu ali pa da se razvijejo vse od omenjenih vrednot.
Poleg tega lahko nekateri ljudje potrebo po samoaktualizacijskih in izpolnitvenih vrednotah
začutijo prej kot drugi. Na razvitost vrednot namreč vpliva veliko dejavnikov, od družine,
širšega družbenega okolja, osebnosti posameznika do njegovega znanja, stališč in življenjskih
izkušenj.
Osnovni predpogoj za oblikovanje vrednotnega sistema pri posamezniku je stopnja kognitivne
(miselne) razvitosti, ki omogoča preseganje konkretne ravni miselnih operacij. Gre za stopnjo
umskega razvoja, ki jo označuje sposobnost logičnega zaključevanja, ki je eden izmed nujno
potrebnih pogojev za razvijanje vrednotnega sistema. Človekov vrednotni sistem vsebuje
namreč predvsem vrednote, ki se nanašajo na abstraktne objekte, t.j. na pojave, s katerimi
posameznik nima direktnih, konkretnih izkušenj, le-te pa so potrebne za razumevanje pojavov
na predhodnih stopnjah umskega razvoja. Otroci naj bi to stopnjo okvirno dosegli med 10. in
11. letom starosti oziroma na začetku pubertete, kar naj bi pomenilo, da so mladostniki šele od
tega razvojnega obdobja dalje sposobni oblikovati lasten vrednotni sistem. (Furlan, 2003) Že
pred tem obdobjem pa starši s svojimi dejanji, besedami in vzgojo na splošno vplivajo na
razvijanje odnosa otrok do vsega in vseh okoli njih, kar posledično vodi v razvoj vrednot.
Vrednota je zelo kompleksen pojav, ki ga sestavljajo različne prvine: kognitivne (spoznavne),
emocionalne (čustvene) ter konativne (dejavne). Ni dovolj, da o vrednotah le učimo,
podajamo znanje; otroci in dijaki morajo različne vrednote tudi občutiti, čutiti in do njih razviti
poseben odnos, ki jim v vsakdanjem življenju omogoča delovati v skladu z njihovim
vrednotnim sistemom. Vrednote so zelo raznovrstne in se povezujejo v sisteme. So tudi zelo
spremenljivi pojavi, toda kljub temu imajo številne moralne vrednote univerzalne razsežnosti.
(Židan, 1996) Nekatere pa s časom, ki prinaša nenadne spremembe, močno pridobivajo na
pomenu, npr. med njimi so tudi vrednote prostora.
Na razvoj vrednot vplivajo vsi dejavniki socializacije. Začne se z družino, v kateri se otrok
prvič posredno in neposredno sreča z določenim vrednotnim sistemom, nadaljuje z vrstniki in
šolo, religijo, mediji in družbenim sistemom, v katerem posameznik živi in deluje. In zakaj so
v našem življenju vrednote tako zelo pomembne? Vrednote ves čas usmerjajo in vodijo izbiro
ali oceno ravnanj in pojavov in zato s svojo privlačno močjo na nas delujejo motivacijsko.
Različnost ljudi in njihovih ravnanj največkrat izvira prav iz raznolikosti vrednot. Naše
vrednote si marsikdaj nasprotujejo in smo zaradi njih v konfliktih. Ponavadi jih razrešimo tako,
da presodimo, kaj se nam zdi več vredno. (Kompare et al., 2001) Trenutki, ko tehtamo med
odločitvami in ugotavljamo, kateri vrednoti bomo dali prednost, se v naših življenjih pojavljajo
pogosto. Včasih so odločitve dolgoročnejše kot drugič. Vedno pa prevlada ena vrednota nad
drugo, pa čeprav gre za tehtanje dveh pozitivnih dobrin v našem življenju. Vedno se moramo
truditi, da je razsojanje modro in da (če se le da) pri tem čim manj prizadenemo druge in sebe.
Vrednote so tako v življenju posameznika kot družbe nenehno zelo velikega pomena. Človek
pravzaprav ne more obstajati, ne da bi nenehno vrednotil, kaj je zanj dobro in kaj ne. Ljudje
vedno delujemo v skladu s svojimi prepričanji in nameni. Vrednote, ti pomembni, zelo
kompleksni pojavi, pomagajo človeku uravnavati njegove odnose s samim seboj, z drugimi
ljudmi in z družbo okoli njega. Človeka usmerjajo pri njegovem zavzemanju številnih stališč,
pri ocenjevanju številnih informacij, s katerimi človek nenehno vstopa v stik. So temelj
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človekove moralnosti, saj družbena moralnost brez ustaljenih vrednot ne more obstajati.
(Židan, 1996)
Sama družbena dogajanja pomembno vplivajo na vsebine vrednot posameznika. Seveda takšen
medsebojni vpliv vsebin vrednot posameznika (tako učitelja kot učenca) kot družbenih
dogajanj ni preprost, mehaničen. Toda bistveno, kar je pri poučevanju o vrednotah smiselno
izpostavljati in preučevati je naslednje vprašanje. Kako uspešno se v kompleksnem
pedagoškem procesu geografije in drugih predmetov usklajujeta svet vrednot na prehodu
učitelja ter svet vrednot na prehodu učenca? Gre torej za velikokrat dva povsem različna
sistema vrednot, ki se lahko med seboj razlikujeta tako generacijsko kot hierarhično. Učitelj in
učenec namreč dobivata množico informacij iz različnih občil, iz različnega družbenega okolja
in jih zaradi generacijskih razlik, različnih izkušenj in doživetij tudi različno subjektivno
predelujeta, informacije različno ovrednotita in si oblikujeta svoja edinstvena vrednotna
svetova. (Židan, 1996)
»Dobro razumevanje in osmišljanje lastnih vrednot, vrednot družbe, v kateri živimo, in
vrednot drugih družb po svetu je ključen del izobraževanja v duhu svetlejše prihodnosti«
(Resnik Planinc, 2006, str. 10). Kljub povezovalnemu učinku v procesu globalizacije se v svetu
diferencira vse več raznolikih skupin s svojo kulturo, navadami in prepričanji. Za skupno
prihodnost se moramo potruditi razumeti tudi vrednote drugih. Posameznik se mora zavedati,
da je veliko vrednot namreč odvisnih od lokalne tradicije, okolja in družbe. Vseeno pa vse
skupine po svetu nedvomno povezujejo skupne univerzalne vrednote, kot so npr. družina in
varnost, danes pa iz dneva v dan vse bolj tudi vrednote prostora, saj (ne)posredno o njih
slišimo prav vsak dan. Pomembnost le-teh mora čimprej spoznati čim širši krog ljudi, saj bomo
le tako lahko ohranili prostor okoli nas tudi za prihodnje generacije, poleg tega pa se tudi danes
v njem dobro počutili.

2.2. VREDNOTE PROSTORA
Prostor ima v Slovarju slovenskega knjižnega jezika sedem različnih pomenov. Tako se
lahko prepričamo, da gre za zelo širok pojem. Pojem, ki ustreza omenjeni tematiki, določa, da
je »prostor del Zemljine površine glede na prisotnost česa, kak namen (prostor meri nekaj
hektarov, iskati nenaseljen, primeren prostor, na tem prostoru bo novo naselje …)« (SSKJ,
1994, str. 1085). Beseda okolje pa ima v slovarju dva različna pomena. Najprej je okolje
definirano kot »stvarni in duhovni svet z določenimi značilnostmi, ki obdaja človeka«
(SSKJ, 1994, str. 761), zatem pa je zapisano, da je »okolje prostor z določenimi
značilnostmi, ki obdaja osebo ali stvar (skrb za ureditev, varstvo človekovega okolja,
naravno okolje …)« (SSKJ, 1994, str. 761).
Strokovnjaki pa še vedno niso dorekli končnih definicij okolja in prostora, ki se med sabo
povezujejo in prepletajo. Nekaterim predstavlja prostor širši pojem kot okolje, saj se v prostoru
razvija vse, kar nas obdaja, drugim je prostor le površje, kjer se lahko razvija okolje, ki v celoti
zapolnjuje prostor in mu daje življenje, zato okolje vrednotijo višje kot sam prostor. Po našem
mnenju je resnično težko postaviti mejo in trditi le eno, saj je prav, da pustimo ljudem
razmišljati in podajati lastna argumentirana mnenja. Vsaka definicija ali razlaga, ki je podprta s
temeljitim in jasnim pogledom, je vredna razmisleka. Če bi morali podati svoj pogled, bi se
težko odločili, vendar bi vseeno rekli, da je prostor vse, kar nas obdaja in kar obstaja tudi pod
in nad Zemljinem površjem, okolje pa ta prostor zapolnjuje, zato ima prostor širši pomen kot
okolje, ki je sicer sestavni in ključni člen celotnega prostora.
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Razmejiti definicije prostora in okolja je zelo zahtevno, poleg tega je težko razložiti tudi
pomen vrednot prostora. Na splošno lahko rečemo, da je prostor omejena dobrina in
neobnovljiv vir, saj se elementi v prostoru ne obnavljajo tako hitro, kot jih mi uporabljamo.
Zato mora biti raba prostora zelo odgovorna in usmerjena v njegovo varovanje za prihodnje
rodove. S tega stališča prihodnost vidimo v trajnostnem razvoju, v razvoju, ki upošteva
družbeno in ekonomsko blagostanje ter ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine.
Ko govorimo o vrednotah prostora, moramo upoštevati dejstvo, da so povezane s
predstavljivim ter zaželenim in s spomini ter doživetji. V tem pogledu lahko prostorske
vrednote definiramo kot »sistem norm, vedenj, prepričanj, stališč, mnenj, dojemanj, ki
vplivajo in usmerjajo odnose med posamezniki, prostorom in aktivnostmi v prostoru«
(R.A.V.E. Space, 2007).
»Vrednote prostora so produkt človeške kreativnosti, ki upošteva realne danosti, vendar jih
hkrati presega. Razumevanje prostorskih vrednot na splošno povzamemo kot dejanje, ki
prebivalstvu omogoča uživati ne le boljše življenje, temveč soustvarjati varnejši, lepši in bolj
razumen svet, kar naj bi zagotovil trajnostni prostorski razvoj« (R.A.V.E. Space, 2007). Kot
je bilo že zapisano, je razumevanje svojih vrednot, vrednot družbe, v kateri živimo in vrednot
ljudi po svetu osnovno izhodišče za izobraževanje o vrednotah prostora in trajnostnem
razvoju. Na splošno lahko rečemo, da so vrednote prostora prostor, ki omogoča
celotnemu človeštvu uživanje ne le boljšega življenja, pač pa tudi sodelovanje in
soustvarjanje varnejšega in racionalnejšega sveta, ki bo zagotavljal trajnostni razvoj in
življenje prihodnjim generacijam na našem planetu (Simoneti et al., 2007).
Katere so vrednote, ki jih je potrebno upoštevati v načrtovanju prostora, prostora, ki predstavlja
vrednoto vsem njegovim uporabnikom? Te vrednote lahko združimo v štiri kategorije:
politične svoboščine in odgovornosti (svoboda izbora kraja bivanja in kraja dela, sodelovanje
pri načrtovanju, človečnost v odnosu do soljudi, spoštovanje življenja, pravičnost in solidarnost
…), socialne vrednote (socialna integracija in varnost, svoboda izobraževanja …),
ekonomske vrednote (finančna stabilnost, storilnost, inovativnost, varčnost …), prostorske
vrednote (biotska pestrost negovane narave, urejena kulturna krajina, racionalna poselitev,
ohranjena stavbna dediščina, bivanjske kvalitete …). Upoštevati je potrebno vse vrednote, saj
prostorske vrednote ne moremo opredeljevati ločeno od drugih vrednot. (Zupančič, 2000)
Vse naštete vrednote so medsebojno povezane in odvisne ena od druge. Včasih se niti ne
zavedamo, koliko različnih vrednot lahko v prostoru najdemo in kako lahko vsaka ključno
vpliva na našo sedanjost ali prihodnost. Tako kot pri splošnih vrednotah se tudi pri vrednotah
prostora pojavljajo različne hierarhije, ki se razlikujejo od posameznika do posameznika.
Pomena določene vrednote prostora se večkrat zavemo šele takrat, ko je nismo več deležni.
Šele ko človek izgubi svobodo izbora kraja bivanja ali ko se preseli v kraj z neurejeno kulturno
krajino, opazi, kaj je izgubil in kolikšno vrednost so te vrednote zanj imele.
Študije na področju prostorskega načrtovanja na državni ravni so oblikovale sistem dvajsetih
ključnih vrednot, ki naj bi se upoštevale pri prostorskem načrtovanju na območju Slovenije. Te
vrednote se delijo na pet skupin: fizične, biološke, družbene, kulturne in osebne vrednote. Na
vsak sklop vrednot se uvrstijo po štiri vrednote (Študije in elaborati …, 1998). Te vrednote so
predstavljene na sliki 1.
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Slika 1: Podrobni pregled sistema vrednot.
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Vir: Študije in elaborati …, 1998, str. 16
Naštete vrednote, ki omogočajo in bogatijo naše bivanje ter delovanje v prostoru, vključujejo
tudi aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v njem. Na podlagi ugotovitev različnih
raziskav so strokovnjaki prišli do splošnih značilnosti prostočasnega ravnanja Slovencev, ki v
zelo veliki meri vključuje tudi prostor. Prebivalci Slovenije največ svojega prostega časa
preživijo doma oziroma v bližini doma. Pomembne so dejavnosti, ki se odvijajo zunaj doma,
zlasti sprehodi oziroma hoja v naravi. Med Slovenci je nadpovprečna priljubljenost rekreacije
ob oziroma na vodi. Rekreacijske navade so razumljivo v precejšnji meri povezane z
razpoložljivimi rekreacijskimi možnostmi. Npr. planinarjenje je bistveno bolj zastopano tam,
kjer so blizu območja z ugodnimi reliefnimi razmerami. Obiskovanje kulturnih prireditev je
bolj razširjeno tam, kjer je na voljo pestrejša ponudba. Stalno pa so popularne in množične
naslednje dejavnosti: hoja, plavanje, kolesarjenje, alpsko smučanje, planinarjenje. (Zupančič,
2000) Kljub temu se ne zavedamo dovolj, kako so vse te dejavnosti odvisne le od prostora in
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kako lahko naš vsak korak v njem te možnosti počasi zmanjšuje, s tem pa znižuje tudi kvaliteto
našega življenja, čemur danes dajemo tako velik poudarek.
Jeršič je na podlagi raziskav zapisal, da so z naraščanjem prostega časa in osebnega dohodka
pomembne tudi spremembe na področju vrednot. In sicer, prosti čas vse bolj postaja čas, ki je
namenjen osebnemu razvoju in samouresničevanju. V prostem času se povečuje pomen
doživljanja in uživanja. Vse bolj pomembno postaja ohranjanje zdravja oziroma telesnih in
duševnih zmogljivosti. Na pomenu pridobiva naravno okolje in uživanje le-tega, hkrati s tem
pa narašča tudi okoljska zavest med prebivalstvom. (Zupančič, 2000) Če ne bomo spoštovali
prostora in v njem delovali racionalno, tvegamo našo prihodnost, in sicer zdravje, možnost
aktivnega in kakovostnega preživljanja časa, tvegamo konflikte, vojno in nenazadnje našo
eksistenco. Menimo, da je še čas, da dogodke obrnemo v pozitivno smer. Predpogoj za to pa je
medsebojno sodelovanje državljanov, strokovnjakov in politikov ter odgovorno ravnanje
vsakega posameznika v družbi.
2.2.1. KATEGORIJE VREDNOT PROSTORA
Prostor vrednotimo vsi državljani. Glede na posameznikov odnos in dojemanje prostora ter
delovanje v prostoru vsak človek v njem najde vrednote, ki se mu zdijo pomembne, najde
pozitivne in negativne učinke človekovega delovanja (vrednote in antivrednote/nevrednote).
Vsak lahko pokaže na vrednote, ki mu omogočajo ali bogatijo življenje. Vrednote prostora
razdelimo v tri skupine glede na to, kdo prostor vrednoti, kako ga vrednoti in s kakšnim
namenom. Te skupine so predstavljene v naslednjih odstavkih.
•

Ekološke vrednote prostora, kot so npr. varovanje in zaščita (genetska raznovrstnost,
naravno okolje, zdravje), učinkovita raba (energije in virov, recikliranje odpadkov),
upoštevanje nosilnosti okolja (stabilnost, prilagodljivost, obnovljivost).

•

Ekonomske vrednote prostora, npr. bivanjske vrednote (prostor kot nosilec in okvir
človekovega bivanja in delovanja), produkcijske vrednote (fiskalna vrednost, tržna
vrednost, kmetijska pridelava, turizem, lov), neprodukcijske vrednote (doživljajske:
pešačenje, fotografiranje).

•

Kulturne in družbene vrednote prostora, ki jih lahko delimo na znanstvene
(razumevanje prostora in njegovega razvoja), estetske vrednote (naravne, kulturne
lepote), zgodovinske (razumevanje sebe s pomočjo razumevanja naše zgodovine,
zgodovinski spomin), kulturne in simbolne vrednote (pomen naravnih in kulturnih
značilnosti za oblikovanje identitete), arhitekturne vrednote (materiali, oblike,
ustvarjalnost) in duhovne vrednote (pogled v lastno notranjost). (Urbanc, 2006)

Pri učencih in dijakih je potrebno poleg znanja, ki ga posredujejo učitelji, vzbuditi tudi določen
vrednostni pogled na prostor in njegove danosti. Kot vrednotenje vsakega elementa ali pojma
je tudi vrednotenje prostora zelo osebno doživljanje, saj je odvisno od posameznikove
osebnosti, znanja in interesov. Prostor nam namreč nudi ogromno dobrin, vsak človek pa na te
dobrine gleda z drugačnega zornega kota. Gradbenik bo v prostoru najprej opazil novozgrajene
objekte in jih pri ocenjeval, okoljevarstvenik bo pozornost posvečal raznolikosti ekosistemov
in življenja v njih, arhitekt bo opazoval skladnost prostora in objektov v njem, kmet pa bo v
prostoru izkoristil možnost gojenja različnih rastlin in živali.
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Vrednotenje prostora se vseskozi spreminja in je odvisno od trenutnih posameznikovih
ali skupnih potreb, od tehnološkega razvoja in od posegov človeka v prostor. Učencem in
dijakom moramo pokazati, da v prostoru ne poznamo stalnic, da se vse menja, da stvari z
različnih perspektiv izgledajo različno in da se pomembnost posameznih elementov s
časom, izkušnjami in novostmi menja in spreminja. Cilj učiteljev geografije bi moral biti
pri učencih in dijakih zbuditi zavest, da je prostor, v katerem živimo, enkraten in
neponovljiv, zato moramo imeti do njega spoštljiv odnos. (Ferjan, 2002)
Oblikovanje vrednot prostora temelji na številnih raznolikih informacijah in stališčih, ki jih ne
pridobivamo le v ožjem prostoru okoli sebe, pač pa tudi od daleč, kar nam omogoča
informacijsko-komunikacijska tehnologija. Spremembe, ki tako nenadno posegajo v naša
življenja, prihajajo hitro in so zelo kompleksne. Nanje večkrat nismo sposobni reagirati v
kratkem času, zato nas lahko tudi »povozijo«. Glede na porast prostorskih praks postaja prostor
vse redkejša in dražja dobrina, v njem pa se razvija vse več raznolikih dejavnosti in interesov.
Zahteve po prostoru so vse večje, poleg tega pa tudi vse bolj raznolike, kar lahko v določenem
momentu pomeni prednost ali pa veliko slabost. (Hočevar, 2004)
V preteklosti je bil razvoj dogodkov v prostoru bolj predvidljiv. Posege v prostor je bilo lažje
predvideti in načrtovati. Danes so potrebe uporabnikov prostora zelo raznolike, ob tem pa se
zelo hitro spreminjajo. Tako uporabniki javni in zasebni prostor med sabo vrednotijo na zelo
različne načine. Zato je danes rabo prostora potrebno prilagoditi prostoru – omejeni dobrini, in
pri različnih posegih v njem pretehtati okoljske, gospodarske in družbene prednosti ter slabosti
ob načrtovanem posegu. Zaradi različnih interesov in usklajevanj pa pogosto prihaja do
konfliktnih situacij med širšo družbo in zasebniki, saj pri vseh skupinah prevladujejo specifični
kriteriji vrednotenja kvalitet v prostoru in posledično specifični interesi posameznikov.
(Hočevar, 2004)
Tako kot je nujno spoštovanje drugačnosti, drugačnih ljudi in raznolikih vrednot, je za
harmonično družbo nujno tudi spoštovanje različnega vrednotenja prostora in njegovih danosti.
Poskušajmo razumeti tudi ostale uporabnike prostora, pretehtajmo prednosti, slabosti,
pomanjkljivosti in nevarnosti (naredimo SWOT analizo) in se odločimo za optimalno možnost.
Seveda je v praksi to izjemno težko, vendar če učence pri pouku geografije že zgodaj,
predvsem pa stalno navajamo na različne možnosti vrednotenja prostora in na iskanje
kompromisnih rešitev, bodo s tem znanjem, sposobnostmi in vrednotami zrasli in tako te
kvalitete uporabljali tudi kot odrasli državljani.
Ključno vprašanje je, kako je mogoče nasprotujoče družbene (javne) in posamične
(zasebne) vrednote medsebojno približati, in sicer na način, da se vsaj v določeni meri
zadovolji tako ekonomskim oziroma gospodarskim interesom kot tudi interesom
prebivalcev in samemu okolju, ki ne sme trpeti pritiskov, kakršne trpi že predolgo, sicer se bo
pod težo le-teh zrušilo. (Hočevar, 2004) Seveda ne moremo pričakovati radikalnih sprememb v
razmišljanju ljudi in politikov, lahko pa se počasi navajamo na nujnost prilagajanja naših
življenjskih slogov krhkemu prostoru, ki pod težo vseh naših želja in našega napredka dolgo
časa ne bo več vzdržalo. Ob vrednotenju prostora in raznolikosti prostorskih prioritet pa
moramo pred očmi vedno imeti tri komponente, ki jih je potrebno upoštevati: družbo,
gospodarstvo in okolje. V zadnjih desetletjih se je po našem mnenju vse preveč poudarjalo
gospodarsko komponento, prevečkrat na račun družbe, predvsem pa samega prostora.
Po Inglehartu se kot rezultat hitrega ekonomskega razvoja in ekspanzije države blaginje, ki je
povišala življenjski standard v večini evropskih držav, sedaj vrednotni sistem prebivalcev
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usmerja z materialistične na postmaterialistično stopnjo. Medtem ko materialistične vrednote
poudarjajo pomen ekonomske in fizične varnosti, pa postmaterialistične vrednote na najvišje
mesto postavljajo kvalitetno življenje, urejeno okolje in samozadovoljstvo ter samoizražanje.
(Fridl et al., 2007) Šele ko se bomo znašli na postmaterialitični stopnji, bomo ravnali s
prostorom, ki nas obdaja, spoštljivo in šele takrat nam bo prostor kot tak postal samoumevna
vrednota. Prej to ne bo mogoče, ker težnja po čistem in hitrem dobičku zapostavlja ostale
življenjske komponente. Trend zadnjih desetletij je potrebno upočasniti in tudi primerno
preusmeriti, in sicer za dobrobit našega prostora in vseh nas v njem. Ohranjati je potrebno vse
tiste dobrine, ki so nam omogočile nesluten gospodarski napredek v zadnjih desetletjih. Med
drugim tu govorimo tudi o naravni in kulturni dediščini, ki nam jo sedaj le posoja, ne pa
zapušča preteklost.
Naravna ter kulturna dediščina sta dve izmed pomembnih komponent v prostoru, ki bosta
sčasoma še pridobili na pomenu, saj z naraščanjem blaginje ter količine prostega časa ter
zmanjševanjem površine naravnih, zgodovinskih in kulturnih vrednot ekonomska vrednost
lepih in neokrnjenih krajev le raste, čisti, urejen in nedotaknjen prostor pa bo tudi postajal vir
dohodka in imel veliko doživljajsko vrednost za prebivalstvo. (Prispevek k …, 2000)
Zavedanje o pomembnosti pokrajine se krepi, še posebej ob upoštevanju, da je
pomemben dejavnik kakovosti življenja tako posameznika kot tudi celotne lokalne
skupnosti. Pokrajina pomembno oblikuje človekovo mišljenje, ideje, čustva in identiteto.
Tudi danes ljudje čutimo potrebo po pripadanju pokrajini in posedovanju svojega mesta v njej.
Pokrajina ljudem pomeni vir življenja in je rezultat njihovega lastnega dela. Najpomembnejše
je, da se ljudje identificiramo s pokrajino in s tem razvijemo odgovoren odnos do nje. Čut
pripadnosti pokrajini, ki ima kulturno in zgodovinsko vrednost ter je življenjski prostor
družinskih članov in članov lokalne skupnosti, je zagotovilo, da ne bomo skrbeli le za lastno
dobro, ampak ob tem upoštevali tudi prostor, ki nam to skrb sploh omogoča. Le razumne
poteze, ki bodo upoštevale družbene in ekonomske razmere lokalnega prebivalstva, bodo
prispevale k stabilni prihodnosti na določenem območju. (Urbanc et al., 2004)
»Družba razlaga svoje okolje glede na način gospodarjenja z njim in z okoljem gospodari
glede na način, kako ga razlaga« (Urbanc, Breg, 2005, str. 61). Današnji razvoj nakazuje,
kako pomembno je dojemanje ljudi in njihov odnos do okolja, v katerem živijo. Razumevanje
pokrajine ni samo poznavanje morfologije okolja ali fiziologije človekovega dojemanja, ampak
tudi vedenje o kulturnih, socialnih, zgodovinskih vzrokih tega dojemanja, torej o tistem, kar
ustvarja človekovo realnost. (Urbanc, Breg, 2005) Ključno vprašanje je, kako je mogoče
nasprotujoče skupne družbene in posamične zasebne vrednote medsebojno približati.
Kot preoblikovalci planeta imamo zelo veliko odgovornost za planet in vesolje, zrak, vodo in
prst, za celotno biosfero, čeprav se tega zelo redko zavedamo. Vzdržno življenje, ki upošteva
komponento prostora, je nujno ne le za ohranitev okolja, temveč tudi za življenje prihodnjih
generacij v tem prostoru. Ob opozarjanju medijev in politikov v zadnjem času se sicer
občutek za prostor okoli nas krepi. Zato ne smemo spodbujati gospostva človeka nad naravo
in vesoljem, pač pa moramo med nami spodbujati in krepiti občutek skupnosti človeka z
naravo in vesoljem. Potrebujemo spremembe naših zakoreninjenih antropocentrično
zasnovanih vrednot in obnašanja, saj le tehnične rešitve, tudi okoljsko primerne, niso
vsemogočne. (Plut, 1998)
Veliko zmoremo predvsem ljudje, če imamo prave namene, pozitivne misli in človeški odnos
do vsega, kar nas obdaja. Med nami moramo spodbujati občutek odgovornosti za vsak korak,
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ki ga naredimo, saj vsak človek v prostoru, kjer biva, pušča sledi. Zmotno je prepričanje, da
Slovenija ne more narediti nič bistvenega, ker je tako majhna. Ko bo vsak razčistil pri sebi, ko
bo vsaj večina ljudi uvidela, da imajo opazen vpliv v prostoru, ne glede na to, kaj storijo, se
bomo začeli zavedati svojih dejanj. Vpliv vsakega posameznika lahko dobro prikažemo tudi
pri pouku geografije. Med učno uro gremo na teren in npr. opazujemo ljudi in utrip
mesta/kraja. Že nekaj minut nas prepriča v to, da vsak človek vsak dan posebej v prostoru
pusti vidno ali manj vidno sled. Sledi so lahko pozitivne ali negativne, truditi pa se moramo,
da vsakodnevno čimmanj obremenimo posamezne vodilne elemente v prostoru: družbo,
okolje in gospodarstvo.
Cilji prostorske politike, ki naj bi iskala kompromise med ekonomsko rastjo, družbenim
napredkom in urejenim ter ohranjenim prostorom v Republiki Sloveniji, so:
•
•
•
•
•
•

»skladnejši prostorski razvoj,
lokacijska učinkovitost, varčna raba zemljišč, energetska varčnost prostorske ureditve,
povečanje polifunkcionalnosti naselij,
zanesljiva, kakovostna in varčna preskrba z energijo,
ohranjanje ekološke, estetske in funkcionalne vrednote krajine,
izboljševanje izobraževanja in ozaveščanje javnosti pri urejanju prostora«
(Zupančič, 2000, str. 69-70).

2.2.2. VREDNOTE PROSTORA PRI MLADOSTNIKIH
Med dejavnike, ki vplivajo na mladostnikove predstave, pojmovanje in vrednotenje prostora,
se najpogosteje prištevajo osebnostne lastnosti in značaj ter temperament posameznika, starši,
sorodniki, vrstniki in prijatelji. Na razvoj vrednot prostora pri posamezniku vplivajo tako
primarne kot sekundarne skupine – družina in njene vrednote, poučevanje v šoli kot vir
znanja, množična komunikacijska sredstva kot vir informacij ter širša družbena
skupnost (narod, država) kot soustvarjalci družbenega sistema. Pri vsakem človeku
posebej gre za »individualno, relativno dojemanje spleta časa in prostora na osnovi realnosti in
navideznosti« (Kolenc-Kolnik, 1996, str. 211). Bivanje posameznika v prostoru je odvisno tudi
od časovnih okvirov, kar pomeni, da so vrednote prostora časovno omejene in se v družbi in
pri posamezniku spreminjajo. Odvisne so od časa in prostora v družbi in pri posamezniku ter
od razvojne ter miselne stopnje človeka, ki prostor vrednoti.
Rezultat zaznavanja informacij o prostoru in miselno dojemanje prostora se posledično kaže v
oblikovanju »osebnih mentalnih zemljevidov«. Primarne zemljevide mladostnik na podlagi
prostorskih informacij in izkušenj vseskozi dopolnjuje. H. Haubrich je proučeval medsebojno
prostorsko prepletenost posameznikovega znanja. Oblikoval je posplošen model kognitivnega
zemljevida geografske regije. V ta zemljevid je skušal vključiti vse vire, ki vplivajo na naše
zaznavanje prostora in na oblikovanje zaključkov, dojemanj in mnenj o prostoru (Slika 2).
Izhaja iz družbenega in naravnega okolja posameznika, njegovih prostorskih zaznav in
predstav na njegovem konkretnem življenjskem prostoru, ki mu lahko rečemo tudi prostor
aktivnosti oziroma delovanja. Ta prostor posameznik ob širjenju spoznavnih izkušenj primerja
s širšo družbo, ki deluje kot produkt različnih socialnih, gospodarskih in političnih dejavnikov
in stanja. Vrednotenje vseh teh razmer je subjektivno in posledično vpliva tudi na naše
ravnanje v konkretnem prostoru. Osebnostne značilnosti posameznika pa večinoma določajo
način izbiranja in vrednotenja informacij. Posameznik te informacije v procesu zaznavanja in
kognitivnega mišljenja o prostoru izbira glede na svojo raven mišljenja, svoje sposobnosti,
znanje, stališča in vrednote. (Kolenc-Kolnik, 1996)
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Pri mladostniku se v osnovnošolskem, srednješolskem in tudi kasnejšem obdobju njegove
izkušnje v prostoru stalno in hitro povečujejo, saj se širi njegov prostor bivanja in delovanja ter
ob tem spoznava vse širši krog različnih ljudi, ki prispevajo k osmišljanju njegovega znanja o
družbi in stanju v njem. Enako velja za množenje njegovih prostorskih izkušenj, saj hodi na
izlete, ekskurzije in potovanja. Ker je v stiku z večjim številom ljudi, mu mnogi od njih vede
ali nevede posredujejo svoja stališča, prepričanja, vrednote in poglede. Mladostnik zato
razpolaga z bistveno večimi in bogatejšimi informacijami in izkušnjami kakor otrok. Tako
mora pri sebi urediti vse izkušnje in informacije in si oblikovati nek celosten pogled na prostor,
ki ga obdaja. (Kolenc-Kolnik, 1996) Vloga učitelja geografije je tu izjemno pomembna. Če se
učitelj tega zaveda, in pravi učitelj se mora, potem bo skušal otrokom pomagati in jim pokazati
pot, kako reševati konfliktne informacije in izkušnje. Če želi pozitiven rezultat, to zopet lahko
naredi le na podlagi konkretnih primerov.
Slika 2: Socialne izkušnje, ki vplivajo na oblikovanje vrednot prostora.

Vir: Kolenc-Kolnik, 1996, str. 213 (povzeto po Haubrich)
Urejanje in razvrščanje vseh informacij, ki jih mladostnik sprejema v družini, med vrstniki in v
širšem družbenem okolju, je lahko zelo stresno, po drugi strani pa lahko prestavlja izziv,
kakršnih bo mlad človek deležen vse življenje. V današnjem času kompleksnosti vsega, kar nas
obdaja, si velikokrat socialne izkušnje, ki jih pridobivamo, nasprotujejo. Pri pouku lahko z
metodami, kot so diskusija, debata, problemski pouk, študija primera, igra vlog ali terensko
delo, učence in dijake navajamo na kompleksnost vsega okoli njih in na tehtanje prednosti in
slabosti ter iskanje optimalnih rešitev za vse tri komponente vrednot prostora in trajnostnega
razvoja.
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Otroci svoje življenjsko okolje vseskozi razširjajo in bogatijo. Raziskovanje se začne na
vhodnih vratih, na vrtu, dvorišču, na ulici in se širi v lokalne parke in igrišča ter se nadaljuje
na poti v šolo. Dokler otroci in mlajši odrasli niso pripravljeni uporabljati javni promet, so
omejeni na območje, ki jim je dostopno peš ali s kolesom. Kasneje se spoznavanje okolja le
širi in bogati. Obstaja močna povezava med časom, preživetim zunaj, in zavedanjem otrok o
vrednotah prostora. Če otrok tega ni deležen in so njegove izkušnje v prostoru večinoma
negativne, bo ta kmalu verjel, da tako v prostoru pač mora biti. Veliko avtorjev je prišlo do
enakih zaključkov, da otroci cenijo čisto, varno in urejeno okolje, kjer je možno čutiti
prisotnost dejavnosti mnogih ljudi, kjer imajo možnosti za varno igro, druženje in
spoznavanje novih ljudi. Otroci radi preživljajo svoj čas tam, kjer so lahko aktivni in
neodvisni. (Simoneti, Šorn, 2007)
Odnos odraslega človeka do sodelovanja v odločanju in načrtovanju prostorskih
dejavnosti se začne razvijati že v zgodnjih letih, ko otrok razvija vrednostni sistem na
podlagi majhnih, a zanj pomembnih izkušenj. Dejanja, kot so npr. peš hoja v šolo,
opazovanje prometnih zamaškov, učenje o osnovah okolja, občutenje in analiziranje stvari, ki
nas obdajajo, gojenje rastlin, fizična aktivnost, pomoč pri nastajanju novega športnega igrišča,
kartiranje in analiziranje prostora so le nekatere ključne izkušnje za dobro prostorsko prakso v
odraslem življenju. (Maljevac, 2007)
Pokrajina nam nudi možnost številnih zaznav o naravnih in družbenih elementih prostora,
njihovem delovanju in sovplivanju. S tega zornega kota je prostor možno pojmovati kot
sestavino različnih tipov pokrajine: kulturne (bivalna, industrijska, infrastrukturna
območja itd.), naravne in delno naravne (parki, kmetijska območja, gozdovi itd.). V
vsakem pokrajinskem tipu lahko zaznamo svojske vrednote. Pomembne niso le prostorske
vrednote izjemnega pomena (posebne naravne ali kulturne znamenitosti), prizadevati si
moramo za vsakdanje kakovostno okolje. Ohranjanje in izboljševanje različnih pokrajin lahko
zagotovi kakovostno življenje zdajšnji in prihodnjim generacijam samo z usklajenim
pristopom. S takim pristopim lahko izboljšamo posamezne poteze določenega
kraja/mesta/države. Vrednote prostora se ne osredotočijo le na prostorske sestavine, temveč
tudi na načine in postopke, kako skupnost te sestavine sprejema in vrednoti. (R.A.V.E. Space,
2007) Posamezna sestavina prostora (morje na primer) sama po sebi še ni nujno vrednota, je pa
vrednota funkcija, ki jo ta sestavina opravlja za posameznika ali družbo in jo družba spozna za
vrednoto. Prostor namreč nudi vrsto funkcij, ki zadovoljujejo človekove potrebe. Vrednote
prostora moramo prepoznavati, za boljše razumevanje pa moramo učence najprej na različne
načine in v različnih okoljih navajati na proces vrednotenja prostora, kar je predpogoj za
njihovo uspešno življenjsko prakso kasneje v življenju.
Vsaka tradicionalna družba je imela svojstven odnos do okolja oziroma glavnih elementov, ki
so ga oblikovali. Iz agrarne družbe se počasi, a zagotovo spreminjamo oziroma smo že del
postinformacijske družbe. Vzemimo primer gozda kot elementa prostora. Gotovo se ob
družbenih spremembah, ki močno zaznamujejo naše življenjske poti in način bivanja,
spreminja tudi naš odnos do gozda. Ob proizvodnih funkcijah v njem vse bolj iščemo in
prepoznavamo tudi okoljske in socialne funkcije. Včasih, ne dolgo nazaj, je gozd predstavljal
le prostor kot vir, kjer je človek delal in pridobival les za kurjavo za dolge zimske mesece.
Danes se vedno bolj zavedamo ekoloških funkcij gozda, prav tako pa v ali ob gozdu
preživljamo vse več svojega dragocenega prostega časa. Pri tem pa smo včasih nebogljeno
zmedeni – kot da v gozdu ne bi hoteli videti številnih vrednot, ki nam jih gozd brez dvoma daje
že danes. Kot je kompliciran vsak človek, tudi vsi skupaj tvorimo komplicirano družbo: na
mnogih prehodih imamo težave z vrednotami in vrednotnimi sistemi. Pa vendar, če si želimo
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biti kulturni in demokratični, moramo biti sposobni prisluhniti drugim in drugačnim ter
njihovim vrednotam in prepričanjem. Vrednote prostora so podobno kot nekatere ostale
univerzalne vrednote dovolj elementarne in pomembne, da nas njihovo iskanje v okviru
geografskega izobraževanja lahko poveže – ne glede na prepričanja, stališča, predsodke in
osebne zamere. (Anko, 2003)
»Današnji napredek se je ločil od izkušenj preteklosti in od človeka samega. Zato mora homo
sapiens dati temu, kar počne, znova antropološko vrednost, ki presega materialno, sicer bomo
še naprej mislili, da smo merilo in gospodarji vsega, in da je naša največja krepost, da lahko
storimo vse, kar hočemo. Človeštvo, ki tako sodi o sebi, je v nevarnosti, da bo naredilo s tistim,
kar ima za napredek, duševni, moralni in biološki samomor« (Požarnik, 1994, str. 89).
Gospostvo in nadvlada človeka nad naravnim in kulturnim okoljem je prestopilo vse razumne
meje, kar nam je ob spremljanju medijev in opozoril strokovnjakov vsak dan vse bolj jasno.
Naša krepost ni, da storimo vse, kar hočemo. Prava krepost je v vzdržnem odnosu in
racionalnem razmišljanju za dobro vseh prostorskih komponent, ne le človeka in njegovega
gospodarskega napredka. Vzdržni odnos in spoštovanje do prostora najprej pridobimo v
družini, kasneje pa to nadgrajujemo v šoli in širšem družbenem okolju.
Obstajajo štirje glavni dejavniki, ki pripomorejo k izoblikovanju vrednot, in sicer izkušnje,
tradicija, izobraževanje ter komunikacija. Veliko avtorjev verjame, da mora družina že
zelo zgodaj spodbuditi otrokov interes za prostor. Ta proces naj bi se začel že pred
šolskim obdobjem. Če se to ne zgodi, se občutek za vrednote prostora med učenci razvije
veliko težje, kar je razvidno iz njihovega vedenja. Ljudje, ki kot otroci preživijo več časa v
naravi, bodo obdržali svojo navado tudi kasneje v življenju in bodo videli naravo in prostor
kot nekaj pozitivnega. Tisti, ki kot otroci z naravo niso imeli večjega stika, bodo manj
verjetno videli naravno okolje kot pomembno komponento, ki prispeva k dobremu počutju
človeka in njegovemu življenju daje smisel. (Maljevac, 2007)
Prav vse, kar nas obdaja, nam ponuja možnosti za razumevanje delovanja prostora, za našo
aktivno udeležbo v njem ter za njegovo prihodnje načrtovanje. Osnovnošolce in srednješolce
moramo v času geografskega izobraževanja opozarjati na vse prostorske spremembe v
bližnjem območju. Vsako spremembo lahko z njimi natančno analiziramo, po skupinah
iščemo pozitivne in negativne vidike in se odločimo za najboljše možnosti. To lahko izvajamo
pri gradnji novih stanovanjskih naselij v okolici, gradnji turističnih objektov in infrastrukture,
cest, šolskih poslopij, sanaciji določenih prostorskih elementov in podobnem. Prostor nam s
svojimi prvinami nudi ogromno možnosti za našo aktivno udeležbo v njem.
Najnovejša znanstvena odkritja ponovno pozivajo k celostni obravnavi problemov in
opozarjajo, da so prav vsa naša dejanja povezana s stanjem okolja, drugimi ljudmi in drugimi
dejavnostmi. Vsak poseg v prostor v njem povzroči neko spremembo, pa naj bo ta minimalna
ali močno opazna, kratkoročna ali dolgoročna, v svojem bistvu pozitivna ali negativna.
Prostorske razsežnosti razvoja dobivajo v tem času in prostoru prav posebno mesto.
Prostor je obravnavan kot omejen in kompleksen razvojni vir, ki je bil v času opozarjanja na
okoljske probleme precej zapostavljen. Naučili smo se razumeti, da vplivi dejavnosti na
okolje ogrožajo prvine okolja in človekovo zdravje. Še vedno pa se v zadostni meri ne
zavedamo, kako s svojim slehernim ravnanjem vplivamo na podobo in fizične značilnosti
prostora. Vsak posameznik z izborom načina bivanja vpliva tudi na razvoj dejavnosti v
prostoru in dolgoročno na svoje življenje, in sicer na zdravje, stroške bivanja, dostopnost do
različnih storitev, možnosti preživljanja prostega časa in ostale življenjske komponente.
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Nedvomno se pojavljajo razlike med bivanjem v hiši z vrtom ali bivanjem v večstanovanjski
hiši, kjer je poraba prostora manjša, kjer je dostopnost do različnih storitvenih možnosti večja
in kjer je poraba naravnih virov manjša. (Fridl et al., 2007) Zato je v prostoru potrebno ravnati
gospodarno, saj prav tako in le na tak način lahko ohranimo ali vzpostavimo visoko kvaliteto
življenja. Veliko geografskih tematik nam omogoča tudi izobraževanje in vzgajanje o
gospodarni rabi prostora, ki naj bi jo privzgojili že najmlajšim (širjenje naselij, turizem,
kmetijstvo, prometno omrežje, regionalna geografija …).
Skupna prepričanja, kako naj bi izgledal fizični prostor, v katerem bi se mladi in starejši
počutili prijetno, varno in koristno, lahko zapišemo v naslednjih karakteristikah. Prostor okoli
nas naj bi bil:
•
•
•
•

funkcionalen: biti mora praktičen in služiti svojemu namenu,
harmoničen: čeprav ima vsak posameznik specifične estetske kriterije, obstaja
neko skupno prepričanje o tem, kaj je kulturno lepo in harmonično in kaj ne,
varen: človek naj bi se na določenem prostoru počutil domače, varen pred
družbenimi in naravnimi katastrofami,
predvidljiv: že na prvi pogled lahko v prostoru vidimo, katere dejavnosti se tam
odvijajo. (Zavodnik Lamovšek, 2007) Vse te zaželene značilnosti prostora lahko
dosežemo z racionalnim gospodarjenjem s to omejeno dobrino.

2.3. GOSPODARJENJE S PROSTOROM
Zakon o urejanju prostora iz leta 2002 pravi:
•
•
•

•
•

»prostor je sestav fizičnih struktur na Zemljinem površju, do kamor sežejo neposredni
vplivi človekovih dejavnosti,
prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnosti,
vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki
ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu
kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča
zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij,
prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem
ureditvenem območju,
prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih
zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo prostora, določajo
pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za izboljšanje
obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v
prostor in njihovo izvedbo« (Uradni list 110/2002, 2002).

Namen urejanja prostora je omogočiti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih,
družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih
prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri čemer se po Zakonu
o urejanju prostora:
•
•

»zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem
prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije,
omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja
kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo,
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doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti v prostoru,
• zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti,
• zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihovo
uporabo v skladu z zakonom,
• zagotavlja varstvo okolja, ohranja naravno in kulturno dediščino, omogoča trajnostno
rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja,
• omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«
(Uradni list 110/2002, 2002).

•

Pri izvrševanju zadev glede urejanja prostora morajo nosilci urejanja prostora upoštevati javne
koristi in zasebne interese ter jih v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora med seboj skrbno
pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnim koristim. Kot so nam povedali
strokovnjaki na področju prostorskega načrtovanja, morajo ti pri svojem delu usklajevati
številne interese. Dejstvo je, da je prostorskemu načrtovanju, ki upošteva vse dejavnike, lažje
slediti na najvišjem nivoju, se pravi na državni ravni, saj se na lokalnih nivojih večkrat pojavi
primer, ko je potrebno zaradi posebnih okoliščin sprejeti odločitev, ki na nek način škoduje
določeni skupini prebivalstva.
Danes je urejanje prostora zaradi vseh že naštetih razlogov nujno in je v vseh razvitih državah
odvisno od uporabnikov le-tega, ustreznega izobraževanja in spodbujanja odgovornih ter
medijev. Visoko kakovost prostorske kulture povezujemo s stanjem v prostoru, navadami in
rabami prostora, prostorskimi vrednotami in dobrim razumevanjem omejitev, ki izhajajo iz
urejanja prostora. (Zavodnik Lamovšek, 2007) Mesta in kraji, ki so harmonično urejeni, so
rezultat dela tam živečih ljudi, se pravi njihovega spoštovanja do drugih, upoštevanja pravil
rabe prostora, upoštevanje pravilne rabe virov in ustreznega prostorskega načrtovanja državnih
in lokalnih oblasti.
V šolah širom Evrope, Združenih držav Amerike in drugih razvitejših delov sveta je
seznanjanje s pravili urejanja prostora, arhitekturo, urbanizmom, kulturno dediščino in
naravnimi vrednotami del splošnih obveznih izobraževalnih programov. Tako na primer je
gradnja nove šole v teh državah skoraj po pravilu vključena v učni program kot živi primer, ki
ga je zaradi dragocenih in enkratnih izkustveno izobraževalnih možnosti učenja potrebno
vsestransko izkoristiti. V naši državi se je v zadnjih letih zgradilo veliko manjših in večjih šol,
vendar učitelji, učenci in starši ter lokalne skupnosti v procesu načrtovanja, iskanja
kompromisov in načinov rabe niso sodelovali ali podali svojega mnenja. Na ta način bi se vsi
sodelujoči bolje spoznali, skušali razumeti mnenja in potrebe drugih in iskali skupne zamisli,
prioritete ter rešitve. (Zavodnik Lamovšek, 2007) Mladi bi se tako pričeli zavedati, da v
prostoru ni nič enoznačno, da vse dopušča možnosti debate, in sicer s ciljem zagotoviti
najboljše za večino udeleženih ljudi. Do rezultata pa vodi več poti in nemalokrat se na tej poti
pojavijo prostorski problemi, katere opisujemo v nadaljevanju.
Značaj prostorskih problemov se kaže v naslednjih spoznanjih. Prostorski problemi so težko
opredeljivi, zato za njih tudi ne iščemo enoznačnih pravih ali napačnih rešitev. Rešitev
problema je zelo težko opredeliti, saj težko določimo mejo, ko je problem rešen. Velikokrat
namreč konkreten primer zahteva nadaljnjo in sprotno obravnavo, in sicer ob uporabi različnih
oblik in metod ter ob upoštevanju različnih rešitev. Ko vzpostavimo rešitev in izvedemo
spremembe, se ne moremo več vrniti v prvotno stanje, saj smo v prostoru že pustili vidno sled.
(Černe, 2005)
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Za prostorske probleme so torej značilne naslednje lastnosti:
•
•
•
•
•
•

notranja povezanost: vsak prostorski problem je na nek način povezan z ostalimi
problemi, in sicer tudi na različnih prostorskih ravneh,
kompleksnost: pri prostorskih problemih obstajajo različni možni načini analiziranja in
različni pristopi ter načini ukrepanja,
negotovost: nikoli ne moremo z gotovostjo trditi, kaj bo prinesel določen prostorski
problem v prihodnosti in kaj bo povzročila rešitev tega problema,
dvoumnost: za prostorske probleme nikoli ne iščemo le enoznačnih rešitev,
konfliktnost: pri iskanju, sprejemanju in opredeljevanju rešitev so konflikti med
različnimi interesi na različnih področjih in različnih območjih pričakovani,
omejitve: na reševanje problemov lahko vpliva ogromno dejavnikov in ljudi: politiki,
lokalne službe, pravne ovire ipd. (Černe, 2005)

Vedno je potrebno preučiti, kakšne so možnosti prostorskega razvoja za naslednje cilje, ki
obravnavajo prostor kot vrednoto.
•

•

•

Zagotavljanje kakovostnega prostorskega razvoja brez potratne rabe površin oziroma
take prostorske strukture, ki omogoča najboljšo prostorsko razporeditev poselitvenih
območij (stanovanj), delovnih mest in infrastrukture v takem prostorskem vzorcu, ki bo
v največji možni meri varoval odprti prostor. Če je prostorski razvoj preudarjen in
razumen, potem lahko v prostoru spreminjamo in dodajamo elemente in ob tem vseeno
racionalno ohranjamo odprti prostor.
Obvladovanje prostorskega širjenja razvoja, ki pomeni čim manjši obseg novih zemljišč
za razvoj in hkrati doseganje čim bolj kompaktnega razvoja znotraj obstoječih površin.
Potrebno je uporabiti že izkoriščene površine, jih preurediti in sanirati in na teh
območjih zasnovati nadaljnji razvoj.
Spodbujanje tistih prostorskih sprememb, ki so v skladu s prostorom kot celoto oziroma
v skladu s fizičnimi in ustvarjenimi vrednotami prostora. (Černe, 2005)

Drug pristop pri spoznavanju prostorskih razvojnih možnosti, predvsem pa njihovega
ocenjevanja, poteka znotraj opredelitve meril vrednotenja, ki se lahko nanašajo na naslednje
prostorske komponente.
•

•

•
•
•
•

Ekonomske koristi: poti uporabnikov prostora so čim krajše, raba zemljišč je
nepotratna, raba virov je učinkovita, dejavnosti pa so locirane na ustreznem mestu v
prostoru.
Varovanje zakonitosti: v prostoru se spoštujejo enake pravice in dolžnosti vseh
uporabnikov, prav tako mora biti razumno gospodarjenje z zemljišči ter usklajevanje
različnih interesov.
Možnost izbire: ljudje morajo imeti možnost izbrati kraj bivanja glede na njihove
zmožnosti, potrebe in želje, kar jim prostor s svojo raznolikostjo tudi omogoča.
Kakovost okolja: uporabniki prostora imajo pravico do seznanjenja z ustreznimi
okoljskimi parametri.
Kakovost življenja: kakovost življenja je cilj, ki lahko vključuje materialne, predvsem
pa nematerialne dobrine v prostoru.
Zdravje in varnost: prostor nam nudi tudi zdravo varnost, saj sta ti dve vrednoti
osnovna temelja za naše življenje. (Černe, 2005)
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Razvojne možnosti v prostoru moramo soočati z različnimi posledicami. Ko načrtujemo
rešitve, moramo razmišljati etično do prostora in njegovih uporabnikov, usklajevati moramo
številne interese in želje. Pri tem ne smemo pozabiti na eno izmed najpomembnejših dejstev.
Pri načrtovanju v prostoru je potrebno spodbujati razvoj ob hkratnem varovanju
interesov prebivalcev in naravnega ter kulturnega okolja. Ta princip je potrebno med
poukom geografije vseskozi poudarjati. Razvoja ne moremo ustaviti, lahko pa ga nadaljujemo
na prijaznejši način do okolja in različnih skupin prebivalcev.
V prostoru je potrebno nameniti pozornost in čas tisti družbeno-prostorski sferi, ki ni
deležnega nikakršnega varstvenega režima in je zato odprta za razvojne posege. Vedno so se
in se bodo pojavljala navzkrižja med razvojem in varovanjem, najučinkoviteje pa je le-te
reševati v obdobju anticipacije, to je na samem začetku, ko je še vse v fazi načrtovanja,
predlogov, zamisli in pobud. Varstvena prizadevanja so najbolj učinkovita takrat, ko so
vgrajena v samo prostorsko načrtovanje. (Študije in elaborati …, 1998)
Prostorsko načrtovanje povezuje družbene, ekonomske in okoljske vidike in bi lahko služilo
kot orodje ali pomoč za seznanjanje otrok s sedmimi ključnimi koncepti trajnostnega razvoja,
ki so tesno povezani z vrednotami prostora in načrtovanjem prostorskih dejavnosti.
•
•
•

•
•

•
•

Medsebojna odvisnost: razumevanje, kako so ljudje, okolje in gospodarstvo
povezani na vseh nivojih, od lokalnega do globalnega.
Državljanstvo in upravljanje: prepoznavanje pomembnosti odgovornosti
vsakega posameznika in posameznega dejanja za zagotavljanje boljše prihodnosti.
Potrebe in pravice prihodnjih generacij: razumevanje, kako naše potrebe in
zadovoljevanje le-teh vpliva na možnost zadovoljevanja potreb in pravic
prihodnjih generacij.
Raznolikost: spoštovanje in vrednotenje človekove raznolikosti (kulturne,
družbene, ekonomske) in biodiverzitete.
Kvaliteta življenja: priznavanje, da globalna enakost in pravičnost bistveno
prispevata k trajnostnemu razvoju in da je potrebno zadovoljiti osnovne potrebe
ljudi po celotnem svetu.
Trajnostne spremembe: zavedanje, da so viri omejeni in da bo to imelo posledice
za stil življenja, industrijo in blagovni promet že v bližnji prihodnosti.
Negotovost in previdnost: zavedanje, da obstaja vrsta možnih pristopov k
trajnostni prihodnosti in da se konkretne situacije stalno spreminjajo, kar kaže nujo
po fleksibilnosti in vseživljenjskem učenju. (Simoneti et al., 2007)

Vse to so elementi, ki jih lahko poudarjamo in uporabljamo pri različnih geografskih
tematikah v okviru rednega pouka. Medsebojno odvisnost lahko prikažemo na primeru
podnebja, gospodarske menjave držav in selitev prebivalstva. Državljanstvo in upravljanje
spodbujamo pri konkretnih prostorskih spremembah na ožjem območju, ki dopuščajo analizo
in ideje učencev. Potrebe in pravice prihodnjih generacij lahko dokažemo s prebivalstvenimi
projekcijami, zmanjševanjem naravnih virov, povečevanjem lakote, globalnim segrevanjem in
pomanjkanjem odprtega prostora v številnih mestih. Raznolikost pokrajine, naravnega in
kulturnega okolja ter ljudi in spoštovanje tega je temeljni predmet poučevanja geografije v
šoli. Prav tako se o kvaliteti življenja za vse ljudi poučuje in vse bolj poudarja pri preučevanju
rasti prebivalstva in odstotkom ljudi pod pragom revščine, poleg tega pa tudi pri raziskovanju
kakovosti življenja z družbenega, gospodarskega in okoljskega vidika v bogatejših državah.
Trajnostne spremembe zaradi v preveliki meri izkoriščenih neobnovljivih virov energije in
nepopravljive škode posledic njihove rabe učenci spoznavajo že v osnovni šoli. O tem lahko
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učenci razmišljajo na veliko načinov, učitelj si mora za to vzeti dovolj časa in se na to
pripraviti. Pri vseh vsebinah, tako naravnogeografskih, predvsem pa družbenogeografskih, se
mora vsak dan bolj poudarjati negotova prihodnost in nuja po fleksibilnosti v razmišljanju in
delovanju posameznikov.
Že leta 1983 so v Evropski listini o regionalnem/prostorskem načrtovanju pozivali k
dejavni udeležbi javnosti v procesih odločanja na lokalni, regionalni in nadregionalni
ravni. S tem se ne le povečajo možnosti za uspešno realizacijo dejavnosti, pač pa se tako
izognemo tudi neproduktivnim naložbam v prostoru. Strinjanje ljudi z nekim ukrepom je
namreč zelo pomembno pri sprejemanju lokalnih pobud, poleg tega pa ustvarja dobre možnosti
za vlagatelje na določenem območju. Vključevanje javnosti pa pritegne tudi zanimanje
vseh ljudi pri načrtovanju dejavnosti v njihovem okolju, saj imajo tako možnost, da
povedo svoje misli, želje, mnenja in s tem med ljudmi spodbujamo občutek zaupanja,
varnosti ter jih vodimo k inovativnosti in sodelovanju ter razumevanju koncepta
aktivnega državljanstva. (Vodilna načela ..., 2000)
V okviru diplomskega dela smo spodbudili učence osmega razreda devetletke, da so izrazili
svoja mnenja, interese, ideje in želje o dveh močno opaznih prostorskih prvinah v njihovi
okolici. To sta bila grad in zapuščen naravni bazen. Rezultate dela predstavljamo kasneje, na
tem mestu bi dodali le, da so bili učenci aktivni, da so resnično razmislili in podali racionalne
in izvedljive rešitve. Njihove ideje so sovpadale z idejami odgovornih, kar pomeni, da tudi
mladi znajo povezati in uporabiti svoje znanje. Pomembno se nam zdi, da jih k temu
spodbujamo predvsem takrat, ko so priča konkretnim spremembam v svojem kraju/mestu, saj
te spremembe vplivajo tudi na njih, kar mlade in celotno javnost dodatno motivira. Tudi
koncept trajnostnega razvoja poudarja pomen sodelovanja celotne družbe in njeno vlogo tako v
sedanjosti kot v prihodnosti.

2.4. TRAJNOSTNI RAZVOJ
Različne razprave in zaključki o prevajanju angleškega pojma »sustainable development«
kažejo na raznolikost varstvenih zahtev in položajev, v katerih se te zahteve pokažejo. Če
prevajamo besedo »sustainable« kot trajnostni, to nakazuje soglasje med prostorom in okoljem
ter človekom, ki v tem okolju biva. Pri tem gre za ocenjevanje okolja na podlagi virov, ki nam
jih ta nudi, se pravi ali bo le-teh dovolj ali ne. Ta pogled je zelo antropocentričen. Po mnenju
mnogih gre tu za negotovo izhodišče. Morda je boljša različica prevoda vzdržen razvoj, kar
pomeni, da vsakič, ko posežemo v prostor, o tem tehtno premislimo in se odločimo za tisto
možnost, ki bo najmanj spremenila prostor okoli nas. Če je človek pri ravnanju z okoljem
vzdržen, si ne le prizadeva za ohranjanje kakovosti, temveč tudi za zmanjšanje že obstoječih
obremenitev v prostoru. Vendar se je v slovenski terminologiji veliko bolj uveljavil pojem
trajnostni razvoj. (Vzdržen prostorski razvoj …, 2003)
Vzdržen odnos upravljavcev prostora bi velikokrat olajšal veliko konfliktov in nevarnosti, ki
pretijo prostoru. Vzdržnost na različnih področjih je danes nujno potrebna. Pri tem ne mislimo
na drastične spremembe življenjskih slogov, saj te niso niti izvedljive niti smiselne. Če bi se
vsak posameznik vsaj občasno ustavil in natočil malo manj vode v kad kot ponavadi, se
večkrat zapeljal s kolesom v bližnjo trgovino in avto pustil doma, zgradil hišo primerno
velikosti svoje družine in kulturni krajini, ne pa gradil izstopajoče kričeče graščine, ki je v
prostoru popoln tujek, bi lahko večkrat rekli, da ravnamo vzdržno za skupno trajnostno
prihodnost nas in naših zanamcev. Zelo malo je potrebno spremeniti v načinu našega življenja
in na žalost se tega ne zavedamo. Zato ponudimo otrokom možnost, da rastejo s konceptom
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vzdržnosti že od malih nog. Spet ima pri tem ogromno vlogo družinsko življenje, zato se mora
o tem ozaveščati širšo javnost, ključ do tega pa je lahko ravno (geografsko) izobraževanje in
vzgajanje od začetka osnovne šole naprej. Omenjeni ukrepi bi namreč bili majhni koraki za
človeka in ogromen skok za človeštvo. Če bi učitelji (geografije) med mladimi poskrbeli za
zavedanje o pomenu vzdržnega življenja, o vrednotah prostora in aktivnem državljanstvu, bi to
pomenilo, da o tem sliši vsak mladostnik in posledično vsaka družina. Izobraževanje mladih
je ena izmed poti do ozaveščenosti širše javnosti.
Obstaja veliko definicij trajnostnega razvoja, najpogosteje pa se uporablja definicijo
Burtlandskega poročila Svetovne komisije za okolje in razvoj, ki pravi, da se v trajnostnem
razvoju zadovoljuje trenutne potrebe ljudi, ne da bi se ob tem ogrožalo možnosti delovanja in
uresničevanja ciljev prihodnjih generacij. Trajnostni razvoj vključuje dva koncepta, in sicer
potrebe, predvsem revnih držav ter omejitve, ki nam jih postavlja okolje, ki omogoča
zadovoljevanje današnjih in prihodnjih potreb (IISD, 2007). Predvsem je potrebno videti
svet kot sistem, ki povezuje prostor in čas in ki se spreminja pod vplivom najmanjše
spremembe v njem, saj ta lahko vpliva na ožji in širši prostor ter krajše ali daljše časovno
obdobje. Ureditev bazena v manjšem kraju in privabljanje številnih obiskovalcev nedvomno
vpliva na kraj, kjer je bazen postavljen, in na kraje v zaledju. Kraj z bazenom živi, ob tem pa se
pojavljata potencialno prevelik pritisk na prostor in posledično onesnaževanje. Posledice
vzpostavitve bazena so lahko kratkoročne, če bazen kmalu preneha delovati ali pa dolgoročne,
saj se morda en sam bazen lahko spremeni v manjše terme ipd., kar zopet lahko prinese
neslutene posledice v prostoru in času.
Vrednote prostora oziroma načrtovanje le-tega za prihodnost je tesno povezano s konceptom
trajnostnega razvoja. Definicija Združenih narodov iz leta 2004 pravi, da je le malokateri cilj
za prihodnost človeštva bolj kritičen in nujen kot ta, da zagotovimo izboljšanje kakovosti
življenja za to in prihodnje generacije na način, ki bo spoštoval našo skupno dediščino – planet,
na katerem živimo. Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja
posameznike, institucije in družbe, naj gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam
ali pa ne bo pripadal nikomur. (UN Decade for Education for Sustainable Development,
2007)
Ne evropski konferenci ministrov, odgovornih za regionalno načrtovanje, je bilo v Hannovru
leta 2000 sprejetih 10 načel regionalno bolj uravnoteženega razvoja, na katerih naj bi temeljila
politika trajnostnega razvoja. Potrebno je spodbujati ozemeljsko kohezijo s pomočjo bolj
uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja regij in povečane konkurenčnosti. Poleg tega
je nujno izboljšati odnose med mestom in podeželjem ter spodbujati bolj uravnoteženo
dostopnost v prostoru. Vsak človek mora imeti dostop do informacij in znanja, saj bo tako
poleg ostalih stvari lahko vsak pri sebi zmanjšal škodljive vplive na okolje ter varoval naravne
vire in naravno dediščino. Fond kulturne dediščine je potrebno še povečati, saj ta deluje kot
razvojni dejavnik. Za uspešno delovanje gospodarstva in prebivalstva je nujno razvijati vire
energije, predvsem obnovljive, pri vseh virih energije pa je potrebno skrbeti za varnost. Ker je
turizem v stalnem vzponu, je smotrno spodbujati razvoj trajnostnega in visoko kakovostnega
turizma. Na drugi strani pa je nujno omejiti tudi vplive naravnih katastrof. (Vodilna načela …,
2000)
Šele ko razumemo svet kot sistem, ki presega lokalne omejitve, lahko razumemo, da
onesnaževanje zraka v Severni Ameriki zaradi svetovne zračne cirkulacije vpliva na kvaliteto
zraka v Aziji in da pesticidi, ki jih uporabljajo v Argentini, lahko zmanjšajo število ribjih jat ob
avstralski obali. In ko razumemo svet kot sistem, ki presega časovne ter prostorske
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omejitve, uvidimo, da odločitve prastaršev še vedno vplivajo na današnje kmetovanje in
da bodo ekonomske odločitve, sprejete danes, vplivale na revščino v raznih državah šele
ko bodo naši otroci odrasli. Sistemsko mišljenje nam pomaga razumeti nas same in naš svet.
Problemi, ki jih srečujemo, so resni in kompleksni in zato zahtevajo resno ter sistemsko
reševanje. (IISD, 2007) Geografija nam ponuja ogromno dokazov za to, da prostor in vse, kar
ga zapolnjuje, deluje kot sistem, in sicer ciklično, kar pomeni, da lahko en kritičen ali ključen
poseg ta sistem popolnoma spremeni ali pa ga celo prisili k prenehanju delovanja. Na podlagi
današnjih globalnih klimatskih sprememb se lahko prepričamo, da so opozorila na mestu in da
s tem, ko škodujemo prostoru in okolju, končno najbolj škodimo sebi. Normalno je, da ljudje
poskrbimo zase, vendar ne vedno na račun prostora in okolja.
Celotnemu prebivalstvu je potrebno zagotoviti enakovredne možnosti za življenje in delo. Na
vseh koncih Slovenije je potrebno ustvarjati take razmere, da bodo ob upoštevanju okolja
oziroma prostora omogočeni pogoji, ki bodo spodbujali mlade k izzivom in inovativnosti ter
razvoju vsestranske in harmonične povezanosti naravnih ter na drugi strani človeških
potencialov na različnih geografskih območjih. Problem pa vseskozi predstavlja praznjenje
nekaterih poselitvenih območij Slovenije, s čimer prebivalstveni, gospodarski in naravni
potenciali ne pridejo do izraza. Celotnemu prebivalstvu, ne le vsem slojem, ampak tudi na
celotnem območju države, je potrebno omogočiti čim bolj enakovredne pogoje za delo in
bivanje. (Gosar, 1995)
V omenjenem dokumentu Združenih narodov je zanimivo še nekaj. Med ključnimi področji
vzgoje za trajnostni razvoj omenja tri stebre, ki so tudi stebri vrednot prostora. Ti temelji so:
•
•
•

družba: razumevanje njenega delovanja, interesov ljudi v njej in reševanja družbenih
problemov,
okolje: razumevanje vseh gospodarskih in tehnoloških procesov, ki spreminjajo
naravno okolje z omejenimi samočistilnimi in obnovljivimi sposobnostmi,
ekonomija: zavedanje, da le ekonomska rast ne bo prinesla napredka v kvaliteti
življenja, saj je potrebna racionalna raba virov ob hkratni skrbi za okolje in dobrobit
družbe. (Marentič Požarnik, 2005)

Problemi prostora v sodobnem času so po izvoru družbeno-antropološki. Človek izstopa kot
tisti, ki probleme povzroča, in kot tisti, ki je na koncu žrtev vseh problemov, ki jih povzroči
prav on sam. Okoljski problemi, ki jih spodbuja človek, imajo tri temeljne dimenzije:
družbeno, naravoslovno in tehnično. Izvori okoljskih problemov so raznovrstni: tehnološki,
epistemološki, demografski, ekonomski, družbeno-politični. Zaradi tega morata biti tudi
zdravljenje in predvsem preventiva teh problemov raznolika. (Kirn, 1995)
vplivi v prostoru = prebivalstvo × izobilje × tehnologija
Kirn (1995) podaja enačbo, s katero razlaga vpliv različnih družb v prostoru. Po tej enačbi bi
morali posamezni deli sveta razmisliti o svojih možnostih za lepšo prihodnost prostora in
življenjskih razmer okoli nas. Manj razviti svet bi moral omejiti rast prebivalstva, vzhodne
dežele bi morale izboljšati tehnologijo, razvitejši svet pa omejiti svoje življenje v izobilju.
Globalno onesnaženje in spreminjanje prostora se vseskozi stopnjuje, če narašča vsaj eden
izmed faktorjev, pri čemer gre za relativni vpliv vsakega faktorja posebej. Negativne vplive bi
v veliki meri lahko zmanjšali, če bi posamezni deli sveta skušali rešiti vsaj delček svojega
najbolj perečega problema.
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Med ekonomijo, tehnologijo, družbo in prostorom potencialno obstajajo tri temeljna razmerja:
odnos indiferentnosti (vse se širi in razvija na račun okolja oziroma brez presoje vplivov na
prostor), odnos konfliktnosti in strategija kompromisa ter komplementarnosti, ki bi morala
biti že od nekdaj, predvsem pa danes, prevladujoča teoretična in praktična usmeritev. Obdobje
indiferentnosti je minilo, odnos konfliktnosti in izključenosti pa ostaja trajen element v
strategiji kompromisa in komplementarnosti. Problem se kaže v tem, kako univerzalnost
problema in njegove rešitve lahko spremenimo v lokalnost in apliciramo na konkretne primere.
(Kirn, 1995) Na teh naj temelji geografsko izobraževanje o vrednotah prostora in trajnostnem
razvoju.
Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je potrebno učence učiti na konkretnih primerih iz bližnje
okolice. Raziskovanje naj temelji na znanih primerih, ki naj bodo del življenja mladih, ki v tem
raziskovanju sodelujejo. Učenci morajo vedeti, kako iskati kompromise med različnimi interesi
in kako pretehtati tako pozitivne kot negativne posledice posameznih posegov v prostor. V
praksi lahko oblikujemo štiri skupine, dve se osredotočita na prednosti in dve na slabosti,
potem pa skupine soočimo in izoblikujemo najbolj utemeljeno rešitev, ki ustreza čim širšemu
krogu prebivalcev in obenem prostoru.
Prvotno življenje je temeljilo samo na lovu in kmetovanju. Ljudje so bili povsem odvisni od
narave. Danes živimo v svetu izobilja pridelkov, izdelkov, hrane in pijače, ki so s koreninami
odvisni od našega vodovja, tal in ozračja. Tudi danes smo povsem odvisni od narave, ker ne
smemo misliti le na dobrine, ki jih uporabljamo, temveč tudi na to, da vsak trenutek dihamo,
pijemo vodo in se gibljemo v našem okolju. »To okolje ni samo pokrajina do našega
vidnega obzorja, temveč so njegove meje nedoločljive. Okolje in okoljski pojavi so globalni,
tj. planetarni. Človek je, naj bo še tak samotar, zasebnik in samosvoj, del družine in družbe ter
je z njo doživljenjsko povezan s popkovino. Vsak od nas živi tako po naravnih kot družbenih
zakonitostih« (Lah, 2001, str. 70). Dokler bomo verjeli, da je človeška vrsta vsemogočna in ne
hoteli videti, kako smo od prostora odvisni, bomo nadaljevali z uničevanjem naravnega
ravnovesja in s tem posledično vplivali tudi na kakovost našega življenja v prihodnosti.
Življenjski tempo zahteva hitre odločitve, ki jih moramo sprejeti predvsem na področju
učinkovite rabe prostora in njegovih dobrin ter ob spoštljivem odnosu do prostora.
Živimo v času, za katerega je značilno naglo posodabljanje vseh por človekovega življenja.
Spremembe so očitne tako v tehnologiji, komunikacijah, informatiki kot v kakovosti življenja
povprečnega človeka. Tako naravnan razvoj pa zaradi pretiranega izkoriščanja naravnih virov
zahteva visoko ceno, ki se povratno kaže predvsem v bistveno poslabšani kakovosti
življenjskega okolja. To je lahko celo tako zelo prizadeto, da sta ogrožena tako zdravje kot tudi
prihodnost ljudi. (Smrekar, 2006)
Zaradi raznolikosti interesov v prostoru se pogosto pojavljajo navzkrižja. Razvoj določenih
dejavnosti lahko negativno vpliva na razvoj drugih ali pa jih celo onemogoča. Strokovnjaki
velikokrat s pomočjo različnih parametrov prepoznavajo in ugotavljajo nosilne sposobnosti
okolja in ob tem predvidijo, kakšne pritiske bo prostor lahko preživel. Tovrstne metode so
uporabljene vse pogosteje, saj se vsi zavedamo, da je sodoben človek lahko svoboden le v
prostoru, ki je dovolj kakovosten zanj in njegovo vsakodnevno življenje. (Smrekar, 2006)
Prostor pa ni le problem, čeprav se občasno tako zazdi, ampak predvsem enkratna priložnost.
Zato bi ga morali znati ustrezno uvrščati v svoj vrednotni sistem – z moralnimi in etičnimi
merili do njega. Trajnost namreč nima le ekonomskega, socialnega in ekološkega stebra,
ampak zahteva odpovedovanje, kar odpira pri iskanju rešitev okoljskih problemov novo
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– etično dimenzijo. Šele z njo postaja reševanje okoljske problematike zares trajnostno – in
konkretno. (Anko, 2003)
Posameznikova odločitev ali odločitev družbe za sonaravni trajnostni razvoj naj ne bi
temeljila na ekonomskih ali ekoloških razlogih, pač pa bi morala izhajati iz etičnih načel.
Sonaravna družba se ne bo le širila, predvsem bo izboljševala kvaliteto svojega življenja v
okviru geografskega okolja, ki je polno fizičnih omejitev. Poleg omejitve naravnih virov
moramo tu upoštevati še samočistilne nosilne sposobnosti prostora in posameznih
ekosistemov. Gospodarsko rast, proizvodnjo in potrošniško miselnost je potrebno prilagoditi
nosilnosti okolja. Ob tem je potrebno poskrbeti tudi za ljudi, ki bivajo v revščini, saj mora biti
vsaj približna enakost ljudi naš civilizacijski in etični cilj. Od okoljskega ravnanja gospodarsko
razvitih držav so namreč posredno odvisne tudi revne države, saj le zmanjšanje njihove rabe
virov in pritiskov na prostor omogoča prostorske pritiske revnejših držav, ki se morajo
»izkopati« iz revščine. (Plut, 2002) Ena izmed slovenskih sociologinj opozarja, da bo ravno
omejenost prostora in stalno naraščanje prebivalcev v njem vodilo v civilizacijski propad, če ne
bomo sami poskrbeli za umirjanje rasti prebivalstva v revnih državah, kjer stalno naraščanje
prebivalstva državam ne pomaga premagati revščine.
V Evropi se vzdržnemu prostorskemu razvoju že nekaj časa namenja vse več pozornosti. Na
ravni Evrope sta bila sprejeta dva dokumenta, s katerima se zagotavlja vzdržen prostorski
razvoj Evrope. Ta dva dokumenta sta Vodilna načela za trajnostni razvoj evropske celine, ki je
nastal v okviru Sveta Evrope, in Evropska prostorska razvojna perspektiva, sprejeta s strani
Evropske unije. Glavni cilji omenjenih dokumentov se med sabo prepletajo in so sledeči:
•
•
•
•
•
•

policentrični razvoj za zagotavljanje večje prostorske kohezije in povečane
konkurenčnosti regij ter odpravljanje obstoječih regionalnih razvojnih razlik,
dostopnost do infrastrukture, informacij in znanja za vse,
zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
razvoj in varstvo naravnih virov in naravnih vrednot,
ohranjanje kulturne dediščine kot pomembnega razvojnega dejavnika,
razvoj virov energije in skrb za varnost. (Vzdržen prostorski razvoj …, 2003)

Evropska unija in Slovenija temu vsaj teoretično skušata slediti, vendar se vsi zavedamo, da se
spremembe na vseh navedenih področjih dogajajo počasi. Vse našteto se zdi nujno potrebno in
nakazuje optimizem, praksa pa je nekaj drugega. K vsem naštetim ciljem zopet lahko v veliki
meri pripomoremo učitelji različnih predmetnih področij, predvsem geografi. Kdo bo lažje učil
in otroke spodbujal k analiziranju, reševanju in oblikovanju odločitev s področja omenjenih
ukrepov kot učitelj geografije. Pri učencih in dijakih lahko spodbujamo njihovo mišljenje in
delovanje v prostoru na različne načine, ki bodo predstavljeni kasneje. Zdi se nam bistveno,
da otrokom dokažemo, zakaj so spremembe našega ravnanja v prostoru tako zelo nujne.
To se jim da dokazati na različne načine, saj je dokazov o onesnaževanju, neracionalni rabi
prostora in o uničevanju naravne ter kulturne dediščine na žalost preveč. Vse to lahko
dokažemo z različnimi izračuni, grafičnimi prikazi, slikovnim gradivom, dokumentarnimi filmi
ali preprostimi izseki iz dnevno-informativnih oddaj. Poleg tega učencem in dijakom lahko
vsakodnevno nakažemo, kaj naj spremljajo v časopisih, na televiziji, v kinematografih. Tudi za
otroke obstaja veliko animiranih filmov in risank, ki opozarjajo na prostorske probleme. Učitelj
geografije mora spremljati aktualne dogodke na svojem področju in učence ob tem usmerjati
ter z njimi o teh dogodkih govoriti.
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Poleg tega je zelo koristno, da se učitelj geografije povezuje tudi z lokalno skupnostjo in
različnimi ustanovami, s katerimi kot geograf lahko sodeluje tudi za dobrobit svojih učencev.
Sodelovanje med ustanovami na različnih ravneh odločanja je nujno. Strokovnjaki
prostorskega načrtovanja spodbujajo premik njihovega dela od spodaj navzgor (bottom-up),
kjer imajo lokalne oblasti, ki določeno območje najbolje poznajo, tudi najvidnejšo vlogo. Kot
sredstvo za usklajevanje državnih in lokalnih interesov se uveljavlja regionalna zasnova
prostorskega razvoja. Tudi pri pripravi državnih lokacijskih načrtov je omogočeno sodelovanje
lokalnih skupnosti, ki lahko s svojimi pobudami, predlogi in mnenji vplivajo na rešitve.
(Vzdržen prostorski razvoj …, 2003) V okviru diplomskega dela so učenci osmih razredov
podajali mnenja, pobude in predloge za prihodnost določenih elementov v prostoru, in sicer v
njihovem bivalnem okolju. Zaradi različnih vzrokov te pobude na žalost niso bile posredovane
lokalnim oblastem, smo pa na podlagi člankov v časopisu, ki so bili objavljeni le nekaj dni
kasneje, ugotovili, da so ideje učencev zelo podobne idejam tistih, ki imajo v rokah možnost
realizacije pobud. Tako smo se lahko prepričali, da učenci povezujejo znanje ter ga uporabijo,
ko je to potrebno, zato ne smemo zanemariti njihove vloge in njihovih zmožnosti. V času
geografskega izobraževanja jim moramo ponuditi možnost pridobivanja veščin, ki jim
pomagajo delovati in sodelovati v skupnosti kasneje v življenju.
Veščine, ki zagotavljajo trajnostni prostorski razvoj in prihodnost za nas ter naše zanamce,
so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multidisciplinaren pristop,
inovativno razmišljanje,
pozitiven odnos do skupnosti, v kateri živimo,
vodstvene sposobnosti,
delo v skupinah,
pogajanje in reševanje konfliktov,
tehnične veščine,
sposobnost pisnega in govornega komuniciranja,
prepoznavanje potreb po spremembah,
fleksibilnost do spremenjenih okoliščin/pogojev dela,
analiziranje in vrednotenje. (Demšar Mitrovič, 2006)

Z mladimi je potrebno delovati na vse že naštete načine, da bodo pridobili potrebne veščine za
odraslo življenje. V današnjem času skopo znanje, ki ni uporabno in je le faktografsko, ni več
aktualno. Sedanje stanje in tempo življenja od ljudi zahtevata drugačne kompetence, in sicer
fleksibilnost, vsestransko in kritično razmišljanje, sposobnost sodelovanja ter izražanja mnenj
ter znanje, ki obsega in povezuje več področij, saj se v prostoru prepleta ogromno sestavin, ki
so medsebojno odvisne. Te povezave pa lahko razumemo le, če upoštevamo in se vsaj malo
spoznamo na področja, kot so geografija, biologija, matematika, prostorsko načrtovanje,
ekologija, arhitektura in ostale pomembne znanosti in komponente, ki tvorijo prostor in
omogočajo delovanje družbe, ki mora težiti k trajnostnemu načinu življenja. Družbo, ki je
trajnostna in vzdržna, je potrebno oblikovati, in sicer na način, da vsak posameznik v njej k
temu nekaj prispeva. Izmed navedenih možnosti v nadaljevanju bi vsak lahko izbral nekaj
načinov vzdržnosti in jim skušal slediti. Tako bi bili korak bližje družbi, ki ji lahko pravimo
trajnostna družba.
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Trajnostno družbo odlikujejo naslednje značilnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje sodelovanja družbe,
zmanjšanje potrebe po potovanjih,
lociranje delovnih mest blizu domov,
ustvarjanje varnejše skupnosti z boljšo obliko,
zaščita naravne in kulturne dediščine,
omejevanje širjenja urbanih naselij,
zmanjšanje potrošnje naravnih virov in nastajanja odpadkov,
zavarovanje odprtega prostora,
izvrševanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj,
možnosti za vseživljenjsko učenje,
zmanjšanje prometnih zamaškov in nesreč,
poudarek na obnovljivih virih energije in energijski učinkovitosti,
ohranjanje raznolikosti v mestih in vaseh,
zaščita in spodbujanje habitatov divjih živali,
spodbujanje lokalne gospodarske rasti,
omogočanje lokalnih prostočasovnih dejavnosti,
ponovna uporaba stavb v urbanih in ruralnih območjih,
zaščita kmetijske zemlje,
skrb za učinkovit in cenovno dostopen javni promet. (Simoneti et al., 2007)

»Vzgoja za trajnostni razvoj je v osnovi vzgoja za vrednote. V središču vrednot pa je
spoštovanje: spoštovanje do drugih, do sebe, do sedanjih in prihodnjih generacij, do
kulturne različnosti, do okolja in virov na planetu, na katerem bivamo« (Marentič
Požarnik, 2005, str. 6). Skušati razumeti drugačne ljudi, graditi in obdržati vezi z naravnim in
družbenim okoljem, krepiti občutek pravičnosti in odgovornosti so predpogoji za razvoj in
ohranjanje tovrstnega spoštovanja, ki predstavlja temelj trajnostne družbe. Na podlagi dela z
učenci lahko rečemo, da jim varnost v življenju pomeni eno izmed najpomembnejših vrednot
in to bodo lahko uživali le v primeru, ko bodo temu tudi sami posvetili del svojega časa in
razmišljanja. Etična odgovornost učiteljev je, da učence prepričamo, kako zelo pomemben je
trajnostni način življenja za njihovo varno življenje v prihodnosti. Za trajnostno prihodnost jih
moramo ob stalnem izobraževanju tudi vzgajati in jim tako privzgojiti veščine in vrednote, ki
jih navajamo v nadaljevanju.
Vzgoja za trajnostni razvoj je visoko kakovostna vzgoja, ki izkazuje naslednje značilnosti.
•
•
•

•
•

Interdisciplinarnost in celostnost (holizem): vključena je v kurikulum, vključuje
znanje različnih ved, ki so med seboj neločljivo povezane.
Zasnovana je na vrednotah, ki so v ozadju trajnostnega razvoja.
Spodbuja kritično mišljenje in zmožnosti za reševanje problemov, to pa vodi do
zaupanja, da bomo kos dilemam in izzivom trajnostnega razvoja, saj bo le
samozavesten človek, prepričan v svoje znanje in sposobnosti, v skupnosti zmožen
aktivno delovati kot odrasel državljan.
Uveljavlja raznovrstnost metod, ki vključuje izkušnjo, umetnost, debate, diskusije,
gledališče in še druge aktivne oblike dela.
Vključuje učenje uspešnega sodelovanja v procesu družbenega odločanja, največkrat
skozi igro vlog.
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Je krajevno zakoreninjena tudi ob obravnavi globalnih problemov. Uporablja jezik, ki
ga razumejo učenci danega okolja, in pripravi učence na zmožnost povezovanja teorije
in prakse v konkretnem živem primeru. (Marentič Požarnik, 2005)

Načinov vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in vrednote prostora je več. Našteti so bili
temeljni principi in pristopi, ob tem bi radi poudarili le dejstvo, da tovrstno vzgajanje in
izobraževanje kliče po aktivnem delu učencev, po njihovem sodelovanju v različnih
dejavnostih in po njihovem samostojnem ali skupinskem delu. Ta vzgoja mora temeljiti na
izkustvenem učenju in razvijanju potrebnih veščin, ne pa na sprejemanju golega znanja, ki
učence na odraslo življenje v družbi ne bo pripravilo na način, ki ga zahtevajo današnji trendi,
ki narekujejo tempo hitrega in vse bolj fleksibilnega načina življenja. Če se naučimo iskati
informacije, jih lahko najdemo marsikje, veščin in sposobnosti pa ne moremo prepisati z
nobenega lista, enciklopedije ali medmrežja. Te veščine moramo pridobiti, pouk geografije pa
je idealen učni prostor in učna priložnost za ta proces.
Ravno izobraževanje je eno izmed najučinkovitejših orodij za dosego trajnostnega
razvoja. Ljudje po celem svetu se zavedajo, da trenutni razvoj močno zaostaja za trajnim in da
je nujno ljudi ozavestiti, izobraziti ter jih naučiti odnosa do okolja. Pomanjkanje sloge in
definicije trajnostnega razvoja močno ovira hitrejše prilagajanje svetu v luči trajnostnega
razvoja. Zelo zanimivo je, da ima veliko ljudi probleme, ker si ne znajo predstavljati
trajnostnega sveta, na drugi strani pa dobro vedo, kakšen je razvoj, ki ni trajen. Zelo hitro
znamo našteti okoljske probleme: neučinkovita poraba energije, naraščajoče onesnaževanje
vseh sestavin pokrajine, zloraba človekovih pravic, naraščajoč promet, potrošništvo … Zato si
ne smemo postavljati ovir zaradi nejasnih definicij trajnostnega razvoja, saj je veliko
najpomembnejših konceptov, kot sta npr. demokracija in pravica, zelo težko definirati, pa
vseeno znamo biti pravični (ESD, 2007). Izobraževati moramo o trajnostnem razvoju, še
bolj pa za trajnostni razvoj. Naj teoretično znanje deluje kot orodje za dosego
trajnostnega razvoja. Vsak ima orodje v svojih rokah in v času osnovnošolskega ter
srednješolskega izobraževanja naj bi učitelji učence in dijake spodbujali k aktivni, racionalni in
spoštljivi uporabi tega orodja v prostoru.
Ker lahko ravno izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah prispeva največji delež k
ozaveščanju in odgovornemu ravnanju posameznikov v prostoru, ki nas obdaja, in ker je to tudi
cilj geografije v šoli, bosta temu procesu in možnim načinom, metodam ter želenim učinkom in
rezultatom posvečeni naslednji poglavji.
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2.5. IZOBRAŽEVANJE O PROSTORU IN OKOLJU
Kitajski pregovor pravi: »Povej mi, pa bom pozabil. Pokaži mi, pa si bom zapomnil.
Vzbudi mi zanimanje, pa bom razumel« (Orel, 2006, str. 69). Beseda izobrazba ima prelep
pomen. Iz-obraziti pomeni človeku izrisati obraz. To pa je veliko več kot dati otrokom
podatke, da se jih naučijo. Oblikovati si obraz pomeni oblikovati si osebnost. Pri vzgoji za
prostorske vrednote tako te vrednote postanejo del posameznikove osebnosti in identitete.
(Šinkovec, 2006)
Načrtovanje prihodnosti zahteva znanje o tem, kaj je potrebno učiti, zakaj ter tudi odstranitev
ovir v razmišljanju. V razmišljanju o prihodnosti se ponavljajo stalne napake. Časovna
obdobja, ki so zajeta v naših razmišljanjih, so največkrat prekratka, da bi lahko ob tem
razmislili o vseh posledicah naših dejanj in odločitev, saj se rezultat nekaterih dejanj pokaže
šele čez določen čas. Poleg tega je prevečkrat pogled v prihodnost projekcija sedanjosti v
prihodnost. Ne bomo se mogli vrniti nazaj v naravo, pač pa bomo morali gospodarske in
družbene interese z njo uskladiti. Večkrat padamo v vedenjske (socialne) pasti, ko ne znamo
uskladiti posamičnih in skupnih interesov, saj načrtovanje ne sme biti delno in omejeno, pač pa
celostno in sistemsko. Predvsem pa se moramo vedno znova znati prilagoditi novim
okoliščinam, ki ponujajo drugačne rešitve, zato mora biti vse načrtovanje za prihodnost
dinamično in odzivno. (Zupančič, 2000)
Razlogov za to, da se o urejanju prostora učijo že otroci v vrtcu in šoli, je veliko. Predvsem je
danes jasno, da je stanje našega okolja in prostora povezano z ravnanjem in odločitvami prav
vsakega posameznika v njem. Minil je čas, ko so se ljudje zanašali na posebne strokovne
službe in delavce, ki naj bi skrbeli za prostor okoli nas. Danes je urejanje prostora, izgled in
uporabnost le-tega tako kot naravna ter kulturna dediščina močno odvisno od nas samih, od
vsakega posameznika, ki tvori celoto v prostoru in ki nanj vpliva z vsakim svojim korakom.
Premalokrat si namreč priznavamo, da vsak naš premik v prostoru v njem pusti nekakšno sled,
naj si bo ta pozitivna ali negativna. (Fridl et al., 2007)
Prenova izobraževalnega sistema pravi, da »so cilji osnovne šole omogočiti otrokom
osnovno znanje in veščine, ki jim omogočajo neodvisno, učinkovito in kreativno soočanje
z družbenim in naravnim okoljem« (Bela knjiga, 1995, str.71).
Po zgornji definiciji naj bi osnovna šola:
•
•
•

»spodbujala kritično mišljenje, inovativen pristop k reševanju problemov in
zmožnost komuniciranja v različnih situacijah,
spodbujala okoljsko in vseživljenjsko izobraževanje kot družbeno zahtevano
dejavnost,
spodbujala zdrav način življenja in odgovornost do naravnega okolja« (Bela
knjiga, 1995, str.71).

Vse spretnosti, ki se jih naučimo v času formalnega ali neformalnega izobraževanja, so
nekakšne trajne spremembe v naši osebnosti in delovanju, ki so posledica lastnih dejavnosti v
prostoru. Učimo se ne le v okviru usmerjenega izobraževanja, pač pa tudi v vsakodnevnih
situacijah, se pravi v času neformalnega učenja. Naše učenje temelji na sodelovanju med nami
in okoljem, na izkušnjah, ki jih sproti pridobivamo, ter na načinu življenja, ki ga vodimo.
Pouk geografije lahko in mora zadostiti ciljem, ki so zapisani v Beli knjigi o izobraževanju.
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Pouk je učni proces, ki je naravnan k ciljem in določenemu stanju, zato uresničuje svoje
naloge, ki jih delimo na materialne, funkcionalne in vzgojne. Nemogoče se je odreči
nalogi, da svojim učencem šola ne bi omogočila pridobivanja znanja o objektivni stvarnosti
pri posameznem predmetu. Materialna naloga pouka pa ni le v podajanju znanja, pomembno
je tudi, da ima znanje aktiven in praktičen značaj, da spodbuja k aktivnosti in omogoča
učencem aktivno delovanje na različnih področjih. Med funkcionalne naloge pouka sodi
razvijanje učenčevih sposobnosti za samostojno učenje, za samoizobraževanje. Z razvijanjem
številnih drugih veščin se učenci navadijo, da pridobljeno znanje tudi ustvarjalno uporabijo.
Pri pouku učenec pridobiva znanje in razvija sposobnosti, hkrati pa tudi vsestransko razvija
osebnost. Pouk ne razvija le intelektualne sfere učenčeve osebnosti, v učnem procesu učenec
namreč razvija tudi sistem vrednot, stališč, motive, navade, samopodobo in čut odgovornosti
za ljudi in prostor okoli sebe. (Tomič, 1997)
Minili so časi, ko je kopičenje znanja pomenilo uspeh in spoštovanje v družbi. Znanje je resda
še vedno ena najpomembnejših vrlin in vrednot, to znanje pa mora vključevati še mnoge
veščine in sposobnosti za aktivno in odgovorno delo v prostoru. Različna znanja in veščine pa
še vedno niso zadostna za odraslega državljana. Uporabo tega znanja in veščin morajo
usmerjati vsesplošne vrednote, ki temeljijo na spoštovanju do življenja, ljudi in prostora.
Cilj obveznega izobraževanja o prostorskih razsežnostih življenja in razvoja je spoznati,
da je prostor omejen razvojni vir, katerega videz, kakovost, uporabnost in lepota so v
največji meri odvisni od ravnanja človeka kot posameznika in skupnosti. Posameznik naj
bi zato razumel stanja v prostoru, bil sposoben oceniti razmere in ukrepati za dosego
sprememb. Ena ključnih veščin tako postaja sposobnost odzivanja na razmere na ravni
posameznika in skupnosti, ki zahteva sposobnost razumeti druge ljudi, sodelovati, se
povezovati in sprejemati skupne odločitve. (Fridl et al., 2007)
Temeljni principi okoljsko zasnovanih programov izobraževanja mladih na vseh stopnjah in
odraslih (zunaj šolsko področje) so torej naslednji:
•
•
•

•
•
•

izobraževanje o okolju je trajen, torej vseživljenjski proces,
izobraževanje o prostoru je v pristopu interdisciplinarno, saj povezuje različne vede, ki
se med sabo dopolnjujejo,
okolje se spoznava in preučuje v vsej njegovi celovitosti z različnih vidikov –
naravoslovnega, družboslovnega, humanističnega, gospodarskega, tehnološkega,
zakonodajnega, kulturološkega in estetskega vidika,
okoljsko izobraževanje spodbuja in ozavešča mlade o možnih aktivnih načinih
reševanja problemov v prostoru, tako manjših kot večjih, lokalnih kot globalnih,
izobraževanje o prostoru vključuje planetarni pogled, a izhaja iz lokalnih in regionalnih
primerov ravnanja z okoljem in naravo,
izobraževanje o okolju ni sovražno gospodarskemu razvoju, pač pa opozarja na pasti
nenadzorovanega gospodarskega napredka. (Plut, 2002)

Varstvu okolja se je v naših šolah posvečalo precej pozornosti. Pri različnih šolskih predmetih
učitelji na raznolike načine poudarjajo nujnost varovanja naravnega okolja in njegovih virov.
Vsi pa se zavedamo, da golo varovanje prostora nima perspektive, saj bo šel razvoj
gospodarstva in družbe naprej kljub dejstvu, da je ravno ta razvoj povzročil nepopravljivo
škodo na našem skupnem planetu. Ravno zaradi tega moramo izobraževati in vzgajati o
prostoru z različnih zornih kotov, pri tem upoštevati nevarne pasti gospodarskega razvoja, letega pa tudi ne preprečevati za vsako ceno. Pretehtati je potrebno vse možnosti in ne že vnaprej
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reči, da npr. turizma v določenem kraju ne podpiramo, če ne slišimo in ne pretehtamo vseh
negativnih in pozitivnih posledic, ki bi jih ta lahko prinesel.
Splošni cilji pri pouku geografije, ki so močno povezani z vrednotami prostora, usmerjajo
učence k temu, da
•
•
•
•
•
•
•

»pridobivajo temeljno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih procesih
in pojavih na lokalni, regionalni in svetovni ravni ter njihovem součinkovanju,
pridobivajo prostorske predstave o domačem kraju, domači pokrajini, državi, da bi
lahko dogajanje doma postavili v svetovne okvire,
spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in
spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi,
spoznavajo nujnost smotrne rabe naravnih dobrin in s tem povezanega varovanja
naravnega okolja za prihodnje generacije,
spoznavajo bogastvo različnosti ljudstev na Zemlji in se vzgajajo v spoštovanju te
različnosti ter strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah,
spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru zaključnih ekskurzij in
terenskega dela,
razvijajo sposobnost komuniciranja in sposobnost za delo v skupini« (Učni načrt za
geografijo za OŠ, 2003, str. 7).

Vsa ta znanja in sposobnosti mladi pridobivajo od začetka do konca izobraževanja v okviru
pouka geografije, pa tudi pri ostalih šolskih predmetih. Proces se prične že v prvem razredu
osnovne šole. Že zelo kmalu lahko učence peljemo ven, kjer z vsemi čutili občutijo prostor,
kjer zbirajo značilne elemente (rastline, kamni, voda …) in iščejo lepe in manj lepe stvari.
Tudi s preprostimi pristopi namreč lahko uresničujemo naveden cilje. Ti so primerno vodilo
učiteljem geografije. Če večina mladih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja te cilje
doseže, si lahko učitelj le čestita, saj je prispeval ogromen delež k harmoniji v prostoru, k
spoštovanju vrednot v njem, k odgovornemu in premišljenemu ravnanju mladih ter k boljši
prihodnosti za vse generacije. Zopet lahko poudarimo, da prav vse geografske vsebine (od
naravnogeografskih do družbenogeografskih, od vsebin ožjega do vsebin širšega
geografskega prostora) omogočajo doseganje navedenih ciljev.
Prav tako tudi vsebine v gimnazijskem programu podajajo ogromno možnosti poudarka na
vrednotah prostora, trajnostnem razvoju ter načrtovanju v prostoru. Razmišljanje in mišljenje
gimnazijcev vključuje širok nabor spoznavnih procesov, npr. presojanje, sklepanje,
načrtovanje, ocenjevanje in razumevanje. Od gimnazijcev se pričakuje veliko sposobnosti, od
analize do vrednotenja, ki predstavlja najvišjo stopnjo Bloomove taksonomije učnih ciljev. V
prostoru naj bi bili gimnazijci sposobni razmišljati analitično in sintetično, divergentno in
konvergentno, poleg tega tudi realistično in včasih domišljijsko. Ti načini mišljenja
omogočajo uspešno prakso pri pouku geografije in prispevajo k realizaciji naslednjih učnih
ciljev.
Pri pouku geografije v splošnih gimnazijah se veliko učnih ciljev povezuje tudi z vrednotami
prostora in trajnostnim razvojem. Dijaki naj bi bili ob koncu izobraževalnega procesa
bogatejši za naslednje izkušnje:
•

»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,

37

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

•

•

•

•

•

Irena Bandelj

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,
usposabljajo se za preučevanje in raziskovanje domače pokrajine, kar pripomore k
zanimanju zanjo ter razumevanju le-te in pozitivnemu odnosu do nje. Razvijajo
sposobnosti za odločanje o njenem razvoju,
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« (Učni
načrt za geografijo za gimnazije splošnega tipa, 2007).

V srednjih strokovnih šolah je splošnim geografskim tematikam namenjeno manj časa, zato je
najpogosteje tudi nivo znanja nižji kot pri gimnazijcih. Na podlagi raziskave, ki smo jo
izvajali, lahko trdimo, da se dijaki srednjih strokovnih šol do prostora obnašajo manj
spoštljivo kot ostali dijaki in učenci. Morda je razlog tudi v pomanjkanju učnih ur, ki bi
pozornost posvečale temu vidiku življenja. Si pa mladi dijaki srednjih strokovnih šol želijo
slišati več o prostorskem načrtovanju, saj jih najverjetneje pri tem motivira predvsem
praktični značaj te znanosti. Dijake je zato nujno potrebno motivirati k reševanju konkretnih
problemov in ob tem spoznavati ustrezne geografske značilnosti. Reševanja prostorskih
nasprotij pa se bodo dijaki lotili takrat, ko bodo za to dovolj motivirani. Ta naloga zopet čaka
učitelja geografije.
Splošni cilji pri pouku geografije v okviru srednjestrokovnega izobraževanja, ki vključujejo
vrednote prostora in trajnostni razvoj, so namenjeni temu, da dijaki
•
•
•
•
•
•

»razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo,
spoznajo geografske procese in pojave ter njihovo medsebojno povezanost v
konkretnih pokrajinah, v svetu in Sloveniji ter zlasti v domači pokrajini,
razumejo geografske dimenzije in posledice povezanosti današnjega sveta,
opišejo probleme sodobnega sveta, analizirajo vzroke zanje ter predlagajo načine
reševanja,
poznajo oblike in območja ogrožanja okolja ter načine varovanja okolja v Sloveniji in
svetu,
razumejo pomen geografskega znanja za lastno ravnanje v geografskem prostoru«
(Geografija – katalog znanja …, 2007).

Vsi učitelji, ne le učitelji geografije, se morajo zavedati, da izobraževanje lahko in mora
prispevati k procesu vzgajanja učencev in dijakov v aktivne, odgovorne in kritične
državljane, ki bodo lahko učinkovito in tvorno sodelovali v političnem, gospodarskem,
družbenem in kulturnem življenju na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Njihovo znanje
vsebin trajnostnega prostorskega razvoja jim bo pomagalo in omogočilo:
•

razpoznavanje različnih naravnih in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje
sveta, v katerem živijo,
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oblikovanje argumentiranih mnenj o problemih, dejavnikih le-teh in rešitvah,
opredeljevanje njihovega položaja glede na spremembe v tem procesu,
sprejemanje pozitivnih odločitev za pospeševanje ukrepov, ki bodo sledili smernicam
trajnostnega razvoja. (R.A.V.E. Space, 2007)

Kvalitetno izobraževanje razume preteklost, ustreza sedanjosti in stalno pogleduje v
prihodnost. Zavzema se za pridobivanje ustreznega znanja edinstvenih učencev, ki
funkcionirajo kot posamezniki in v skupini. Kvalitetno izobraževanje odraža dinamično naravo
kultur in jezikov, vrednote posameznika v odnosu do širših kontekstov in poudarja vrednoto
življenja, ki podpira enakost v sedanjosti in vzgaja za trajnostno prihodnost. (UNESCO, 2006)
V šolah je potrebno pričeti z novim pristopom. Dušan Plut (2002) meni, da v šoli obstaja
okoljska kriza. Eden izmed razlogov je nedvomno preveliko poudarjanje faktografskega
znanja (materialna stran pouka) in premajhna promocija vzgoje in izobraževanja o prostoru in
življenju vseh nas v njem. Drugi problem je, da ljudje velikokrat enačijo vzgojo in
izobraževanje za okolje in prostor s popolnoma naravnim okoljem in zanemarijo družbene ter
ekonomske poglede na prostor, kar pomeni, da je prevečkrat podajanje geografskih vsebin
preveč enoznačno/enostransko, kar je danes popolnoma preživetega pomena. Tukaj lahko
učitelji geografije naredimo velik preskok, saj bi morali doseči to, da učenci in dijaki
dojemajo prostor kot preplet raznih dejavnosti in interesov: gospodarskih, interesov širše in
ožje družbe ter okolja samega. Danes le enostransko razmišljanje in delovanje ne deluje in ne
prinaša želenih in potrebnih rezultatov. Tudi v sami vzgoji za prostor se prepleta več vidikov,
nekateri imajo pri določenih posameznikih bistvenejši pomen kot drugi, vsak pa prepletanje
teh doživlja po svoje.
Vzgoja za prostor oziroma okolje je večplastna. V njej se tesno povezujejo cilji
spoznavnega, čustveno-motivacijskega, vrednostnega in akcijsko-spretnostnega področja
(Slika 3). To je razvidno že iz klasične Unescove opredelitve, ki pravi, da je »okoljska vzgoja
stalen proces, v katerem se posameznik in skupnost bolj polno zavedo svojega okolja in
pridobe znanja, vrednote, spretnosti, izkušnje in tudi odločenost, da bodo delovali individualno
in skupinsko za reševanje sedanjih in prihodnjih problemov okolja« (Marentič Požarnik, 2002,
str. 57). Pri izobraževanju za okolje gre za neločljivo prepletenost spoznavnih, čustvenih,
moralnih in akcijsko usmerjenih ciljev.
Na podlagi slike 3 jasno vidimo prepletenost številnih dejavnikov, ki vplivajo na naš odnos do
prostora in na posledično ravnanje v njem. Na to vplivajo istočasno vsa znanja, ki jih
pridobivamo, o katerih razmišljamo, in na podlagi katerih si izoblikujemo jasna stališča ter
vrednote. Znanja, izkušnje in spretnosti, ki nas spreminjajo, oblikujejo in bogatijo, vedno
spremljajo še pripadajoča čustva, stališča in vrednote. Vsako stvar, ki jo slišimo, pri sebi
dopolnimo s svojimi prepričanji, stališči in pozitivnimi ali negativnimi čustvi. Naše končno
mnenje oziroma stališče je rezultat vsega neštetega. Učenci, ki so sodelovali v konkretnem
primeru iskanja vrednot prostora na eni izmed osnovnih šol, so podajali svoje vizije o
prihodnosti razpadajočega naravnega bazena. Velik del mladih je kljub poznavanju naravnih,
družbenih, finančnih razmer in s tem omejitev izrazil željo, da se naravni bazen uredi v pravo
kopališče. Tu so imela čustva in vrednote nedvomno velik pomen, saj se mladi tako zelo radi
kopajo v bazenih ali morju. Nekaj mladih pa je razmišljajo bolj racionalno, saj so se odločili za
ribnik in urejeno okolico okoli njega, kar je nedvomno lažje izvedljivo glede na sredstva, s
katerimi odgovorni razpolagajo, in glede na zahtevne zakonske predpise, katerim bi morali
zadostiti. Pri odločanju v prostoru pri nekaterih ljudeh prevladajo spoznavni, pri drugih
čustveno-motivacijski ali vrednostni dejavniki.
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Slika 3: Cilji okoljske vzgoje so prepleteni in mnogostranski.

Vir: Marentič Požarnik, 1994, str. 168
Izhodiščni cilj – spodbujanje pozitivnega čustvenega odnosa do prostora – je v ospredju bolj v
predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, čeprav tudi pozneje nanj ne bi smeli pozabiti.
Zlasti v srednjih šolah so mnogi učitelji prepričani, da čustven pristop in vrednote ne spadajo v
pouk in da je njihova dolžnost dajati učencem le objektivna znanja o naravnih pojavih. Vendar
tudi v višjih razredih ne bi smeli zanemariti motivacijske vloge pozitivnih čustev, se pravi
občudovanja, spoštovanja, čudenja nad življenjem, nad pojavnimi oblikami naravnega in
umetnega okolja. Tudi spoznavnih ciljev ne gre razumeti enostransko, kot kopičenje spoznanj
o pojavih, procesih, zakonitostih v okolju. Med drugim gre vsaj še za globlje razumevanje
povezav (npr. kaj je povzročilo določene okoljske probleme) in za razvijanje raznih oblik
mišljenja – tako logično analitičnega kot tudi za vzgojo za prostor posebej pomembnega
ekosistemskega pa tudi ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. (Marentič Požarnik, 2002)
Na Finskem so se že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zavedali, da je potrebno razčistiti
pojem znanje. Poudarili so nujnost naslednjih sprememb v pojmovanju znanja:
•

znanje posameznih elementov naj postane kompleksno oziroma sistemsko,
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učenci naj znanje uporabljajo, graditi morajo na aktivnem znanju, ki vključuje tudi
procese in spretnosti,
učence moramo naučiti iskanja znanja v različnih virih in na različne načine, spodbujati
jih moramo k vseživljenskemu učenju,
tudi razvijanje vsesplošnih vrednot sodi k pridobivanju splošne izobrazbe,
kritično mišljenje naj nadomesti prepogosto pasivno sprejemanje znanja,
znanje naj bo prežeto z osebno izkušnjo, mladi naj aktivno sodelujejo v procesu
izobraževanja. (Marentič Požarnik, 1994)

Zahtevnejši spoznavni cilji se tesno povezujejo tudi z oblikovanjem stališč in vrednot. Gre za
ozaveščanje, razjasnjevanje in tehtanje okoljsko pomembnih vrednot, kot so spoštovanje
življenja, obzirnost, varčnost, skrb za druge, solidarnost in razvijanje lastnosti, kot je
iniciativnost in podjetnost pri iskanju novih, do okolja prijaznejših tehnoloških in drugih
rešitev. Pri tem ni mogoče ločevati vrednot, povezanih z odnosom do narave, od tistih,
povezanih z odnosom do soljudi. (Marentič Požarnik, 2002) Način izobraževanja nas je
pripeljal do vzročno-posledičnega ali linearnega razmišljanja in delovanja. Takšno razmišljanje
je mogoče v zaprtih sistemih na eni ravni. Kadar pa gre za več ravni, je nujno razmišljati
sistemsko (Preglednica 1). Sistemsko razmišljanje nujno vključuje tudi izoblikovane vrednote.
Preglednica 1: Dvoje dojemanj realnosti (po Rosnayu).
SISTEMSKO
ANALITSKO
♦ločuje: poudarja posamezne elemente ♦povezuje: poudarja izmenjavo učinkov med
sistema,
elementi,
♦natančno se opira in sloni na podrobnostih, ♦opira se na opazovanje celote,
♦ovrednoti dejstva z dokazi v okviru kake
♦ovrednoti dejstva s primerjavo funkcij enega
vzorca in realnostjo,
teorije,
♦vodi v interdisciplinarno izobrazbo,
♦vodi v disciplinarno usmerjeno izobrazbo,
♦dosega dobro detajlno znanje, toda slabo ♦dosega le neizostrene detajle, toda dobro
definira cilje.
znanje o ciljih.
Vir: Marentič Požarnik, 1994, str. 174 (povzeto po Vesterju)
Povezovanje znanja je danes neizbežno. Pri vseh predmetnih področjih so izolirani elementi
neuporabni, če jih med sabo ne povežemo. Pri angleškem jeziku tako lahko učenec pozna
veliko besed, slovničnih struktur in slovničnih časov. Rečemo lahko, da ima veliko znanja.
Vendar, kakšen značaj to znanje ima? Veliko učencev namreč kljub vsemu temu znanju nima
sposobnosti sodelovanja v pogovoru, pisnega in govornega izražanja v tem jeziku. Znanje teh
je popolnoma neuporabno. Imeti le pasivno znanje v tem primeru ne koristi nikomur. Zelo
podobno deluje tudi znanje o prostoru. Tu je povezanost in soodvisnost vseh njegovih
elementov še toliko bolj očitna in bistvena.
Za razvijanje sistemskega ali mrežnega znanja moramo poudarjati povezave med odnosi in
spoznanji namesto pridobivanja izoliranih elementov znanja. Ljudje v prostoru tvorimo mrežo
sistemov – naselij, prometnega omrežja, storitvenih dejavnosti in drugih prostorskih
elementov. Zato vsak poseg na enem območju povzroči spremembe nekje drugje. (Marentič
Požarnik, 2002) Gradnja avtoceste mimo izbranega mesta vpliva na vse naštete in nenaštete
prostorske elemente. Svet deluje kot sistem in naše razmišljanje, mišljenje in delovanje
moramo temu dejstvu prilagoditi.
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Ob spoznavanju različnih povezav med pojavi v okolju in človekovimi posegi je veliko
priložnosti tudi za razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja. Pri prvem usposabljamo
učence za to, da gledajo na probleme z različnih zornih kotov, spoznavajo tudi konflikte
interesov (npr. med kratkoročnimi ekonomskimi koristmi in trajnostnimi, okolju bolj
prijaznimi rešitvami – biokmetijstvo, »mehak« turizem …), se vživljajo v perspektivo drugih
ljudi, tehtajo argumente, premagujejo predsodke in stereotipe, postajajo bolj kritični do
reklamnih sporočil in se tudi angažirano vključujejo v reševanje okoljskih problemov.
Ustvarjalno mišljenje pa omogoča najti nove, originalne in neobičajne rešitve, npr. ponovno
uporabo odpadkov ali sanacija opuščenih stavb. (Marentič Požarnik, 2000)
Da bi pri svojih učencih in dijakih vzbudili občutek za vrednote prostora, ne smemo le
predavati o globalnih problemih, pač pa otroke in mladostnike oborožiti s praktičnimi
veščinami, ki jim bodo pomagale učiti se tudi potem, ko bodo zapustili šolsko okolje. S temi
veščinami naj bi živeli trajnostno, tako da bi vsak posebej prispeval k trajnostni prihodnosti.
Veščine, ki jih potrebujejo odgovorni odrasli državljani, lahko razdelimo v tri skupine
trajnostnega razvoja: okoljsko, ekonomsko in družbeno skupino. Ljudje se moramo zavedati,
kako pomembno je najti kompromise med posameznimi interesi in splošnimi cilji celotne
družbe. V praksi to nemalokrat pomeni opustitev načrtov, virov in obstoječih praks, ki se ne
skladajo s principi trajnostnega razvoja. Razvoj in napredek družbe tako danes temeljita na
zavedanju celotne skupnosti, ki bo morala v okoljskem pogledu postati veliko bolj vešča, da
bo razumela in videla fizični prostor kot omejeno dobrino in omejen vir. (Simoneti et al.,
2007)
Če povzamemo, so najbolj očitni pozitivni vplivi urejenega šolskega okolja, ki poudarja
vrednote prostora in z njimi trajnostni razvoj, naslednji:
•
•
•
•

učencem pomaga razviti pozitiven odnos do okolja, ki jih obdaja, in izpostavi njihovo
vlogo pri oblikovanju kvalitetnega odprtega prostora,
učenci in dijaki postanejo pripravljeni sodelovati v ohranjanju prostora,
šola lahko pozitivno vpliva tudi na lokalno skupnost, umetnost in arhitekturo, saj služi
kot primer dobre prakse,
vključuje tri pomembne predloge za uspešno strategijo poučevanja o vrednotah
prostora: pri otrocih je potrebno razviti znanje, veščine, razumevanje, odnos in
vrednote o prostoru; učenci se morajo učiti tudi izven učilnic in učitelj naj ne bo le
posredovalec informacij pač pa svetovalec; potrebno se je osredotočiti na konkretne
probleme in pokazati na možne rešitve. (Simoneti et al., 2007)

Med učenci na eni izmed slovenskih osnovnih šol smo izvedli aktivnost, ki je učence
spodbujala k omenjenim rezultatom. Izsledki dela so predstavljeni kasneje, tu bi radi izrazili
le dejstvo, da smo zadostili zgoraj navedenim kvalitetam pouka. Učence smo pripravili do
tega, da so o prostoru razmišljali in ob tem podali veliko pozitivnih misli in asociacij ter se
tako bolj zavedali, da je prostor resnično pozitivna in izjemna komponenta njihovega
življenja. Morda so bili prvič v življenju v situaciji, ko so skupaj in odkrito sodelovali v
prostorskih pogovorih. Delo je vključevalo različna področja, od varstva narave, arhitekture,
naravne in kulturne dediščine do prostorskega načrtovanja. Učenci so neposredno opazovali
prostor in njegove komponente. Delali in razmišljali so učenci, brez vpliva drugih, in ob tem
podali premišljene predloge in rešitve ter po svojem prepričanju in na osnovi uporabnega
znanja v prostoru iskali vrednote (npr. urejeno okolico hiš, igrišče, zavarovano močvirje …)
in nevrednote (npr. propadajoče stavbe, onesnaženo jezero, nedostopnost kraja …).
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Kompleksen in uravnotežen izobraževalni sistem je ključnega pomena za zavedanje ljudi o
vrednotah prostora in prostorskem načrtovanju. Ljudje, ki v njem sodelujejo, razumejo, zakaj
naj bi sodelovali v procesu sklepanja odločitev. Učenci in dijaki vseh starosti bi morali
razumeti pomembnost naslednjih tematik:
•
•
•
•
•
•
•
•

osnovne človeške pravice v prostoru,
potrebe družbe, ki vključujejo uravnoteženo rabo prostora in osnovne človeške pravice
za svežo vodo, urejeno kanalizacijo in drugo infrastrukturo,
vrednote fizičnega prostora,
izpolnjevanje principov trajnostnega razvoja,
glavne ideje in procesi prostorskega načrtovanja in načini, kako lahko ljudje v njih
aktivno sodelujejo,
vpliv, ki ga ima posameznik na svoje okolje,
mednarodne dimenzije prostorskega načrtovanja, še posebno ko govorimo o boju proti
globalnim problemom, kot je onesnaževanje, ki se ne konča na državnih mejah,
odgovornost posameznika, organiziranih skupin, lokalnih vlad, gospodarskih in
pravnih institucij, ki lahko vsi skupaj in vsak posebej prispevajo k realizaciji principov
trajnostnega razvoja. (Simoneti et al., 2007)

Veliko teh elementov tvori del geografije kot učnega predmeta že danes. O tem je zapisano v
splošni opredelitvi predmeta, v splošnih učnih ciljih ter tudi pri nekaterih etapnih učnih ciljih,
vendar po našem mnenju še vedno ne v zadovoljivi meri. Dodajanje novih vsebin v učni
sistem bi bilo nesmiselno, racionalnejše je, da se že obstoječe vsebine nadgradijo s prostorsko
komponento in dejavnim delom učiteljev in učencev za aktivno prihodnost ter aktivno
državljanstvo. Ob tem se morajo tako učitelji kot učenci zavedati, da je edina stalnica v
prostoru, ki nas obdaja, stalno spreminjanje.
2.5.1. KAKO VREDNOTE PROSTORA VKLJUČITI V ŠOLO
V Sloveniji se področje splošnih vsebin prostorskega izobraževanja navezuje na
izobraževanje za trajnostni razvoj in več dejstev kaže, da so novim vsebinam okoliščine vse
bolj naklonjene. V času kurikularne prenove je tudi Ministrstvo za okolje in prostor odločeno
prispevati k vključevanju novih vsebin v izobraževalne programe, saj sodeluje v več projektih
namenjenih temu cilju. Potreba po vključevanju splošnega prostorskega izobraževanja v
šolski program je sprejeta na ravni odgovornih sodelavcev Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo in ravno to leto, v prvi polovici 2007, je bila v teku presoja možnosti, kje in kako se
lahko nove vsebine vključijo v prenovljene programe. S pomočjo skupine strokovnjakov in
sodelavcev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo bodo tako pripravljeni podrobni predlogi
vsebinskih dopolnil za posamezne predmete in predvideni dopolnilni ukrepi za pospeševanje
prostorskega izobraževanja, kot so izobraževalne delavnice za cele šolske kolektive in
posamezne učitelje, priročnik o prostorskem načrtovanju v šoli, učni pripomočki, podpora
pouku na prostem in drugo. (Fridl et al., 2007)
Kaj konkretno prinaša prostorsko izobraževanje v učne programe? Učenje o urejanju
prostora in prostorskih razsežnostih življenja se osredotoči na značilnosti in vsebine
urejanja prostora in se v največji meri povezuje s poučevanjem geografije, hkrati pa se
navezuje tudi na okolje, oblikovanje, zgodovino, lokalne skupnosti in demokratične
prakse odločanja. V tem smislu prostorsko načrtovanje povezuje socialno, ekonomsko in
okoljsko področje ter se uporablja za učenje sedmih ključnih konceptov trajnostnega razvoja,
ki jih na tem mestu le povzemamo:
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medsebojna odvisnost, povezanost ekonomskega, socialnega, okoljskega in
prostorskega razvoja na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni ravni,
odgovornost posameznika za stanje v odprtem prostoru,
potrebe in pravice prihodnjih generacij, ki jih moramo razumeti in upoštevati pri
današnjih odločitvah in praksi,
pravica do različnosti, ki se priznava tako naravi kot ljudem v kulturnem, socialnem in
ekonomskem smislu,
kakovost življenja, ki mora biti priznana vsem in nikoli dosežena na škodo drugih,
trajnost sprememb, kjer se izpostavlja dejstvo o omejenosti virov in potreba po
omejevanju življenjskih stilov, trgovine in proizvodnje,
negotovost in previdnost, ki slonita na zavesti, da se razmere okrog nas stalno
spreminjajo, kar zahteva prilagodljivost in vseživljenjsko učenje. (Fridl et al., 2007)

Konkretno so osnovne teme, ki jih v Sloveniji izpostavljamo v okviru prostorskega
izobraževanja, naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raba prostora,
raba naravnih virov,
poselitev,
primarna raba prostora,
naravna in kulturna dediščina,
promet,
turizem in prosti čas,
onesnaženje in ravnanje z odpadki,
mešanje prostorskih rab in gospodarski razvoj,
načrtovanje prostorskega razvoja,
upravljanje s prostorom. (Fridl et al., 2007)

Nabor tem je podoben vsebinam, ki jih šola že obravnava, vendar gre sedaj predvsem za
prostorske razsežnosti teh vsebin. Učenju o poselitvi na primer so tako dodane še
informacije o povezavi med ekonomičnostjo in funkcionalnostjo posameznega tipa poselitve
ali zgradbe in predvsem kakovost bivanja in vplivi na okolje. Namen je mlade naučiti, da
urejanje prostora vključuje niz dejavnosti, od načrtovanja posegov in ukrepov v prostoru, do
razvoja, delovanja in prenove ter različnih vlog, ki jih imajo pri tem posameznik, skupnost in
izbrane strokovne skupine. (Fridl et al., 2007)
Prvi korak pri pripravi vsebin, ki bi jih bilo potrebno vključiti v izobraževalni proces, je
opredelitev temeljnih pojmov, saj pojem »prostor« zajema zelo raznolike in kompleksne
elemente. Do osnovnega nabora pojmov so strokovnjaki prišli preko analize strateških
razvojnih prostorskih dokumentov in z metodo »viharjenja možganov« na štirih institucijah
(Direktorat za prostor Ministrstva za okolje in prostor, Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljanski urbanistični zavod). (Fridl et
al., 2007) Tako so lahko opredelili nekaj glavnih tematskih sklopov o prostoru in njegovih
komponentah.
V prvem tematskem sklopu z delovnim imenom »prostor« so vključeni pojmi, ki so osnova
za razumevanje prostora (npr. meja, površina, kompleksnost prostora, omejenost prostora),
njegovih vrednot (delitev vrednot prostora na ekološke, ekonomske, kulturne, družbene in
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druge vrednote) in trajnostnega prostorskega razvoja. V naslednjem tematskem sklopu,
poimenovanem »poselitev«, so v ospredju naselja (omrežje naselij, njihova tipologija,
prostorski vzorec poselitve), grajeno okolje (arhitekturne vsebine, kakovost bivanja, zelene
površine v urbanih območjih) in kulturna dediščina (s kulturnimi spomeniki in kulturno
pomembnimi območji). Obsežen tematski sklop predstavlja »infrastruktura«. V okviru
energetske infrastrukture so izpostavljeni pojmi, kot so obnovljivi in neobnovljivi naravni viri
ter njihova raba za energetske potrebe. V omenjeni tematski sklop sodijo poleg cestne in
železniške infrastrukture tudi sodobne komunikacijske poti ter območja in objekti namenjeni
rekreaciji. Sledi tematski sklop z delovnim naslovom »krajina«. V ta sklop so zajete vsebine,
ki se nanašajo na neurbanizirani oziroma podeželski prostor. Pri tem ne gre le za različne rabe
tal, ampak so izpostavljene tudi vsebine, kot so degradirana območja, racionalna raba tal,
zavarovana območja in krajinska pestrost. (Fridl et al., 2007)
Preučevanje in načrtovanje prostora brez upoštevanja prisotnosti človeka in njegovih
dejavnosti in popolno. Človek je namreč del prostora in njegov sooblikovalec. Pod tematskim
sklopom »človek – okolje in prostor« so predvidene naslednje vsebine: mobilnost, odpadki,
varstvo okolja ter vpliv človekovih dejavnosti na prostor. Z omenjenimi temami naj bi učenci
pridobili znanja o pomenu javnega prometa, ravnanja z odpadki ter pomenu zdrave prehrane
in prostorskih sprememb, ki nastajajo pod vplivom globalizacije. Globalizacija v tem primeru
ni razumljena zgolj kot ekonomski proces, ampak kot prostorski načrtovalski izziv in
priložnost. Posameznik ni le del prostora, ampak tudi del družbe, zato je poseben tematski
sklop namenjen »družbenemu okolju«. Za ustrezno ravnanje s prostorom je potrebno
razumeti določene temeljne življenjske sloge in družbene prakse ter načine delovanja družbe
(civilna družba, lokalna skupnost, državna uprava, javni interes, meddržavno, čezmejno in
medregionalno sodelovanje). (Fridl et al., 2007)
Zadnji vsebinski sklop »prostorsko načrtovanje« predvideva nekoliko zahtevnejši nabor
vsebin povezanih z načrtovanjem prostora. Njihova vključitev v izobraževalni proces je
nujna, saj se bodo lahko le s temi znanji učenci razvili v aktivne in kritične državljane ter
odigrali pomembno vlogo v planerskem procesu. V skladu s sodobno teorijo prostorskega
načrtovanja se pri načrtovanju posegov v prostor teži k vse večji vključitvi posameznikov in
skupin, ki izkazujejo interes za partnersko sodelovanje. (Fridl et al., 2007) Zato je nujno
spoznati poklic prostorskega načrtovalca, nosilce urejanja prostora, kaj so konflikti interesov,
kako pridobiti podatke o stanju v prostoru, ipd. Izboru in navedeni delitvi vsebin v posamezne
tematske sklope mora v šoli slediti konkretizacija.
Kako se naj nova tema umesti v šolski program, je zahtevno vprašanje, na katero ni
možen en univerzalen odgovor. Šolski sistemi so različni, še posebej glede odprtosti za
novosti. O prostoru se otroci nenazadnje v šoli že učijo in zato nihče ne razmišlja o novem
posebnem predmetu, pač pa v večini držav iščejo možnosti v medpredmetnem povezovanju in
navezovanju na zunanje vire znanja. Uvajanje novosti v šolo je vedno zahtevna naloga. V
primeru izobraževanja o prostorskih razsežnostih življenja in razvoja se pri pouku pričakuje
preusmeritev od podatkov k procesom, razmerjem in odnosom, kar pomeni spoznavno in
projektno učenje ter medpredmetno povezovanje. Metodološko se ta pričakovanja ujemajo z
razvojem poučevanja samega, kar je za tematiko dobro. (Fridl et al., 2007) Prva srečanja z
učitelji zelo različnih predmetov na seminarjih projekta R.A.V.E. Space so pri nas že
pokazala, da je urejanje prostora tudi zanje zanimiva in vsekakor premalo znana tema, kar
vpliva na to, da se na poskuse uvajanja tematike odzivajo z zanimanjem.
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V Angliji, Kanadi in ZDA so že pred tremi desetletji pričeli razmišljati o drugačnem konceptu
izobraževanja. Razvili so t.i. STS (Science, Technology and Society) koncept naravoslovnega
izobraževanja. Tovrstno izobraževanje izhaja iz zahteve po takšnem pouku, kjer je poudarjena
interakcija med naravoslovnimi znanostmi in tehnologijo ter njun vpliv na družbo, da bi
dosegli boljšo izobraženost celotne šolajoče se populacije. Prvotni motiv je bil, da bi učenci
razumeli vpliv znanosti in tehnologije na družbo in bi tako s svojim znanjem bili pripravljeni
prispevati k oblikovanju prihodnosti. Za to pa je potrebno tudi razvijanje kritičnega in
ustvarjalnega mišljenja, komunikativnosti in razvoj lastne osebnosti. (Perenic, 1994)
Če se vrnemo k vprašanju, kaj torej prinaša učenje o vrednotah prostora in človekovem vplivu
na njihov razvoj v šolo, nam pregled mednarodnih praks pokaže, da se učenje o prostorskih
razsežnostih življenja vključuje v programe na naslednje načine:
•
•
•
•
•
•

preko učnih načrtov,
z novimi znanji in učnimi pripomočki za učitelje,
s selitvijo pouka v odprt prostor ob šoli in tudi v lokalno okolje,
z vključevanjem šolske stavbe z okolico šole med učna sredstva,
z vključevanjem zunanjih strokovnih sodelavcev,
z izvajanjem različnih dopolnilnih programov. (Fridl et al., 2007)

Korenite spremembe učnih načrtov je nerealno pričakovati. Vse nadaljnje možnosti pa se ob
pravi motivaciji in jasnim vizijam učiteljev lahko vključujejo v redni pouk geografije. Učitelj
mora spremljati novosti in v pouk vključevati različne oblike, metode in inovacije, ko je
uporaba teh smiselna in usmerjena v zaželene cilje. Poleg tega je osnovni geografski inventar
odprti prostor. Težko bomo znali dobro kuhati, če nimamo sestavin in štedilnika. Prostora in
povezav v njem ne bomo dobro poznali in razumeli, če bomo o tem le poslušali, ne pa tudi
preverjali in sami izkusili njegovo delovanje. Za ta spoznanja nam ni potrebno »odkrivati
Amerike«, potrebno je le stopiti ven, pred šolo, za šolo ali nekaj metrov stran od šole. V okolici
šole se lahko naučimo ogromno zakonitosti prostorskega delovanja. Poleg tega pa lahko otroke
občasno presenetimo tudi z zunanjimi strokovnjaki z različnih področij, ki opozorijo na
zanimivosti, probleme in prostorske možnosti s svojega zornega kota, poleg tega pa nudijo
možnost debate in iskanja prednosti ter slabosti predstavljenih idej. Vedno naj bo naše ključno
vodilo jasen cilj, ki smo si ga zastavili na začetku posamezne aktivnosti.
Šola o prostoru in prostorskih tematikah že uči tako na razredni kot na predmetni stopnji.
Geografija je temeljni predmet, ki v svojem učnem načrtu vsebuje tematike, ki se neposredno
ali posredno navezujejo na prostor. Poleg geografije za zavedanje otrok o prostoru skrbijo tudi
biologija, etika in družba, zgodovina, likovni pouk in posredno vsi ostali šolski predmeti.
Vendar bi danes morale vrednote prostora v učnih načrtih nedvomno imeti večji pomen, zato se
dopolnjevanje oziroma zamenjava določenih vsebin v učnem načrtu zdi smotrna. Ker je to zelo
zahteven proces, tega ni mogoče storiti čez noč. Lahko pa učence in dijake že danes
spodbujamo k spoznavanju in zaznavanju vrednot prostora z različnimi pristopi, metodami in
oblikami dela, ki jih bomo predstavili kasneje.
Učitelje bi bilo potrebno usposobiti, da bi znali učencem pomagati pri identificiranju in
razmišljanju o kompleksnosti vsebin in tem z vidika številnih dejavnikov. Rezultati raziskave
(Resnik Planinc, 2006) potrjujejo dejstvo, da osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje v
premajhni meri spodbujata učence k učenju o vsebinah, povezanih s prostorom, v katerem
živijo. Zato bi morali v kurikulume različnih predmetov, in ne samo geografije, v veliko večji
meri vključiti vsebine iz naslednjih področij:
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različni tipi pokrajin, kartografija in orientacija,
različna raba tal,
regionalna diverziteta,
ekosistemi,
naravni viri in njihova uporaba,
onesnaževanje okolja,
različni vidiki razvoja človeške družbe,
prostorski problemi,
družbeni problemi,
pomen odprte komunikacije,
sistem(i) prostorskega načrtovanja,
zgodovina države in kulturna dediščina,
ostale kulture in mednarodna odgovornost. (Resnik Planinc, 2006)

Če pogledamo vključenost prostorskih potreb in elementov v pouku geografije, lahko le-te
razdelimo v pet tematskih sklopov:
•

•
•
•

•

splošne teme, ki ne potrebujejo prostorskih elementov in se lahko pojavljajo kjerkoli
zunaj pouka geografije (raziskovalne metode, razvoj zmožnosti skrbeti za naravo,
pokrajino in prostor),
teme, ki so povezane z obstoječimi prostorskimi strukturami (orientacija, učenje o
naravnogeografskih procesih in oblikah, kartografija),
naravne razmere in avtohtona vegetacija (znanje o prsti, geologiji, naravni vegetaciji),
učenje o lastni in drugih državah z uporabo zemljevidov v odprtem prostoru (veliki
zemljevidi, po katerih lahko učenci celo hodijo, kakšno stvar nanje postavijo –
Gulliverjev zemljevid),
spremembe v pokrajini, ki jih povzroči človek (kmetijstvo, kamnolomi, naselja,
industrija). Učenje o teh procesih lahko poteka tudi na širšem geografskem območju
ali na ekskurzijah. (Maljevac, 2007)

2.5.2. VODILA PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZA PROSTOR
Učni proces vseskozi spreminja svojo podobo in kar je včasih veljalo za običajno, danes
pogosto izgublja na pomenu. Frontalne oblike dela nadomeščajo (oziroma naj bi vse bolj
nadomeščale) oblike dela v skupinah, v dvojicah in individualno delo. Prav tako naj bi metodo
razlage pogosteje (ko je to mogoče) zamenjali z metodami razgovora, eksperimentiranja,
diskusije, debate, demonstriranja, prikazovanja, dela s tekstom, grafi, slikovnim gradivom ter z
metodami terenskega dela. Da bi učencem in dijakom omogočili aktivna in praktična znanja ter
veščine, moramo učitelji slediti naslednjim vodilom za uspešno poučevanje in pozitivne
rezultate.
Akcijsko usmerjeno poučevanje in učenje. Učenci se morajo učiti na konkretnih izkušnjah,
saj se bodo tudi v življenju srečevali z njimi in jih morali reševati. Problem, ki se ga lotimo,
je nameren, že vnaprej pripravljen in vključuje spremembe v posameznikovem načinu
življenja, lokalne skupnosti ali globalne družbe. Tako usmerjeno poučevanje ima dva glavna
namena oziroma cilja: da učenci razvijejo svoje lastne kompetence za prevzemanje
odgovornosti in sposobnosti sodelovanja v konkretnih primerih ter da se olajšajo in pospešijo
spremembe v načinu življenja v kratkoročnem in dolgoročnem smislu, z namenom
zadovoljiti potrebam trajnostnega razvoja. (Simoneti et al., 2007)
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Kritično mišljenje je v današnji družbi polni informacij nujno orodje v rokah odraslega in
odgovornega državljana. Pomeni, kako posameznik zavestno sprejme in prikroji informacije
znotraj njegovih obstoječih vrednot, interesov in znanja. Tako učitelj kot učenec naj bi vsako
novo informacijo (različna kulturna, ekonomska, ekološka, politična in družbena vprašanja)
sprejel brez predsodkov in ustaljenih prepričanj, pač pa pripravljen za nova dognanja,
prepričanja in znanja, ki jih potem kritično ovrednoti. (Simoneti et al., 2007)
Če človek prebere določeno stališče in se takoj, brez razmišljanja, s tem strinja, lahko to
privede do nekritičnega sprejemanja informacij in posledično pomanjkanja razvitih stališč
človeka. Tak človek bi se strinjal z vsem, kar bi slišal, ne da bi ob tem sploh razmišljal. Ko
pa bi moral določeno mnenje argumentirati, bi mu kmalu zmanjkalo besed, saj je enostransko
razmišljanje danes obsojeno na neuspeh, ker je delovanje vsega v prostoru tako zelo
povezano. Res pa je, da lahko prevelika mera kritičnosti, ki preide v stanje stalne
nekonstruktivne kritike, prav tako ustavi proces sprejemanja premišljenih odločitev. Zlata
sredina in najboljša pot je kritičnost z namenom pridobiti najboljše ideje in predloge za čim
širši krog ljudi in prostor.
Dinamičnost je eden izmed prvih pogojev za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in
zavedanja o vrednotah prostora. Otroci bi se ogromno naučili, če bi aktivno sodelovali pri
učnih urah ter imeli možnost pokazati svoje znanje in veščine v razredu, kjer učitelj ne bi stal
tri metre pred učenci in narekoval le-tem različne zakonitosti. Učenec ne sme biti le pasiven
prejemnik znanja, pač pa aktiven iskalec novih vsebin, zakonitosti, veščin in prepričanj.
(Simoneti et al., 2007)
Takoj, ko se učenec pri pouku prične dolgočasiti, bi morali učitelji to opaziti in o tem resno
razmisliti. Če želimo, da bodo mladi v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelovali, se
odzivali in pridobili predvidena znanja, veščine in vrednote, moramo skrbeti tudi za njihovo
aktivno sodelovanje med poukom in za zanimivo poučevanje. Ni dovolj, da je učitelj
strokovnjak na svojem področju, pač pa mora biti močan tudi v pedagoško-didaktičnem
znanju in pristopih.
Interdisciplinaren pristop poudarja medsebojno povezanost različnih vidikov življenja, kar
pomeni, da bi vrednotam prostora in trajnostnemu razvoju dali več poudarka ne le učitelji
geografije, pač pa tudi biologi, zgodovinarji in učitelji ostalih predmetov, saj vidimo, kako je
v svetu vse medsebojno povezano in kako ena sprememba za seboj potegne množico drugih.
(Simoneti et al., 2007)
Geografija kot znanost vključuje elemente zgodovine, biologije, fizike, kemije, matematike
in ostalih ved. Vse te znanosti geografijo bogatijo in prispevajo k razumevanju različnih
prvin v prostoru. Tudi pri iskanju vrednot in načrtovanju v prostoru upoštevamo različna
področja in jih med sabo povezujemo. Pri primeru iskanja vrednot prostora, ki smo ga
izvajali med učenci, ko so načrtovali prihodnost gradu in zapuščenega naravnega bazena v
njihovem domačem kraju, so poleg geografskega znanja uporabili tudi znanje iz zgodovine,
biologije in umetnosti. Vse te vede namreč tvorijo kompleksno celoto.
Problemsko naravnan pouk pomeni učiti se na podlagi konkretnega realnega problema, ki
ga je potrebno obdelati z vseh zornih kotov in najti najustreznejšo rešitev. Takih situacij je v
realnem življenju ogromno in naučiti se reševati te probleme pomeni biti oborožen z zelo
pomembno veščino. Učenci naj bi bili vnaprej seznanjeni s tematiko, na katero se potem
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lahko v miru pripravijo, ob analizi problema pa pokažejo tudi različne socialne in osebnostne
lastnosti. (Simoneti et al., 2007)
V primeru, ki smo ga izvajali med osmošolci, smo se med drugim osredotočili na dva vsem
znana prostorska problema na ožjem geografskem območju. Mladi morajo čim prej razviti
zavedanje o prostorskih problemih, ki jih obdajajo in ki vplivajo tudi na njihovo življenje ter
življenje njihovih družin. Tako pride do izraza čustveno-motivacijska plat delovanja človeka,
ki je ena izmed najpomembnejših v odločanju ljudi in jih vodi do zaključne stopnje, ko
prizadeti prebivalci osnujejo končne predloge.
Učenje kot proces pa omogoča otrokom razumeti učenje in izobraževanje kot proces, ki
izpostavi njihovo dejavnost, dinamiko, posamezne faze in odnose med področji in jih nauči
za življenje tudi po tem, ko zapustijo šolsko okolje. (Simoneti et al., 2007) Tega se mladi
najbolj zavedajo ob metodi neposrednega opazovanja, se pravi na terenu, v odprtem prostoru.
Slika popolne učne pokrajine, ki bi stremela k povečanju zavedanja in delovanja v skladu z
vrednotami prostora, bi (po Meyr) izgledala nekako takole. Predstavljajte si razred, ki ima
namesto stropa nebo in namesto tal zemljo. Ta učilnica nima zidov in tako lahko mladi
znanstveniki raziskujejo svet hroščev in listov, matematiki merijo količino dežja, štejejo
semena in preverjajo rast njihovih rastlin, dramatiki vadijo svoja dejanja na vetrovnem odru,
umetniki skicirajo sence in svetlobo ter jezikoslovci poimenujejo pokrajino s tisočimi
besedami. (Maljevac, 2007)
Vse pogosteje pojdimo z učenci ven, v odprti prostor, med različne prostorske elemente in
občutimo vse, kar nam prostor ponuja. Odprti prostor okoli nas je za večino ljudi dobrina, v
katero hitimo, ko imamo vsaj malo prostega časa. Da bodo to lahko uživali tudi naši zanamci
in da se bodo v prostoru dobro počutili ter kakovostno živeli, moramo za to skrbeti od tega
trenutka naprej. Mlade vodimo ven, kjer naj se teden za tednom prepričajo o vrednosti
prostora, ki jim omogoča življenje.
Na privlačnost prostora vplivajo trije kriteriji:
•
•
•

občutki, ki nam jih prostor vliva,
dejavnosti in aktivnosti, ki nam jih prostor ponuja (sedenje, igra, klepetanje),
elementi, ki jih prostor vsebuje (voda, drevesa). (Maljevac, 2007)

Res pa je, da se moramo učitelji na delo v prostoru tudi temeljito pripraviti, saj bomo le tako
lahko sledili zastavljenim ciljem in dosegli kvalitetne in uporabne rezultate. Učitelji in otroci
lahko izboljšajo in nadgradijo svoje znanje o prostorskih problemih s pomočjo neformalnih in
drugih inovativnih programov, ki bi dopolnjevali učenje in poučevanje v pokrajini:
•
•
•
•
•
•

vključevanje znanstvenikov in ekspertov kot predavateljev in svetovalcev v učnem
procesu,
šolski časopis, ki bi seznanjal ljudi z raziskavami otrok na področju vrednot prostora,
interesne dejavnosti, npr. skupine, kjer bi otroci lahko vrtnarili, gledališki krožek,
arheološke delavnice, kuhanje, umetnostno ustvarjanje,
akcijsko delo učencev v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom,
učenje skozi izkušnje, pridobljene na ekskurzijah in v šoli v naravi,
organiziranje tematskih dni in odprtih vrat, ko šola odpre prostore lokalnim
prebivalcem,
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sodelovalno učenje učencev različnih starosti, ki tako izmenjajo svoje znanje o
prostoru in lahko skupaj načrtujejo, gradijo in ohranjajo skupen prostor,
sodelovanje v zunanjih delavnicah in tekmovanjih,
preživljanje časa v odprtih javnih prostorih (trgi, parki, botanični vrtovi) in osnovanje
pešpoti, kolesarskih poti, ki bi povezovale šolo in otrokove domove,
sodelovanje v odločanju na regionalni in državni ravni z različnimi načini
raziskovanja in lastnimi predlogi. (Maljevac, 2007)

Šola prihodnosti bo v primerjavi s sedanjim posredovanjem informacij, vsakdanjim učenjem in
verbalnim pridobivanjem znanja poudarjala širše izobraževanje, razumevanje snovi in
primerjavo pridobljenega znanja z življenjskimi izkušnjami. Jutrišnja šola bo morala učencem
dati možnost, da si s sodelovanjem pri posameznih konkretnih opravilih in nalogah sami
pridobijo življenjske izkušnje. To pa je več kot le teoretično posredovanje življenjskih vzorcev.
Pridobljena konkretna izkušnja mora biti celovita: upoštevati mora celotno učenčevo osebnost,
hkrati pa biti uporabna v vsakdanjem življenju. Zmanjšal se bo pomen posameznih učnih
predmetov, povečala se bo povezanost med njimi. Povezave med posameznimi sklopi znanj in
njihovo uporabo postopno ne bodo več usmerjali dosedanji učni predmeti, temveč nove, širše
pedagoške spodbude. (Kolar, Cankar, 2005)
Galileo Gallilei je dejal, da ljudi ne moremo ničesar naučiti, lahko jim samo pomagamo, da
tisto pomembno odkrijejo v sebi. Običajni potek pouka premalo spodbuja k ustvarjalnosti.
Ravno vsebine v zvezi z okoljem in prostorom nam ponujajo veliko možnosti, da ustvarimo
ozračje, ki spodbuja ustvarjalne ideje in odgovore. Učitelji moramo spodbujati različne poti in
načine reševanja problemov. Odprti moramo biti za novosti. Učencem je potrebno večkrat
zastaviti uganke ali paradokse in jim dati priložnost za kreativno izražanje. Naj sami predlagajo
dejavnosti, potek, način reševanja določenih problemov v prostoru. Kot učitelji moramo ceniti
globlje estetsko doživljanje, naravno in izkustveno učenje in ob tem pokazati svoj osebni
interes za snov in za učenje kot dejavnost, ki je za učenca pomembna in ga bogati. Star kitajski
pregovor pravi, da ljudje nismo posode, ki jih polnimo, temveč bakle, ki jih prižgemo. (Orel,
2005, str. 67) Pomembno je, da v šoli spodbujamo ustvarjalno mišljenje in iskanje različnih,
tudi izvirnih rešitev za resnične, aktualne probleme, ki jim z ustaljenimi metodami nismo več
kos, npr. kako izboljšati kakovost življenja, kako reševati probleme in konfliktne situacije v
danem prostoru. Teh situacij pa se lahko lotimo na različne načine, s pasivnimi ali aktivnimi
oblikami dela. Za dosego ciljev izobraževanja za vrednote prostora in prostorsko načrtovanje
ter trajnostni razvoj nedvomno poudarjamo takšne oblike in metode dela, pri katerih učenci in
dijaki aktivno prispevajo k izkupičku njihovega skupnega dela.
»Zapomnimo si ali usvojimo 10 % od tega, kar beremo, 20 % od tega, kar slišimo, 30 %
od tega, kar vidimo, 50 % od tega, kar vidimo in slišimo, 70 % od tega, kar sami rečemo
in 90 % od tega, kar sami naredimo« (Tomič, 1997, str. 173). Zato v nadaljevanju
predstavljamo nekaj metod dela pri pouku geografije, pri katerih so lahko učenci in dijaki
izjemno aktivni in ob katerih pridobijo največ veščin in znanj za učinkovito in tvorno
(so)delovanje v prostoru, kjer tvorijo majhen, a pomemben del družbe. Vse naštete metode so
si v svojem bistvu zelo podobne in prvine vseh se med sabo prepletajo.
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2.5.3. METODE PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU O VREDNOTAH PROSTORA
Biti dober učitelj je zelo zahtevno delo. Tudi besedo dober je težko opredeliti, saj bi jo
vsak udeleženec izobraževalnega procesa lahko razložil po svoje oziroma drugače. Po
našem mnenju je pravi učitelj tisti, ki doseže cilje, ki si jih je zastavil ob začetku učne ure
in ob začetku šolskega leta, tem ciljem sledi na način, da v pouk vnaša raznolike oblike,
metode, pristope in pripomočke, ki služijo svojemu namenu in nikakor in nikdar niso
sami sebi namen. Pri vsaki stvari, ki jo učitelj vpelje v pouk, mora znati argumentirati
prednosti in pridobitve, za katere bodo učenci ob koncu učnega procesa bogatejši. Dober
učitelj je učitelj z jasno vizijo, s pristopom primernim razvojni stopnji učencev, z dobrim
značajem in pozitivno naravnanostjo. Dober učitelj sledi aktualnim dogodkom na
področju stroke in didaktizacije pouka ter je pripravljen delovati fleksibilno v času, ki
zahteva stalno prilagajanje na raznovrstne spremembe. Postati in delovati kot dober
učitelj je resnično zahtevno poslanstvo.
Vsak učitelj mora kompleksen pedagoški proces izvajati tako, da se v njem lahko uveljavljajo
učenec kot posameznik, njegove pravice in odgovornosti ter učenčeva edinstvena
individualnost. V pedagoškem procesu, ki mora vselej potekati na visoki strokovni ravni,
morata prihajati do izraza strpnost in pravica do drugačnosti. V njem se mora izražati
pluralizem različnih mnenj, stališč učencev in njihovo demokratično komuniciranje. Sploh
slednje zelo pomembno oblikuje učenčevo osebnost. (Židan, 1996)
Zahtevne cilje, s katerimi moramo v današnjem času oborožiti učence in dijake, ne
uresničujemo le z vsebino, temveč predvsem z njeno didaktizacijo. Prav z uporabo
nerutinizirane, ustvarjalne, nenehno sveže didaktizacije lahko učencem dokazujemo, kako se
danes v šoli, v sodobni šoli, njihova vloga bistveno spreminja. Učitelj bi moral počasi, po
korakih prevzeti novo enakopravnejšo pozicijo med učenci v obliki sproščenega pogovora in
usklajevanja mnenj. Od njega današnji čas zahteva, da sprejema pobude tudi od učencev, da
usklajuje skupaj zasnovane akcije, da vzbuja iniciativo učencev, razdeljuje odgovornosti ter ne
kritizira le on, temveč je tudi sam sposoben sprejemati kritiko učencev in iskati kompromise
med različni pobudami in stališči. (Židan, 1996)
Sam didaktični način naj učenca vpeljuje v stalno, še nadaljnje individualno iskanje, objektivno
kritično razmišljanje o pomembnih vrednotah prostora in družbe. Učitelj geografije mora biti
stalno v vlogi metadidaktika. To pomeni didaktika, ki zna vrednotiti dosežke svojih različno
uporabljenih didaktičnih pristopov. In katere konkretne didaktične pristope lahko uporablja za
vrednotno bogatitev učenčeve osebnosti? To so družabne igre, projektno učno delo,
mikropouk, izkustveno učenje, diskusijske ure itd. (Židan, 1996)
Posredovanje golega znanja danes ni več smiselno. Veliko dejstev, ki se jih naučimo danes,
jutri več ne velja, poleg tega prevelika količina faktografskega znanja vodi do prehitrega
pozabljanja. Ob uporabi aktivnih oblik dela, o katerih bomo pisali malo kasneje, pa učenci
pridobivajo veščine in spretnosti, ki so danes tako zelo potrebne. Danes moramo znati soočiti
različne poglede in interese ter poiskati optimalno rešitev, znati moramo reagirati na
spremembe, izražati moramo svoja lastna mnenja in prepričanja, poleg tega moramo biti v
stiku z vsemi novostmi, da lahko aktivno sodelujemo in prispevamo k pozitivni klimi v družbi.
Za današnjo odraslo osebnost naj bi bile zato značilne naslednje lastnosti:
•

pripravljenost sprejemati nove izkušnje, ideje in vzorce obnašanja,
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sposobnost samostojnega oblikovanja stališč do različnih vprašanj,
pozitivno vrednotenje različnih stališč,
sorazmerno visoka stopnja informiranosti,
naravnanost na sedanjost in prihodnost in ne več (toliko) na preteklost,
sposobnost dolgoročnega načrtovanja javnih zadev in zasebnega življenja. (Židan,
1996)

Vse te značilnosti naj bi prispevale k sposobnostim učenca in dijaka za fleksibilno opravljanje
njegovega prihodnjega poklicnega dela (Židan, 1996). V današnjem času moramo dati
poudarek na znanje, ki mora biti celostno, ki mora ohranjati zveze in vzorce, poudarjati
kvalitativno nad kvantitativnim, težiti k ohranjanju in povečevanju raznolikosti, spoštovati
zakonitosti življenja in vse njegove oblike, biti mora odgovorno do sedanjosti in prihodnosti.
Značilnost današnjega časa je oziroma bi morala biti naraščajoča želja mladih po njihovem
aktivnem vključevanju pri sprejemanju družbenih odločitev, še posebno takrat, ko se govori
prav o stvareh, ki zadevajo konkretno mladino. Vendar je za tovrstno sodelovanje zaenkrat
pripravljeno le majhno število mladih. Eden izmed razlogov so nedvomno omejene možnosti
sodelovanja mladih na lokalnih in širših nivojih. Zato je v procesu vzgoje in izobraževanja
nujno pripraviti mlajšo generacijo, da deluje v dobro celotne družbe in v dobro njihovega
osebnega razvoja. Poleg tega je mlade potrebno spodbujati v pridobivanju znanja na področju
trajnostnega razvoja, izobraževanja za aktivno in odgovorno državljanstvo, kulture, ekologije,
naravne in kulturne dediščine. Predvsem pa je za vsakega posameznika in za celotno družbo
velikega pomena, da razvije zdrav življenjski stil in spremljajoče življenjske navade. (Elenska,
2002)
Pred sabo moramo vedno imeti naslednje: vedno se je potrebno prilagajati naslednjim trem
postavkam. Središče sveta je tam, kjer živimo in kako živimo, kar je odvisno od nas samih.
Besedi »ni mogoče« v današnjem svetu nimata več prostora. Pomembno je, kaj želimo doseči
in na kakšen način bomo to dosegli. Poleg tega pa je danes nujno, da tolerantnost med
generacijami preide v partnerstvo, saj se mladi učimo od starejših, prav tako pa tudi starejši od
mladih. (Elenska, 2002) Večkrat pravimo, da je nemogoče postalo mogoče, vendar se to nikoli
ni zgodilo samo od sebe. Veliko stvari, ki se od daleč zdijo neizvedljive, je mogoče uresničiti,
vendar le ob pravi meri pripravljenosti, volje in sodelovanja. Medgeneracijsko sodelovanje pa
je eden izmed temeljev tudi za uspešno vzgojo in izobraževanje o vrednotah prostora in
trajnostnem razvoju, saj se lahko sodelovanje starejših izkušenih učiteljev in mlajših učiteljev,
polnih novih znanj in pristopov, spoji v čudovito izvajanje dejavnosti za dobrobit vseh učencev
in dijakov.
2.5.3.1. TERENSKO DELO

Selitev pouka iz učilnic v odprti prostor predstavlja predpogoj za kakovostno prostorsko
izobraževanje. Praktično reševanje nalog je v tem primeru edini možni način učenja. Prav na
tem področju je mednarodna praksa zelo bogata in obstaja res velik nabor zelo uporabnih tujih
zgledov za popestritev domače prakse, ki tudi sicer v zadnjih desetletjih pogosto in učinkovito
učenje preusmerja iz učilnic v odprt prostor. Hkrati pa ta zelo praktični vidik in dejstvo, da so
predmet zanimanja in učenja značilnosti prostora, pomembno vpliva na vlogo šolske stavbe in
okolice v učnem programu. Viri namreč opozarjajo na izjemen pomen zgledov in dokazujejo,
da ljudje, otroci pa še posebej, razmeroma hitro zaznamo razkorak med ustno sporočenim in
praktično živetim. (Maljevac, 2004)
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Pri ugotavljanju stanja v okolju, zbiranju podatkov in razvijanju odnosa do okolja ima zelo
pomembno vlogo terensko delo, saj so učenci pri njem v neposrednem stiku z okoljem. Pri
vzgoji za prostor učence spodbujamo k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju z različnih
perspektiv (geografske, fizikalne, kemijske, biološke, sociološke, zgodovinske, psihološke,
estetske, etične ...). Učenci se pri neposrednem stiku z naravnim okoljem zavedo njegove
vrednosti in ranljivosti, razvijejo občutek za lepo in vredno v prostoru, ljubezen in občudovanje
ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot. (Kravanja, 2005) To je namreč namen in cilj vzgoje
in izobraževanja za povečanje zavedanja o vrednotah prostora.
S strokovno ekskurzijo na terenu obravnavamo izbrano učno snov z naravnega, zgodovinskega
in družbenega vidika. Temu ustrezni so tudi cilji strokovne ekskurzije s terenskim delom:
razumeti delovanje domačega okolja, razumeti sovplivanje in soodvisnost naravno in
družbenogeografskih pojavov, učiti se spoštovanja ljudi, ki so na kakršenkoli način drugačni
ter pridobivati in razvijati sposobnosti neposrednega in posrednega opazovanja vseh elementov
in dejavnikov v prostoru. (Redenšek, 2005)
Učenje zunaj, v okolju, ki učence obdaja, prispeva k vsem sferam otrokovega razvoja.
Najpomembnejše so naslednje:
•
•

•

•
•
•

fizični razvoj: razvoj čutnih, motoričnih in drugih spretnosti, možnosti za tek,
plezanje, vrtnarjenje, dotikanje, vonjanje, opazovanje različnih barv in tekstur;
duševni (miselni) razvoj: urjenje spomina, domišljija, koncentracija, kreativnost,
različne aktivnosti v povezavi z umetnostjo, gradnjo, manipulacija z naravnimi in
umetnimi materiali, igre domišljije, pomnjenje s pomočjo vizualnih didaktičnih
pripomočkov;
razvoj posameznikovega značaja: vztrajnost, neodvisnost, samozaupanje, kar otroci
razvijejo skozi izkušnje, delo, sodelovanjem z drugimi, z reševanjem konkretnih
primerov;
razvoj socialne inteligence: druženje z drugimi otroki in odraslimi, skupinsko delo,
sprostitev: premoč nad strahom in občutkom negotovosti, zadovoljevanje želja,
povečanje motivacije, premagovanje ovir;
socializacija: saj med igro z drugimi učenci le-ti sodelujejo, se med sabo prilagajajo in
sklepajo kompromise, so bolj tolerantni, ubogajo pravila, dajejo in sprejemajo nasvete.
(Maljevac, 2007)

Pouk v odprtem prostoru resnično prinaša vse naštete prednosti in možnosti ter rezultate, zato
ga moramo izvajati pogosteje. Največja ovira pri tem je organizacija in zahtevano število
spremljevalcev. Če gre za manjše razrede, delo z učenci ali dijaki lahko izpelje učitelj sam. Če
pa je število učencev in dijakov večje, učitelj po pravilnikih in tudi zaradi organizacije ter
nenazadnje discipline potrebuje pomoč vsaj enega sodelavca, ki mora biti pripravljen
pomagati. To je mogoče le takrat, ko širši krog zaposlenih verjame v pozitivni izid terenskega
dela, ki z natančno izdelanim namenom in cilji sledi h končni rešitvi.
Veliko avtorjev poudarja vpliv učenja na prostem na razvoj delovnih navad, občutka za red in
urejenost, zavedanje pomena in pomembnosti narave, razvoj vrednot v povezavi s prostorom
in njegova zaščito. Otroku je šolsko igrišče prostor za izobraževanje, raziskovanje in
delovanje. Otrok nagonsko raziskuje neznani svet in zanimiva, njemu povsem neznana
dejstva. Z njimi mora čutiti varnost v odnosu do okolja in drugih ljudi. Kontakt z naravo je
izjemnega pomena za skladen otrokov razvoj. Otroci v sebi nosijo podobe, ideje in predstave
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o svetu, ki jih obdaja in nujno potrebujejo možnosti, da jih opazujejo, raziščejo in tako
razvijejo občutek za realnost. (Maljevac, 2007)
Pristop in učne metode so prav toliko pomembne kot vsebina študij o prostoru. Ena izmed
najustreznejših metod za seznanjanje učencev z vrednotami prostora je prav terensko delo, ki
vključuje učenje skozi izkušnje, študije primera in problemski pristop. To je idealna
priložnost za učence, da povežejo teorijo s prakso in definirajo vzroke in posledice v
naravnem in družbenem okolju, saj kartirajo, merijo, analizirajo, eksperimentirajo in
opazujejo. Ob koncu dela znajo pisno in govorno izraziti svoje rešitve in poglede na
zastavljene izzive.
2.5.3.2. PROJEKTNO DELO

Projektno delo je osredotočeno na konkreten problem, njegovo rešitev, interdisciplinarno
delo, nerazdružljivost teorije in prakse in sodelovanje učiteljev in učencev za skupni cilj.
Idejo moramo dobiti v bližnji okolici (ki lahko predstavlja eno izmed zelo primernih učil pri
pouku geografije), tako da je stvar avtentična in da učencem lahko predstavimo relevantne
informacije za delo na projektu. Projektno delo je lahko individualne ali skupinske narave,
temelji na znanstvenih principih z namenom najti možne rešitve/predloge za spremembe
(končni cilj). Odgovori seveda niso dani vnaprej. (Simoneti et al., 2007)
Principi projektnega dela so predstavljeni v nadaljevanju, kjer razlagamo vodila za uspešno
izvajanje te metode.
•

•

•

•

•

Tematski problem (interdisciplinarni pristop). Naloga mora biti predstavljena kot
problem oziroma vprašanje, ki ga je potrebno rešiti in priti do konkretnih zaključkov.
Izbrana tematika oziroma problem je ponavadi tematsko zaokrožena. Zaradi tega je
nujna potreba po interdisciplinarnem pristopu. Npr. projektna tema je lahko
vrednotenje zemlje, načrtovanje rabe prostora, umestitev novega šolskega igrišča v
bližino šole.
Življenjski primeri. Glavni namen mora biti reševanje resničnih, konkretnih
primerov v okolju, v katerem živimo in delamo. Na ta način se otroci s tematiko lažje
poistovetijo, če si problem konkretno predstavljajo ali še bolje, če so del njega. Na ta
način so učenci bolje motivirani in njihove znanje je trajnejše.
Usmerjenost k cilju, saj ne gre za popularen način učenja, ki bi imelo naključen
rezultat. Vse dejavnosti morajo biti podrejene vnaprej določenim ciljem, kar zahteva
obsežno in temeljito pripravo učitelja vnaprej. Jasno moramo vedeti, kaj in na kakšen
način želimo doseči. Npr. cilj projekta je lahko najti najvarnejšo pot v šolo, umestiti
novo igrišče ipd. Ena izmed najpomembnejših komponent je sodelovanje učencev v
vseh fazah projekta.
Upoštevati interes, potrebe in zmožnosti učencev je edini predhoden pogoj za
ustrezno motivacijo učencev in izpolnitev projekta. Vedno obstaja vprašanje – kako
daleč je potrebno upoštevati učenčeve interese in koliko naj vmes posega učitelj. Vsak
učitelj mora najti pravo mero posega v delo učencev, ki velikokrat o okolju, ki jih
obdaja, vedo veliko več, kot si drznemo misliti.
Sodelovanje, saj je pomen učenja skozi projekte pokazati učencem skupno
sodelovanje projektnih partnerjev. Potreba po sodelovanju ne obstaja le med učenci in
učiteljem ter med učenci samimi, temveč tudi med lokalno skupnostjo in šolo. V prvih
fazah dela morajo učitelji med sabo uskladiti, kateri kurikularni cilji bi lahko bili
uresničeni ob tem projektu. Na ta način zopet vidimo interdisciplinaren pristop,
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povezanost različnih šolskih predmetov, vsebin, znanj in način, kako lokalna skupnost
lahko najde možne rešitve na zastavljena vprašanja v sodelovanju s šolo.
Odprtost in tolerantnost. Prostorske vsebine niso vezane le na konkretno
enostransko znanje ali en šolski predmet. Med projektom je vsaka tematika pretresena
z različnih zornih kotov, zato se pojavi potreba po medpredmetnem povezovanju, kot
je to načrtovano tudi v kurikulumu.
Poudarek na empiričnem učenju. Za učence je zelo pomembno, da skušajo doseči
zastavljene cilje z uporabo čim več čutov, in sicer skozi oči, ušesa, jezik … Projektno
delo združuje intelektualno in fizično delo, razmišljanje in dejavnosti, šolo in
življenje. Projektno delo stimulira učence za aktivno učenje. Če spodbujamo učenje na
podlagi različnih čutov, s tem preprečimo tudi enoličnost, do katere med učnim
procesom pride prehitro.
Poudarek na vseživljenjskih učnih procesih. Zaradi primarno pedagoških funkcij
projektnega dela končni rezultat tega ni rezultat, ki ga dosežejo le učenci sami.
Rezultati so samo orodje za dosego izobraževalnih ciljev. Tako poudarek ni le na
končnem rezultatu, temveč na celotnem projektu – od načrtovanja, realizacije le-tega
do končnega zaključka. Cilj takega načina dela je večinoma motiviranje učencev. Z
medsebojnim sodelovanjem lahko učenci aktivno pridobijo in obogatijo svoje znanje
in izkušnje, razvijejo svojo samopodobo, ki je izjemnega pomena za njihovo
osebnostno rast. (Simoneti et al., 2007)

Nasproti ustaljenemu načinu poučevanja pripelje projektno učenje do rezultata, ki ga je
mogoče predstaviti ostalim učencem, dijakom ali širši publiki. Projektno učenje oziroma delo
na določenem projektu lahko traja dlje ali manj časa, lahko traja celo šolsko leto ali še dlje.
Kot za vsak projekt, ki se ga lotimo, morajo biti tudi pri tem vnaprej postavljeni cilji in
vrednote, ki naj bi bili realizirani ali raziskovani med delom. Končni rezultati se večinoma
močno nanašajo na specifično vsebino. Med projektom učenci tako opazijo koristnost take
vrste dela, ki je večinoma zelo življenjsko in kjer so vsebine izvzete iz naravnega in realnega
okolja. Ključnega pomena je, da že pred začetkom izvajanja projekta pripravimo načrt, kako
bodo stvari potekale, katere vsebine in cilji so ključnega pomena ter naredimo časovno
razporeditev dela. (Simoneti et al., 2007) Načrt dela mora vsebovati vse faze projekta od ideje
do zaključka, ko se naj rezultati predstavijo širši javnosti, lokalnim ali širšim oblastem.
2.5.3.3. PROBLEMSKI POUK

Ker se v prostoru vsakodnevno pojavljajo različni problemi in konflikti, se zdita
izobraževanje in vzgoja o reševanju le-teh smiselna in nujna. Geografske tematike, ki nudijo
obravnavo s problemskega vidika, so številne. Med njimi lahko najdemo naslednje:
onesnaževanje prostorskih prvin, gradnja stanovanjskih naselij in ostalih stavb, prometna
problematika, globalno segrevanje, razvoj turizma, naravne nesreče ter regionalne razlike po
svetu in v Sloveniji. Tudi ostale tematike dopuščajo ogromno možnosti analize in sinteze ter
vrednotenja, ki predstavljajo najvišje stopnje Bloomove taksonomije učnih ciljev.
Problem je potrebno zastaviti na začetku ure na način, ki v učencih vzbudi stanje
vedoželjnosti in napetosti (Preglednica 2). Težavnostna stopnja problema mora ustrezati
razvojni stopnji učencev. Novi problemi morajo v določeni meri sloneti na izkušnjah ali
predznanju učencev. Pri učencih je potrebno vzpodbujati ustvarjalnost, domišljijo, iskanje
različnih rešitev, kritičnega izbiranja podatkov za reševanje problemov. Pri problemskem
pouku morajo učenci odkriti bistvene zveze in odnose med procesi in pojavi, ki jih preučujejo.
Zelo pomembno je, da ima vsak učenec možnost, da predstavi svoje predloge, domneve,
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rešitve in sklepe. (Tomič, 1997) Ni nujno, da je cela ura posvečena problemskemu pouku.
Tudi pri tradicionalnem načinu poučevanja lahko pri različnih vsebinah (predvsem pri
povezanosti vseh geografskih elementov – naravno in družbenogeografskih ter regionalni
geografiji) uporabimo problemski način dela in mišljenja.
Preglednica 2: Koraki problemskega pouka.

Vir: Tomič, 1997, str. 146
2.5.3.4. ŠTUDIJA PRIMERA

Priporočljivo je, da se študij primera poslužujejo učitelji v zadnjih treh razredih osnovne šole
in v srednjih šolah, saj ta metoda zahteva samostojno raziskovanje, iskanje informacij in
oblikovanje zaključkov. Študija primera je lahko npr. natančna analiza pozitivnih in
negativnih vidikov gradnje cest, naselij, kar pomeni primeri izvzeti iz realnega življenja, ki
obdaja učence in na podlagi katerih učenci lahko osnujejo osnovno znanje. Na prvi stopnji
priprave je potrebno ovrednotenje predznanja in razumevanje konkretnega primera med
učenci. To lahko izvedemo s pomočjo miselnega vzorca, kjer lahko poudarimo npr. vse
pozitivne učinke kolesarske steze v okolici. Pred začetkom študije primera je potrebno
aktivirati učenčevo razmišljanje o tematiki. (Simoneti et al., 2007)
S pomočjo študije primera lahko v učilnici premišljujemo o realnih dogajanjih in problemih,
ki nas obdajajo. Na ta način učenci lahko opravijo miselni preskok z lokalnega na regionalni,
kasneje nacionalni ali celo globalni nivo. Pri tej metodi dajemo manj poudarka na
interdisciplinarno delo, pač pa raziskujemo celoten primer znotraj dejavnosti in okolja, ki ga
obdaja. Tako lahko uspešno vključimo vsakodnevne situacije v učilnico, težje pa je vključiti
znanje v realno življenje (aktivno sodelovanje za trajnostni razvoj). (Simoneti et al., 2007)
Koraki študije primera so naslednji:
•
•
•
•

motivacija, izvabljanje idej,
predstavitev problema in analiza,
razdelitev nalog,
strategija dela,
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delo v manjših skupinah,
združevanje rezultatov po skupinah.
združitev in utemeljitev rezultatov. (Simoneti et al., 2007)

To pomeni, da na prvi stopnji predstavimo problem, nalogo oziroma izziv razredu kot celoti.
Na drugi stopnji sledi delo v skupinah, kombiniranje posameznih skupin in zopet delitev idej
v razredu kot celoti. Na tretji stopnji pa razred kot celota ponavlja, analizira, skuša doseči
sintezo in se na podlagi rezultatov uči. (Simoneti et al., 2007) To obliko dela lahko združimo
še z igro vlog, tako da popestrimo delo in ob tem še dodatno razmišljamo. Če je predmet
študije primera gradnja avtoceste mimo določenega kraja, se lahko učencem razdelijo
naslednje vloge: prebivalec kraja, oseba, ki se vozi skozi kraj na delo, oseba, ki je lastnik
ozemlja, kjer naj bi avtocesta potekala, okoljevarstvenik, direktor uspešnega podjetja v mestu
in predstavnik DARS-a. Ti učenci oziroma dijaki bi se morali postaviti v kožo določene osebe
in zagovarjati njeno stališče. Ob tem bi se mladi znova in bolje zavedali pluralnosti interesov,
možnosti in raznolikih rešitev v prostoru.
Danes pedagogi in učitelji ter ostali strokovnjaki poudarjajo nujnost in pomembnost aktivnega
sodelovanja učencev in dijakov v učnem procesu. Učence ter dijake moramo poleg podanega
znanja naučiti še ogromno drugih spretnosti, veščin in sposobnosti, da bodo kot odrasli ljudje
kos izzivom, ki jih ponuja in zahteva današnje življenje.

2.6. POTREBNA ZNANJA, VEŠČINE, VREDNOTE
S čim moramo med procesom geografskega izobraževanja o vrednotah prostora oborožiti
učence ter dijake, da spodbudimo njihovo mišljenje in ustvarjalnost, da bodo sprejemali prostor
kot vrednoto, delovali v skladu s trajnostnim razvojem in postali odgovorni ter spoštljivi do
ljudi in okolja, ki jih obdaja? Rezultati uspešnega izobraževanja o vrednotah prostora pri pouku
geografije obsegajo več področij, od različnih znanj, do raznih veščin in spretnosti, odnosov in
vrednot.
Če hočejo učenci in dijaki postati odgovorni državljani (active citizens) 21. stoletja, morajo
vedeti in znati stvari, ki jih navajamo v nadaljevanju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planet Zemlja in njeni elementi so omejeni.
Poznati morajo vse v zvezi z viri na Zemlji: prst, voda, minerali, itd. in njihovo
razširjenost ter vlogo pri ohranjanju živih organizmov.
Zavedati se morajo, kako delujejo ekosistemi in biomi in kako le-ti vplivajo na zdravje
okolja in ljudi.
Vedeti morajo, kakšen je bil odnos prvotnih družb do okolja in v njem najti pozitivne
vidike.
Vedeti morajo, kako lahko naravni viri vplivajo na ekonomski razvoj določenega
območja.
Poznati morajo karakteristike razvoja v nomadski, agrarni, industrijski in
postindustrijski dobi in vpliv tega razvoja na naravno okolje.
Učencem in dijakom je potrebno razložiti, kakšno vlogo imata v razvoju znanost in
tehnologija in kakšen vpliv imata le-ti na okolje.
Zavedati se morajo procesa urbanizacije in njegovih posledic za prostor.
Učenci in dijaki morajo razumeti povezanost različnih vidikov življenja: političnega,
gospodarskega, okoljskega in družbenega.
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Znati morajo poiskati rešitve za globalna vprašanja.
Naučiti se morajo načrtovati in sklepati odločitve v skupnosti na način, da prostor
vidijo kot vrednoto. Poleg tega morajo vedeti, kako pomembno je na vseh področjih
našega življenja sodelovanje vlad, poslovnežev, nevladnih organizacij in javnosti.
(Learning for a sustainable future, 2007)

Katere sposobnosti in veščine naj bi učitelji med učnim procesom spodbujali pri učencih in
dijakih?
•
•
•
•
•
•
•

Učencem in dijakom je potrebno dati zglede, kako raziskovati, voditi različne študije o
prostoru in zastavljati vprašanja sebi in drugim.
Naučiti jih moramo, kako lahko uporabijo definicije konceptov, kot so prostor, družba,
razvoj in tehnologija v lokalnih, nacionalnih in globalnih izkušnjah.
Posluževati se morajo več virov in različnih tehnologij pri reševanju problemov.
Prepoznati morajo predsodke in znati poslušati različne vidike ter poiskati optimalno
rešitev.
Razvijati morajo hipoteze na osnovi pravih informacij, kritičnih analiz in skrbne sinteze
in jih preizkušati v novih kontekstih in izkušnjah.
Razvijati morajo strategije za primeren način spreminjanja današnjih razmer med
ekologijo in ekonomskim razvojem.
Znati morajo sklepati kompromise v konfliktnih situacijah. (Learning for a sustainable
future, 2007)

Danes ni dovolj imeti le znanje. Pomembneje je znati to znanje pridobivati in ga uporabljati.
To je veščina, ki naj bi jo spodbujali celotni čas osnovnošolskega in srednješolskega
izobraževanja. Predvsem pa moramo danes učitelji skrbeti za vrednostni sistem naših učencev
in dijakov, saj bodo ti imeli motivacijo in željo delovati trajnostno le v primeru, ko bodo
prostor dojemali kot vrednoto. In kako naj bi učenci ter dijaki videli prostor oziroma katere
vrednote naj bi razvili?
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoštovanje krhkosti, lepote in prožnosti naravnega okolja in medsebojne odvisnosti in
enakih pravic vseh živih bitij na našem planetu.
Spoštovanje odvisnosti človeškega življenja od virov omejenega prostora.
Spoštovanje človeške bistroumnosti, iznajdljivosti in kreativnosti v zagotavljanju
preživetja in spoštovanje iskanja možnosti za primeren in trajnostni napredek.
Pravilno vrednotenje človekove moči za spreminjanje sveta.
Občutek samospoštovanja in trdnosti v lastni kulturi in družbi, prav tako pa občutek
spoštovanja drugih kultur in medsebojne odvisnosti vseh ljudi v danem prostoru.
Pogled z globalne perspektive ter na ta način skrb in delovanje proti razlikam, krivicam
in nespoštovanju človekovih pravic v svetu.
Sprejetje trajnostnega življenjskega stila, ki vključuje tudi obvezo za sodelovanje pri
spremembah, nujnih za trajnostni razvoj in prihodnost.
Pozitivno mišljenje o prihodnosti, saj lahko vsak zase odgovorno sodeluje za trajnostno
prihodnost in s tem prispeva k prihodnosti za naše zanamce. (Learning for a sustainable
future, 2007)

Predvidevamo, da bi ob pravilno zastavljenem pristopu k obravnavi tematik prostorskega
načrtovanja in trajnostnega prostorskega razvoja učenci lahko usvojili naslednje veščine, ki so
nujne za prepoznavanje vrednot prostora, za premišljeno načrtovanje v njem, za odgovorno

58

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

ravnanje vsakega posameznika in sposobnost usklajevanja interesov ter spoštovanje
drugačnosti v vseh pomenih besede. Te dragocene veščine so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analitično mišljenje in delo,
konstruktivnost,
zmožnost vrednotenja (harmonično-disharmonično, estetsko-neestetsko, funkcionalnonefunkcionalno ipd.),
razvoj kritičnega mišljenja in distance (do količine informacij, medijev, družbe itd),
sposobnost analiziranja danih primerov,
kompleksen pogled na reševanje prostorskih problemov,
različni načini izražanja (besedno, grafično),
strpnost v sporazumevanju,
usklajevanje idej,
sprejemanje kompromisov,
sprejemanje odločitev in odgovornosti,
pozitiven odnos do lastne vloge pri oblikovanju prihodnjega razvoja,
razumevanje posledic vsakodnevnih dejanj,
odgovorno odzivanje na pobude. (Fridl et al., 2007)

Prvi predpogoj za uspešno delovanje v prostoru pa je etičen odnos uporabnika (ali upravljavca,
varovalca, občudovalca, spoštovalca) do njega. Etično razmišljanje in etičen pristop je
predpogoj za spoštovanje prostora in vseh njegovih komponent, kar pomeni, da moramo tudi
učitelji poleg staršev in širše družbe vseskozi graditi na vrednostnem sistemu učencev in
dijakov.
Tak proces, ki spreminja dojemanje vrednot in zahteva odgovornost in solidarnost vseh za vse
in vsakogar, gotovo ni lahek, je pa nujen, ker uvaja sožitje različnih generacij in različnih ljudi.
Pomeni kakovostno življenje. (Podobnik, 2005) Izobraževanje in vzgajanje za vrednote
prostora, za racionalno gospodarjenje s prostorom in odgovorno prostorsko načrtovanje
naj nas torej nauči, da bomo poleg dobrin prostora, ki jih stalno uživamo, znali čim
pogosteje izkoriščati neomejene zmogljivosti našega (raz)uma, v prostoru iskali in
spoštovali vrednote ter znali ravnati z negativnimi učinki človeka v prostoru ter na
splošno spoštljivo ravnali s prostorom, njegovimi dobrinami in ljudmi v njem. Učitelj
geografije ima pri tem (če to vidi in želi) izjemno pomembno vlogo.
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3. EMPIRIČNI DEL (RAZPRAVA IN REZULTATI)
3.1. METODOLOGIJA
3.1.1. RAZISKOVALNI PROBLEM
V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika za učence in dijake želeli ugotoviti,
kakšna je hierarhija splošnih vrednot med mladimi, kako so navezani na različna geografska
območja, kakšen je njihov odnos do prostora in kaj v njem najbolj opazijo. Poleg tega smo
ugotavljali njihovo mnenje o zastopanosti prostorskih vsebin pri pouku geografije in v
pogovorih njihovih družin. Med posameznimi vprašanji smo iskali možne povezave oziroma
zakonitosti.
Poznavanje odnosa učencev in dijakov do prostora, v katerem bivajo in delujejo, je osnovni
predpogoj za uspešno izobraževanje ter vzgajanje o vrednotah prostora, o vlogi prostorskih
elementov ter načrtovanju dejavnosti v njihovem vsakdanu. Koncept vrednot prostora,
prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja naj bi se vse bolj vključeval v osnovnošolsko
in srednješolsko izobraževanje, zato moramo poznati odnos mladih do omenjenih vsebin. Za
uresničitev namena raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, na katera smo
iskali odgovore v celotnem vzorcu in v posameznih podvzorcih, oblikovanih glede na spol, kraj
bivanja, starost, stopnjo šole in uspeh anketiranih.
3.1.1.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kakšna je lestvica splošnih vrednot med mladimi?
2. Katere dejavnosti mladim najpogosteje bogatijo življenje?
3. Kako močno so učenci in dijaki navezani na ožje ali širše geografsko območje?
4. Katere odlike kraja/mesta se jim zdijo najpomembnejše?
5. Kako pogosto sodelujejo v aktivnostih svojega kraja/mesta in kolikšen vpliv mislijo, da pri
tem imajo?
6. Kako so zadovoljni z obsegom prostorskih vsebin pri pouku geografije?
7. Na kakšen način najpogosteje spoštujejo okolje?
8. Kakšne ukrepe podpirajo v prostorskem načrtovanju?
9. Koliko se o prostorskih tematikah pogovarjajo v svojih družinah in ali obstaja povezanost
med pogovori v družinah in odnosu mladih do prostora?
10. Kolikšen delež med mladimi predstavljajo materialisti in kolikšen postmaterialisti?
11. Koliko je učencev in dijakov, ki bi se odločili za vrednote prostora v šoli in katerim
skupinam mladih so zanimivejše, če skupine primerjamo glede na spol, kraj bivanja, starost,
stopnjo šole in splošni učni uspeh?
3.1.1.2. RAZISKOVALNE (DELOVNE) HIPOTEZE

H 1: Učenci in dijaki s podeželja so bolj navezani na ožje geografsko območje, kjer živijo,
ter na večino ostalih geografskih območij (svojo občino, regijo, Slovenijo, Evropo in svet)
kot pa učenci in dijaki iz mestnih okolišev.
H 2: Velika večina (75 %) vseh anketiranih meni, da nima večjega vpliva na reševanje
problematike svojega kraja in se večinoma ne udeležuje raznih shodov in akcij, kjer bi

60

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

lahko učenci in dijaki uporabili tudi geografsko znanje. Razlike se pojavijo le med mladimi
iz mest in tistimi s podeželja, ki v svojem okolju na različne načine sodelujejo pogosteje.
H 3: Med dojemanjem svojega vpliva v okolju in pogostostjo aktivnega sodelovanja v
različnih akcijah v njem pri mladih obstaja močna pozitivna korelacija.
H 4: Mladi bi v povprečju o prostoru in njegovih elementih pri pouku geografije želeli
slišati več kot slišijo sedaj.
H 5: Osnovnošolci in srednješolci s podeželja pri vseh omenjenih ravnanjih (o katerih
veliko slišijo med poukom geografije) izražajo bolj spoštljiv odnos do prostora in okolja kot
njihovi vrstniki iz mest.
H 6: Gimnazijci in osnovnošolci večinoma na podlagi svojega geografskega in splošnega
znanja ter izkušenj bolj skrbijo za prostor okoli sebe kot dijaki srednjih strokovnih šol.
H 7: Med skupinami mladih z različnim učnim uspehom ni razlik v ravnanju v prostoru in
okolju.
H 8: Ravno najmlajši učenci so najbolj dojemljivi za izobraževanje in vzgajanje o
vrednotah prostora in prostorskih tematikah v okviru geografije, ker so bolj (v primerjavi
s srednješolci) navezani na prostor in ljudi okoli sebe in večkrat izražajo spoštljiv odnos do
prostora.
H 9: Učenci in dijaki, ki se v domačem okolju večkrat pogovarjajo o vrednotah prostora in
o samem geografskem prostoru, imajo do prostora in okolja bolj spoštljiv odnos.
H 10: Večina mladostnikov (75 %) se zaveda, da prostora ne smemo več spreminjati v taki
meri, kot smo ga spreminjali zadnja leta. Med skupinami ni statistično pomembnih razlik.
H 11: Srednješolci so za razliko od osnovnošolcev že usmerjeni bolj postmaterialistično.
H 12: Več kot polovici učencev in dijakov je tematika vrednot prostora relativno tuja.
Zanjo bi se v okviru pouka geografije mladi s podeželja odločili večkrat kot mladi iz mest.
Pogosteje bi se zanjo odločili osnovnošolci in gimnazijci kot pa dijaki srednjih strokovnih
šol in učenci z boljšim učnim uspehom kot tisti s slabšim. Med spolom in odločitvijo za
vrednote prostora v geografskem izobraževanju statistično pomembne povezanosti ni.
3.1.2. OSNOVNA MNOŽICA IN VZOREC
Preden predstavimo rezultate analize, bi radi razjasnili nekaj osnovnih statističnih pojmov, ki
smo jih povzeli po Ferligojevi (1997).
•

Enota: posamezni preučevani element.

Primer: učenec ali dijak v izbranih razredih na osnovnih (od sedmega do devetega razreda
devetletke) in srednjih šolah, ki so bile vključene v raziskavo.
•

Populacija: množica vseh proučevanih elementov.
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Primer: Vsi učenci osnovnih šol (od sedmega do deveta razreda devetletke) in dijaki srednjih
šol v šolskem letu 2006/2007.
• Vzorec: podmnožica populacije, na osnovi katere ponavadi sklepamo o lastnostih
cele populacije.
Primer: Slučajni vzorec 1100 učencev in dijakov na različnih slovenskih osnovnih in srednjih
šolah v šolskem letu 2006/2007.
V anketi je sodelovalo več kot 1100 učencev in dijakov, veljavnih anket pa je bilo točno 1100.
Učencem in dijakom je bilo z naše strani ali s strani učiteljev vse natančno razloženo, zato se
dvomi in nerešena vprašanja niso pojavljala. Velik problem se je pojavil le pri petem in šestem
vprašanju, saj je več kot 100 anketiranih navodila razumelo drugače, kot smo mislili sami.
Učenci in dijaki, vključeni v raziskavo, so se razlikovali glede na spol, kraj bivanja, starost,
stopnjo šole in splošni učni uspeh.
V raziskavi je sodelovalo 1100 učencev in dijakov (Graf 1), med njimi je bilo 53% (587) deklet
in 47% (513) fantov.
Graf 1: Predstavitev vzorca glede na spol.
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Vir: anketno delo, 2007
V raziskavi je delež učencev in dijakov iz mestnega okolja (Graf 2) dosegel 58% (635
anketirancev), delež anketirancev iz podeželskega okolja pa 42% (465 učencev in dijakov).
Graf 2: Predstavitev vzorca glede na kraj bivanja.
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Vir: anketno delo, 2007
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Raziskava je vključevala mladostnike stare od 12 do 20 let oziroma učence in dijake od
sedmega razreda osnovne šole (devetletka) do četrtega letnika srednje šole (Graf 3). Mlajših
učencev od 12 let v raziskavo nismo vključili, ker so se nam zdela nekatera vprašanja za njih
pretežka oziroma nerazumljiva.
Graf 3: Predstavitev vzorca glede na starost.
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Vir: anketno delo, 2007
Anketirani učenci in dijaki so vprašanja v veliki meri razumeli, saj smo pri sestavljanju
anketnega vprašalnika upoštevali tudi učni načrt in že obdelane tematike in termine na določeni
stopnji šolanja. Največ anketirancev je bilo starih med 15 in 18 let, in sicer 72, 5% (797) od
vseh mladostnikov, vključenih v raziskavo.
Na podlagi starosti anketirancev lahko sklepamo, da jih tretjina izmed njih obiskuje osnovno
šolo, približno dve tretjini pa srednjo šolo. Največ anketirancev obiskuje prvi in drugi letnik
srednje šole, saj gre tu za skoraj polovico vseh anketiranih: 46, 5% (511) vseh mladostnikov,
vključenih v raziskavo (Graf 4).
Graf 4: Predstavitev vzorca glede na razred/letnik.
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V raziskavi so sodelovali osnovnošolci, gimnazijci in dijaki različnih strokovnih šol (Graf 5).
Osnovnošolcev je bilo 286 (26 %), gimnazijcev 466 (42 %) in dijakov strokovnih šol 348 (32
%).
Graf 5: Predstavitev vzorca glede na stopnjo šole.
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Vir: anketno delo, 2007
Splošni učni uspeh anketiranih mladostnikov je v povprečju zelo dober, saj je anketirancev z
nezadostnim učnim uspehom manj kot 1 %, zadostnih pa le slabih 9 %. Vzorec učencev in
dijakov z nezadostnim učnim uspehom je žal premajhen, da bi bil reprezentativen (Graf 6).
Graf 6: Predstavitev vzorca glede na splošni učni uspeh.
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Kar 90,5 % (995) vprašanih je preteklo šolsko leto končalo z dobrim, prav dobrim ali odličnim
splošnim učnim uspehom, kar je razvidno iz grafa 6.
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3.1.3. SEZNAM SPREMENLJIVK
Spremenljivke lahko opredelimo kot lastnosti enot, ki tvorijo vzorec v raziskavi. Seznam
spremenljivk pri anketiranju učencev in dijakov je naslednji.
NEODVISNE SPREMENLJIVKE:
•
•
•
•
•

spol,
kraj bivanja (mesto, podeželje),
starost,
stopnja šole (osnovna šola, gimnazija, srednja strokovna šola),
splošni učni uspeh.

ODVISNE SPREMENLJIVKE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomembnost posameznih vrednot in dejavnosti v življenju,
navezanost na različna geografska območja,
pomembnost posameznih prostorskih dobrin v življenju posameznika,
odnos mladih do prostora in njegovih elementov,
stopnja (post)materializma pri mladih,
stopnja sodelovanja mladih v lokalni skupnosti,
odnos mladih do prostorskih vsebin pri pouku geografije,
pogostost pogovorov o prostorskih tematikah v družinah,
pogostost odločanja za vrednote prostora.

3.1.4. INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV
Anketni vprašalnik o vrednotah prostora smo sestavili sami (priloga 9.1), nekatera vprašanja
pa temeljijo na projektni nalogi z naslovom Vrednote prostora in okolja, ki jo je izvajalo
Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004, in na raziskavi Resnik Planinčeve v okviru projekta
R.A.V.E. Space, ki je bila narejena med učitelji v državah partnerkah omenjenega projekta.
Anketiranje smo izvajali v drugi polovici februarja in začetku marca 2007. Nekaterim
profesorjem smo ankete pustili in so sami izvedli anketiranje v svojih razredih, nekatere
razrede smo anketirali sami. Učenci in dijaki so dobili natančna navodila in potrebno razlago,
za kar so poskrbeli vsi sodelujoči. Pri izvajanju anketnega dela so nam pomagali učitelji, ki
smo jih navedli na strani 4. Anketiranje je potekalo na naslednjih šolah: Gimnazija Bežigrad,
Osnovna šola Bežigrad, Srednja šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici (gimnazija in
strokovna šola), Srednja šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Osnovna šola
Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi in Osnovna šola Šmartno pri Litiji.
Naše vodilo pri izboru šol je bilo vključiti celotno vertikalo, in sicer osnovno šolo in srednjo
šolo, tako v mestu kot na podeželju, tako gimnazije kot tudi strokovne šole. Ko smo anketne
vprašalnike dobili nazaj, smo podatke vnašali v vnosni list v programu Microsoft Excel.
Vnašanje podatkov je bilo dolgotrajno, saj je bil vzorec relativno velik, pa tudi anketni
vprašalnik je bil dokaj obsežen.
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3.1.5. OBDELAVA PODATKOV
Statistika je znanost, ki zbira, obdeluje in analizira različne statistične podatke. Vse to dela na
podlagi svojih lastnih statističnih metod. Z njimi preučuje pojave med populacijami,
zakonitosti razporeditve in delovanja le-teh. Ponavadi statistika opravlja analize na podlagi
vzorca, katerega rezultate lahko razširi na širšo množico oziroma celotno populacijo.
Množice, ki jih raziskujemo v empiričnih pedagoških raziskavah, so pogosto velike. Z
razvojem osebnih računalnikov in njihovo množičnostjo lahko danes vsak raziskovalec sam
opravi delo, ki so ga nekoč opravljali računalniški centri. (Kožuh, 2000) In prav statistična
obdelava je zahtevala največ časa. Danes pa veliko več časa porabimo za zbiranje kot pa
obdelavo podatkov. Analize podatkov smo naredili v programu SPSS (Statistical Package for
Social Science).
Glavni namen anketnega dela je bilo ugotoviti, kako mladi dojemajo prostor okoli sebe. Stanje
smo ugotavljali z različnimi tipi vprašanj. Večinski del empiričnega dela je zasnovan na analizi
stanja in predvsem razlik med posameznimi skupinami anketiranih glede na spol, kraj bivanja,
starost, stopnjo šole ter splošni učni uspeh. Ugotavljali smo, ali med temi skupinami obstajajo
statistično pomembne razlike. To sta nam omogočila predvsem dva statistična testa: t-test in
ANOVA. Pri ugotavljanju določenih korelacij pa smo uporabili Pearsonov koeficient
korelacije, saj smo operirali z numeričnimi spremenljivkami. Pri analizah povezanosti med
dvema atributivnima spremenljivkama smo uporabili χ2 preizkus.
Pri statistični analizi so bile uporabljene predvsem deskriptivne in občasno kavzalnoneeksperimentalne metode, ki jih omenjamo in razlagamo v nadaljevanju. Obseg statističnih
analiz za potrebe diplomske naloge je obsežen, zato v empiričnem delu ne navajamo poti
pridobivanja rezultatov in posameznih tabel, ker so preobsežne. Kako in s kakšnimi testi (t-test,
ANOVA, neparametrični Tamhane posthoc test, Pearsonov korelacijski koeficient, χ2) smo
ugotavljali statistično pomembne razlike in povezave med skupinami je predstavljeno v prilogi
9.2. Naj ta tem mestu razjasnimo le nekaj ključnih statističnih pojmov, na katerih temelji
empirični del diplomskega dela.
•

Aritmetična sredina

Aritmetična sredina ali povprečje je vsota vseh vrednosti deljena s številom enot v populaciji.
Primerna je za številske, približno normalno porazdeljene spremenljivke. (Ferligoj, 1997) Je
nekakšno težišče podatkov, saj je vsota odklonov posameznih vrednosti spremenljivke od
povprečja navzgor enaka vsoti odklonov navzdol. Vsota vseh odklonov od aritmetične sredine
je tako vedno enaka nič. V raziskavi smo ugotavljali, ali se aritmetične sredine posameznih
skupin pri določenem tveganju razlikujejo od drugih skupin (npr. mladi iz mest in tisti s
podeželja glede pogostosti ločevanja odpadkov).
•

Levenov test

Pri Levenovem testu iz vsakega vzorca zgradimo nov vzorec. Ti vzorci opisujejo disperzije
statističnih enot znotraj posameznih vzorcev in tako izvedemo analizo variance, s katero
preverimo homogenost varianc neodvisnih vzorcev. Osnovna domneva pri tem testu pravi, da
vsaj med enim parom varianc obstaja statistično značilna razlika, ničelna pa, da razlik med
variancami ni. Zopet nam vrednost signifikance pove, katera izmed domnev je prava. Vrednost
signifikance manjše od 0,05 nam omogoča sprejetje osnovne domneve, vrednost večja od 0,05
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pa potrditev ničelne. Ničelna domneva je tista, ki so ji želimo, saj pomeni, da lahko
medsebojno primerjamo vzorce z dejansko analizo variance, ki sledi. (Golob, 2006)
•

Analiza varianc (ANOVA)

Pri analizi varianc (ANOVA) domnevamo, da so porazdelitve posameznih vzorcev ene
statistične spremenljivke normalne in da se variance statističnih vzorcev med seboj statistično
ne razlikujejo. Enakost varianc med vzorci se imenuje tudi homogenost varianc in smo je že
preverili z Levenovim testom. Ničelna domneva pravi, da vsi statistični vzorci izhajajo iz
populacije z enakim povprečjem, osnovna pa, da med opazovanimi statističnimi vzorci
obstajata vsaj dva, katerih povprečji sta statistično različni. Kadar je vrednost signifikance pod
0,05 sklepamo, da vzorci pripadajo različnim populacijam oziroma da je med statističnimi
vzorci vsaj en par, ki ima različni povprečji. S tem je zavrnjena ničelna hipoteza (razlike ne
obstajajo) in posledično sprejeta osnovna. (Golob, 2006) Kadar pa med seboj primerjamo le
dva statistična vzorca (v tem diplomskem delu glede na spol in kraj bivanja), pa analizo
variance nadomestimo s t-testom, ki daje enak rezultat.
•

Analiza povezanosti dveh spremenljivk

Medsebojno zvezo dveh spremenljivk preučujemo z metodo korelacije. Na ta način
preučujemo, ali med dvema spremenljivkama obstaja povezanost in za kakšno vrsto
povezanosti gre. Korelacijska analiza obravnava obe spremenljivki kot neodvisni. To pomeni,
da vrednosti spremenljivk ne moremo izbrati vnaprej, sta naključni in na obe delujejo različni
dejavniki variabilnosti. Korelacija je lahko pozitivna ali negativna, velika ali majhna, ali pa
sploh ne obstaja. Korelacijo opisujejo različni koeficienti, med njimi obstaja Pearsonov
koeficient korelacije. (Klemenčič, 2007)
•

Pearsonov koeficient korelacije

Pearsonov koeficient korelacije je merilo linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk, ki
sta naključni, med seboj povezani, vendar ne nujno odvisni ena od druge. Koeficient lahko
zasede vrednosti med -1 in +1. Pozitivne vrednosti pomenijo, da vrednost ene spremenljivke
narašča z vrednostjo druge, negativne pa, da vrednost ene spremenljivke raste, medtem ko
vrednost druge pada. Vrednost 0 nam pove, da med spremenljivkama povezanosti ni. (Golob,
2006)
•

χ2 – test

Pearsonov χ2 – test je neparametrični preizkus, ki ga uporabljamo za ugotavljanje obstoječih
zvez med dvema atributivnima spremenljivkama (nominalni ali ordinalni), ki imata dve ali
več kategorij. S tem testom ugotavljamo odstopanje dejanskih (empiričnih) frekvenc od
teoretičnih (pričakovanih) frekvenc posameznih kategorij. Te frekvence vidimo v
kontingenčni tabeli. (Klemenčič, 2007)
•

Preverjanje hipotez

Metode statistične analize temeljijo na postavljanju, preverjanju, sprejemanju ali zavračanju
hipotez (domnev). Vselej definiramo začetno domnevo, ko pravimo, da se vrednosti, ki jih
preučujemo, med seboj statistično razlikujejo. Nasprotna ničelna domneva pa pravi, da razlik
med skupinami ni ali pa so te le naključje. Pred preverjanjem domnev določimo tudi kritično
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oziroma zgornjo mejo tveganja (α ali P). Glede na to govorimo o 5 %, 1 % in 0,1 % stopnji
tveganja. Nato pa za vse podatke izberemo ustrezen statističen test. Če ti testi pokažejo, da
obstajajo razlike med parametri (npr. razlike med aritmetičnimi sredinami moških in žensk
glede navezanosti na ožje geografsko območje) ali povezave med parametri (npr. korelacija
med pogostostjo pogovorov o prostoru v družinah in mladostnikovem spoštljivem odnosu do
prostora) in so statistično pomembne, sprejmemo hipotezo. To pomeni, da kar je bilo
izračunano na reprezentativnem vzorcu, lahko posplošimo na celotno populacijo, seveda vedno
z določenim tveganjem (npr. 5 %). Z drugimi besedami, obstaja 5 % možnosti, da se je rezultat
pojavil naključno. Sprejeti je potrebno dejstvo, da vedno obstaja možnost, da smo se zmotili.
(Klemenčič, 2007) Tveganje je lahko zanemarljivo majhno, vendarle obstaja. Rezultati obdelav
so podani v obliki statistične značilnosti – signifikance (Sig). Kadar je vrednost te manjša od
0,05, sprejmemo osnovno hipotezo, saj je tveganje zavrnitve ničelne hipoteze dovolj majhno.
Signifikanca večja od 0,05 (5 %) pa pomeni, da z zavrnitvijo ničelne hipoteze tvegamo preveč.
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3.2. REZULTATI CELOTNEGA VZORCA
3.2.1. SPLOŠNE VREDNOTE
Na lestvici od 1 do 5, kjer je ena pomenilo »sploh ni pomembna« in pet »zelo je pomembna«,
so mladostniki označili svoj odnos do splošnih vrednot (Graf 7). Po pomembnosti
prevladujejo tradicionalne vrednote, kot so varnost družin, v katerih mladi živijo, resnično
prijateljstvo, mir v svetu, na četrtem mestu sledi varovanje narave. Slovenskim mladostnikom
so tako še vedno zelo pomembne vrednote, kot sta družina in prijateljstvo. Poleg tega se
zavedajo, da je za njihovo sedanjost in prihodnost zelo pomemben njihov odnos do prostora,
ki jih obdaja. Na podlagi rezultatov našega vzorca lahko rečemo, da se jim manj pomembne
zdijo materialne vrednote in vrednote odločanja ter moči, med njimi pa najdemo tudi
tradicionalne vrednote, čeprav bi mednje lahko šteli tudi družino. Predvidevamo, da so
mladostniki mislili predvsem na način življenja izpred desetletij nazaj, česar pa si ne želijo
vzdrževati. Kljub modernemu in hitremu načinu življenja ali pa prav zaradi njega so
izpostavili vrednote, ki so trajnejše. Obstoj vseh naštetih vrednot temelji na urejenih odnosih
vseh dejavnikov v prostoru.
Graf 7: Lestvica splošnih vrednot slovenskih mladostnikov.
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Zanimivi rezultati so se pojavili pri naslednjih vrednotah: varnost moje družine, varovanje
narave ter denar in materialne dobrine. 98% anketiranim je varnost njihovih družin
pomembna ali zelo pomembna. Le 2 % izmed anketiranih učencev in dijakov je varnost
družin srednje pomembna, prav nihče pa ni izrazil prepričanja, da je varnost njegove družine
nepomembna ali malo pomembna (Graf 8). Varnost družin je v veliki meri odvisna ravno od
prostora, širšega ali ožjega geografskega območja, saj temelji na pozitivnem odnosu do
prostora in na spoštovanju med uporabniki le-tega. Ko se v prostoru pojavijo konflikti, to
vpliva na vse vidike človekovega življenja.
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Graf 8: Pomembnost varnosti družine za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Prav tako je več kot 90 % anketiranim zelo pomembna ali pomembna vrednota narava in
varovanje le-te. Naravno okolje zapolnjuje prostor okoli nas in nam ponuja možnost življenja,
zatočišče ter omogoča delovanje različnih dejavnosti. Mladi se te vrednosti prostora zelo
dobro zavedajo (Graf 9). Ravno zavedanje o pomembnosti določene dobrine je predpogoj za
odgovorno ravnanje z njo, v našem primeru za odgovorno ravnanje v prostoru in z njim.
Geografske vsebine z ustreznimi in smiselnimi poudarki ter inovacijami nudijo za to
zavedanje obilo možnosti, le vsak učitelj jih mora najti, predvsem pa mora biti prepričan v
nujnost tega.
Graf 9: Pomembnost varovanja narave za učence in dijake.
7.40%

0.40%

0.60%

33.90%
57.70%

zelo pomembna

pomembna

malo pomembna

nepomembna

srednje pomembna

Vir: anketno delo, 2007
Ena izmed slovenskih sociologinj razlaga, da nam prostor lahko predstavlja vrednoto tako kot
ostale danosti ali dejavnosti, ki jih smatramo za svoje vrednote, npr. družina, prijateljstvo,
šport. Človeku, kateremu je prostor vrednota, doživlja ob/v njem pozitivna čustva. Poleg tega
pa prostor kot vrednota služi tudi kot merilo za presojanje dogajanj z vidika tistega, kar
pojmujemo kot dobro in pravilno. Zato vrednote bistveno vplivajo na doživljanje ljudi in
obnašanje do sebe, drugih ljudi in v konkretnem primeru do samega prostora.
Mlade smo spraševali tudi o pomembnosti materialnih dobrin v življenju. Teoretiki s področja
vrednot prostora poudarjajo, da šele postmaterialistična stopnja privede posameznika do
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stanja, ko mu je bolj kot denar pomembna kakovost bivanja, ki vključuje nematerialne
komponente, tudi urejenost prostora. Denar in materialne dobrine po rezultatih ankete mladim
ponujajo manjše zadovoljstvo kot že omenjene vrednote. Le 52 % anketiranih je to vrednoto
označilo kot zelo pomembno ali pomembno, 40 % anketiranim pa so te vrednote srednje
pomembne (Graf 10). Čeprav se zavedajo, da je materialna preskrbljenost eden izmed nujnih
pogojev v življenju, mladi jasno izražajo, da vedo, kaj v življenju nudi še večje resnično in
trajno zadovoljstvo: varnost družin, resnično prijateljstvo, mir v svetu, varovanje narave in
svoboda mišljenja ter delovanja. Vse te vrednote pa neposredno ali posredno temeljijo in so
odvisne od prostora, v katerem živimo. Prostor namreč lahko omogoča ali onemogoča njihov
obstoj.
Graf 10: Pomen denarja in materialnih dobrin za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Glede na spol lahko pri 1 % stopnji tveganja (1 % možnosti, da so razlike le naključje)
potrdimo statistično pomembne razlike v povprečnih vrednostih pri enajstih vrednotah.
Dekletom so naslednje vrednote pomembnejše kot fantom: mir v svetu, varovanje narave
(Graf 11), varnost družine, red in stabilnost v družbi, resnično prijateljstvo (Graf 11), varnost
lastnega naroda, vzdrževanje tradicionalnih vrednot, svoboda mišljenja in delovanja ter
življenje v miru s samim seboj.
Graf 11: Pomembnost varovanja narave, resničnega prijateljstva in denarja glede na spol
anketiranih.
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Fantje pa izkazujejo večjo željo po moči v družbi in materialnih dobrinah kot dekleta (Graf
11), kar lahko potrdimo pri 0,1 % stopnji tveganja. Po našem mnenju stanje, ki smo ga
opisali, še vedno izhaja iz tradicionalnega odnosa moški - ženska, kjer je moški skrbel za
varnost in preskrbljenost ženske in celotne družine. Poleg tega se moški z materialnimi
dobrinami rad postavlja pred nežnejšim spolom. Danes se ženske vse bolj osamosvajajo, kar
nakazuje tudi njihov pogled na pomembnost svobode mišljenja in delovanja. Razlik v
povprečnih vrednostih glede na spol ne moremo potrditi v primeru dveh vrednot, in sicer
vznemirljivo življenje ter kreativnost in izvirnost, na katere spol ne vpliva, saj gre za
vrednote, ki so približno enako pomembne/nepomembne obema spoloma.
Če primerjamo rezultate glede na kraj bivanja, lahko pri 1 % tveganju potrdimo razlike v
povprečnih vrednostih glede na kraj pri naslednjih vrednotah. Mladostnikom s podeželja so
statistično značilno pomembnejše naslednje vrednote: varovanje narave (Graf 12), mir v
svetu, varnost lastnega naroda in vzdrževanje tradicionalnih vrednot (Graf 12). Drži dejstvo,
da so podeželski učenci in dijaki bolj navezani na prostor in družbo okoli sebe kot njihovi
vrstniki iz mest. Podeželski otroci vsakodnevno živijo z odprtim prostorom in naravo okoli
sebe, zato je razumljivo, da jim naštete dobrine veliko pomenijo. Pri vseh ostalih vrednotah pa
ne moremo potrditi razlik v povprečnih vrednostih glede na kraj bivanja.
Graf 12: Pomembnost varovanja narave in vzdrževanja tradicionalnih vrednot glede na kraj
bivanja anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Na podlagi raziskave se je izkazalo, da ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih sredinah
različnih starostnih skupin pri naslednjih vrednotah: mir v svetu, varovanje narave (Graf 13),
varnost družine, red v družbi, biti voditelj, resnično prijateljstvo, denar, ustvarjalnost in živeti
v miru sam s seboj. Z manj kot 5 % tveganjem pa lahko potrdimo statistično pomembne
razlike pri naslednjih vrednotah: s starostjo se povečuje želja po vznemirljivem življenju
(statistično pomembno izstopa starostna skupina 16, 17 let, ki dosega višje vrednosti kot vse
ostale skupine), najmlajšim je varnost lastnega naroda veliko pomembnejša kot ostalim
starostnim skupinam, prav tako je najmlajšim (v primerjavi z drugo starostno skupino) bolj
pomembna svoboda mišljenja in delovanja, kar lahko potrdimo s 5 % tveganjem.
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Graf 13: Pomembnost varovanja narave glede na starost anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Ne smemo zanemariti pomen dobrih odnosov z najbližjimi oziroma trenutkov preživetih s
tistimi, ki jih imamo najraje. Mladim je ta čas izredno pomemben. Tudi ti odnosi posredno
prispevajo k pozitivnemu odnosu posameznika do prostora ter vseh in vsega v njem. Če v
družini prevladujejo dobri medsebojni odnosi, je ponavadi človek pozitivno naravnan do dela,
ki ga opravlja, do ljudi, ki jih srečuje in posledično do samega prostora, v katerem biva.
Pozitiven človek je najverjetneje tudi bolj odprt do vsega okoli sebe, večkrat opazi prostorske
lepote, ker pogosteje išče in najde pozitivne stvari. Dobri medsebojni odnosi gotovo
prispevajo k boljšemu splošnemu stanju v lokalni skupnosti, v državi in na širšem
geografskemu območju. Vsem mladim je po rezultatih ankete zelo pomemben čas, ki ga
preživijo s svojimi domačimi, s prijatelji in sorodniki, saj med njimi ni statistično pomembnih
razlik in vse skupine pri teh vrednotah izražajo zelo visoke vrednosti.
Glede na stopnjo šole, ki jo obiskujejo anketiranci, so se pokazale določene razlike v
določanju vrednosti posameznim vrednotam. Pri varovanju narave, vznemirljivem življenju,
redu in stabilnosti v družbi, prijateljstvu in življenju v miru ne moremo potrditi statistično
pomembnih razlik v aritmetičnih sredinah glede na različne skupine.
Pri ostalih vrednotah pa lahko potrdimo razlike v aritmetičnih sredinah glede na stopnjo šole,
ki jo obiskuje mladostnik. Mir v svetu je najpomembnejši osnovnošolcem, manj pomemben
dijakom strokovnih šol, najmanj pa gimnazijcem (katerih povprečja se pri manj kot 5 %
stopnji tveganja razlikujejo od povprečij ostalih dveh skupin), kar je zelo presenetljivo. Pri
vrednoti biti voditelj, avtoriteta lahko pri manj kot 0,1 % tveganju potrdimo razlike v
aritmetičnih sredinah med skupinama gimnazijcev in dijakov strokovnih šol. Slednjim je
namreč ta vrednota veliko pomembnejša. Osnovnošolci zavzemajo vmesne vrednosti, ki se
statistično pomembno ne razlikujejo od aritmetičnih sredin srednješolskih skupin. Skupine se
statistično pomembno pri 5 % tveganju razlikujejo glede na pomembnost materialnih vrednot,
ki so najpomembnejše dijakom strokovnih šol, manj osnovnim šolam, najmanj pomembne pa
so gimnazijcem. Varnost lastnega naroda je najpomembnejša osnovnošolcem, manj
srednješolcem in najmanj izmed teh treh skupin gimnazijcem. Vrednota ustvarjalnosti je
približno enako pomembna osnovnošolcem in gimnazijcem, veliko manj pa dijakom
strokovnih šol. Osnovnošolcem se zdi ohranjanje tradicije še zelo pomembno, manj
pomembno se zdi dijakom srednjih šol, še manj gimnazijcem, katerih povprečja se statistično
pomembno pri 5 % tveganju razlikujejo od obeh ostalih skupin. Pri vrednoti svoboda
mišljenja in delovanja pa navzdol izstopa predvsem strokovna šola, saj omenjena vrednota
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tem dijakom pomeni veliko manj kot ostalim vprašanim (Graf 14). To lahko potrdimo pri
manj kot 0,1 % tveganju. Najmlajši so med vsemi mladimi ponavadi še najbolj vodljivi in
poslušni, zato so tudi bolj dovzetni za vse, kar zaznavajo. Očitno pa si večkrat želijo izražati
svoje lastno mnenje, ker za to nimajo dovolj priložnosti ali jim to ni dovoljeno niti doma niti v
šoli.
Graf 14: Pomembnost svobode mišljenja in delovanja glede na stopnjo šole anketiranih.
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Splošni učni uspeh večinoma ne vpliva na razlike v dojemanju splošnih vrednot med
slovenskimi mladostniki. Analize so pokazale, da ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih
sredinah glede na učni uspeh pri naslednjih vrednotah: mir v svetu, varovanje narave (Graf
15), varnost lastne družine, vznemirljivo življenje, red in stabilnost v družbi, vzdrževanje
tradicionalnih vrednot in resnično prijateljstvo.
Graf 15: Pomembnost varovanja narave in kreativnosti glede na učni uspeh anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Pri ostalih vrednotah pa se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na učni uspeh, kar
pomeni, da je skupinam z različnim učnim uspehom npr. vrednota varnost različno
pomembna. Biti voditelj se pri manj kot 1 % tveganju statistično pomembno razlikuje med
odličnjaki, katerim je ta vrednota statistično značilno manj pomembna kot pa prav dobrim in
učencem z dobrim učnim uspehom. Prav tako se statistično pomembne razlike pri manj kot
0,1 % tveganju pojavijo pri vrednoti denar, in sicer slabši je splošni učni uspeh učenca ali
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dijaka, pomembnejše so mu materialne dobrine. Med nezadostnimi in odličnimi učenci in
dijaki gre za razliko ene cele stopnje. Na žalost moramo tu poudariti, da je vzorec učencev in
dijakov z nezadostnim učnim uspehom premajhen, da bi bil reprezentativen. Tudi dojemanje
pomembnosti kreativnosti narašča od nižjega proti višjemu učnemu uspehu (Graf 15).
Statistično pomembne razlike v aritmetičnih sredinah pri 5 % stopnji tveganja lahko potrdimo
med učenci in dijaki z dobrim ter na drugi strani tistimi s prav dobrim in odličnim učnim
uspehom, katerim je kreativnost in izvirnost pomembnejša vrednota.
Pri svobodi mišljenja in delovanja dosegajo najvišje vrednosti učenci z odličnim, sledijo tisti s
prav dobrim in dobrim učnim uspehom. Med tistimi z boljšim (odlični, prav dobri) in tistimi s
slabšim učnim uspehom (dobri, zadostni) obstajajo pri 5 % stopnji tveganja statistično
pomembne razlike. Vzorec oseb z nezadostnim učnim uspehom je zelo majhen, zato lahko
rečemo, da ob zanemarljivemu rezultatu pri nezadostnih učencih lahko potrdimo, da je
učencem z boljšim učnim uspehom vrednota svoboda govora in delovanja pomembnejša kot
tistim s slabšim učnim uspehom. Prav tako je učencem z višjim učnim uspehom pomembnejša
vrednota živeti v miru sam s seboj. Večina izmed učencev, ki dosegajo boljši učni uspeh, po
naših predvidevanjih na vse dogajanje okoli sebe gleda širše, pogosteje o stvareh okoli sebe
razmišlja in išče vzroke za različne pojave. Večkrat za vse to ti učenci in dijaki potrebujejo
čas zase. Pogosteje tudi izražajo svoje lastno mnenje, zato jim je svoboda mišljenja in
delovanja pomembnejša.
Brez vrednot ne moremo obstajati in delovati. Če mlade učimo znanja in veščin za aktivno
delovanje v prostoru, moramo poznati njihove vrednote. Rezultati ankete so pokazali, da
mladi cenijo vsesplošno pomembne vrednote, kar po našem mnenju nakazuje, da so zreli tudi
za spoznavanje vrednot prostora, ki jih bodo usmerjale v nadaljnjem življenju. Pouk
geografije ima veliko možnosti za razvijanje lestvice vrednot med mladimi, ki naj vključuje
tudi vrednote prostora. Ob vsaki geografski tematiki lahko poudarjamo izbrane prostorske
vrednote. Pri obravnavi kmetijstva kot dejavnosti lahko poudarjamo naslednje vrednote
prostora: učinkovita raba virov in pripomočkov za rast rastlin in živali, upoštevanje nosilnosti
okolja, produkcijske vrednote prostora, estetske in kulturne vrednote prostora. Pri
spoznavanju značilnosti turizma na konkretnem območju učenci in dijaki spoznavajo
ekološke vrednote prostora, kot so varovanje okolja, upoštevanje nosilnosti okolja,
ekonomske vrednote prostora, kot so produkcijske in neprodukcijske vrednote, in kulturne ter
družbene vrednote prostora, kot so estetske, kulturne, zgodovinske, arhitekturne in duhovne
vrednote prostora. Vse geografske vsebine so izrazito kompleksne in povezujejo različne
stebre našega življenja in delovanja v prostoru.
Vrednotenje prostora pa se lahko začne že zelo zgodaj. Že ob začetku osnovne šole lahko
mlade navajamo na pomembnost in s tem spoštovanje prostora. Učence v okviru različnih
aktivnosti (redni pouk ali dnevi dejavnosti) pripravimo, da občutijo prostor z vsemi svojimi
čutili. Poleg tega lahko naredijo zbirko preprostih elementov, ki jih opazujejo in najdejo na
terenu (kamni, voda, …). Načinov za prepričanje učencev o vrednosti prostora okoli njih je
veliko.
Koncept vrednot prostora vključuje tudi vrednote, kot so ustvarjalnost in svoboda mišljenja,
pomembnost varovanja narave, stabilnosti v družbi in varnosti naroda. Najvišje vrednosti pri
omenjenih vrednotah izkazujejo gimnazijci in osnovnošolci. Ti skupini imata veliko
potencialov za uspešno vključevanje elementov vrednotenja prostora v pouk geografije. Malo
manj pa to izražajo dijaki strokovnih šol, ki jih bo ravno zaradi tega potrebno še bolj
spodbujati k vrednotenju prostora. Predvsem osnovnošolci so pri tovrstnih tematikah najbolj
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dojemljivi in vodljivi. Vzrok lahko najdemo tudi v pristopih osnovnošolskih učiteljev, ki se
po svoji konkretnosti, ustvarjalnosti in načinu didaktizacije, ki ustreza mlajšim, razlikujejo od
pristopov srednješolskih profesorjev, katerih dijaki so večkrat manj vodljivi in motivirani kot
mlajše skupine. Naj poudarimo, da so to le naše domneve.
3.2.2. DEJAVNOSTI, KI MLADIM BOGATIJO ŽIVLJENJE
Vrednote so del naše izoblikovane osebnosti, usmerjajo naša dejanja in nam pomagajo pri
sprejemanju kratkoročnih ter dolgoročnih odločitev. Na podlagi lestvice vrednot, ki jih
imamo, vsakodnevno usmerjamo naše delovanje v prostoru. Dejavnosti, ki bogatijo naš
vsakdan, so odvisne tudi od razvitih vrednot. V nadaljevanju predstavljamo dejavnosti, ki
mladim najpogosteje obogatijo dan. Vse dejavnosti neposredno ali posredno temeljijo na
raziskovanju prostora in so od njega tudi odvisne.
Na petstopenjski lestvici, kjer je ena pomenilo »sploh ne osrečuje« in pet »vedno osrečuje«,
so mladostniki za vsako dano dejavnost označili pomen le-te v njihovih življenjih (Graf 16).
Najvišje so ovrednotili dejavnosti, ki se navezujejo na spoznavanje okolja/prostora okoli sebe
in druženje z bližnjimi, saj si po vrsti glede na pomembnost sledijo potovanja, šport in
rekreacija v naravi, obiski sorodnikov in prijateljev, biti v krogu domačih, čas, preživet sam s
sabo, šport in rekreacija v zaprtih prostorih, ustvarjalno delo, manj pomembno se jim zdi
obiskovanje lokalov ter nakupovanje, še manj fizično delo na vrtu in v sadovnjaku.
Graf 16: Lestvica dejavnosti, ki osrečujejo slovenske mladostnike.
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Vir: anketno delo, 2007
Rezultat dejavnosti, ki mladim bogatijo življenje, je zelo obetaven. Na prvo mesto teh
dejavnosti so mladi postavili potovanja, na drugo šport in rekreacijo v naravi. Več kot 80 %
mladih potovanja vedno ali pogosto osrečujejo (Graf 17), več kot 73 % mladih pa vedno ali
pogosto osrečuje šport in rekreacija v naravi (Graf 18).

76

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

Graf 17: Pomen potovanj za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Obstoj obeh omenjenih dejavnosti omogoča prav prostor s svojimi elementi ter razumnim
delovanjem ljudi v njem.
Graf 18: Pomen športa in rekreacije v naravi za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Mladi z željo po potovanjih izražajo željo po novem, neodkritem, zanimivem in drugačnem
prostoru in okolju. Prav tako jim veliko pomeni rekreacija v odprtem prostoru, kjer se
počutijo svobodne. Mladi se morda niti ne zavedajo, kako pomemben je za njih prostor okoli
njih oziroma kako so vse dejavnosti, ki jih osrečujejo, odvisne od stanja in dejavnosti v
prostoru, od urejenosti prostora in harmonije elementov v njem. To je razvidno tudi iz grafa
19, kjer je jasno, kako je rekreacija v zaprtih prostorih mladim manj pomembna kot pa
rekreacija v odprtem prostoru. Zavedanje o pomenu prostora morajo učitelji geografije med
mladimi spodbujati ves čas.
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Graf 19: Pomen športa in rekreacije v zaprtih prostorih za učence in dijake.
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Prostor nudi tudi veliko priložnost za izražanje ustvarjalnosti. Koncept vrednot prostora je
zasnovan na aktivnem in ustvarjalnem sodelovanju mladih in starejših v javnem življenju
oziroma v prostoru. 80 % mladih ustvarjalno delo osrečuje, kar dokazuje, da radi ustvarjajo in
delijo nove ideje, načrte in projekte (Graf 20). Prostor pa je tisti, ki jim vedno nudi možnost
ustvarjalnega izražanja, saj v njem nikoli ne iščemo le enoznačnih rešitev, saj je pri
načrtovanju v prostoru potrebno upoštevati vse vpletene akterje in najti čim boljšo rešitev, ki
mora pogosto vključevati tudi sposobnost ustvarjalnega mišljenja.
Graf 20: Pomen ustvarjalnega dela za učence in dijake.
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Glede na spol lahko potrdimo, da ni razlik v povprečnih vrednostih pri dejavnostih, ki so
približno enako pomembne tako fantom kot dekletom. Te dejavnosti so delo zunaj,
vzdrževanje stikov na internetu ter obisk lokalov in diskotek. Dejavnosti, pri katerih lahko z
manj kot 0,1 % tveganjem potrdimo razlike v povprečnih vrednostih glede na spol in kjer so
fantje dosegli statistično pomembno višjo vrednost, sta šport in rekreacija v zaprtih in odprtih
prostorih. Pri vseh ostalih dejavnostih so povprečja deklet za vse dejavnosti (s 5 %
tveganjem) dosegla statistično pomembno višjo vrednost kot povprečja fantov. Gre za
naslednje dejavnosti: sprehodi v naravo (Graf 21), biti doma v krogu domačih, obiski
sorodnikov in prijateljev, ustvarjalno delo, čas v svoji sobi. Glasbena dejavnost in potovanja
so za več kot pol vrednosti pomembnejša dekletom, nakupovanje (Graf 21) pa za več kot celo
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vrednost. Po rezultatih ankete bi lahko trdili, da so dekleta večkrat ustvarjalna na različnih
področjih, predvsem pa, da predstavljajo močnejši člen potrošniške družbe kot moški.
Graf 21: Pogostost sprehodov v naravo in nakupovanja glede na spol anketiranih.
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Če primerjamo vzorec glede na kraj bivanja, lahko potrdimo, da med učenci in dijaki iz
mesta ali podeželja ni razlik v povprečnih vrednostih pri naslednjih dejavnostih: potovanja,
ustvarjalno delo, čas v svoji sobi ter obisk lokalov. Pri vseh ostalih dejavnostih pa pri 5 %
tveganju lahko potrdimo razlike v povprečnih vrednostih glede na kraj bivanja. Dejavnosti, ki
so statistično pomembnejše učencem in dijakom s podeželja so sprehodi v naravo, biti doma z
domačimi, obiski sorodnikov in prijateljev, delo zunaj, šport in rekreacija v naravi,
nakupovanje, vzdrževanje stikov na internetu in glasbena dejavnost. Vse te vrednote so
pomembnejše mladostnikom s podeželja kot tistim iz mest, kar lahko potrdimo pri 5 %
tveganju. Mestnim otrokom sta statistično pomembnejši dejavnosti rekreacija in šport v
zaprtih prostorih, saj tam preživljajo velik del svojega prostega časa. Mladi s podeželja pa
večkrat hodijo v naravo, so pogosteje v stiku z najbližjimi, se rekreirajo in zanimivo tudi
pogosteje kot otroci iz mest vzdržujejo stike na internetu. Razlog lahko najdemo v dejstvu, da
marsikomu s podeželja primanjkuje dovolj družbe in zato več svojega časa nameni
internetnim stikom.
Glede na starostne skupine lahko trdimo, da ni razlik med aritmetičnimi sredinami za
naslednje dejavnosti: šport in rekreacija v zaprtih prostorih, ustvarjalno delo ter glasbena
dejavnost. Vse te dejavnosti so očitno enakomerno zastopane v vseh starostnih skupinah. Se
pa pojavljajo razlike v aritmetičnih sredinah med starostnimi skupinami pri ostalih
dejavnostih. Vrednost sprehodov v naravo se statistično pomembno pri 1 % stopnji tveganja
razlikuje med starostnima skupinama 12 in 13 ter 14 in 15 let, ki sta različno ovrednotili
pomembnost sprehodov v naravo. Najmlajšim anketirancem so sprehodi v naravo velik bolj
pomembni. Pri dejavnostih, ki vključujejo družino, sorodnike in prijatelje, močno izstopa
najmlajša starostna skupina, saj obstajajo pri (0,1 % tveganju) pomembne razlike v
aritmetičnih sredinah proti ostalim starostnim skupinam, katerim je z višanjem starosti
življenje z domačimi in prijatelji malce manj pomembno kot najmlajšim, ki se čutijo najbolj
varne v domačem zavetju. Pri starejših se že opazi želja ali pa dejanska pot k samostojnosti in
manjši navezanosti na najbližje ljudi okoli sebe.
Najmlajša starostna skupina tudi najraje dela zunaj in se po tem z 1 % tveganjem razlikuje
glede na naslednjo starostno skupino. Tudi višje starostne skupine nerade fizično delajo okoli
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hiše. Na naravo in ljudi okoli sebe so po rezultatih ankete najbolj navezani najmlajši. To
čustveno-motivacijsko stran njihovega mišljenja je potrebno vseskozi spodbujati, saj
predstavlja zelo pomembno komponento v vrednotenju prostora in delovanju v njem.
Glede športa in rekreacije v naravi najdemo pri 1 % stopnji tveganja razlike v aritmetičnih
sredinah med starostnima skupinama 12 in 13 let ter 16 in 17 let. Mlajši otroci veliko bolj
cenijo možnost rekreacije zunaj, res pa je, da po 17. letu zanimanje za rekreacijo na prostem
zopet narašča., kar nakazuje tudi željo srednješolcev po kvalitetno preživetem prostem času v
odprtem prostoru.
Najmlajšim je zelo zanimivo tudi nakupovanje, saj pri 1 % tveganju lahko potrdimo, da
obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah med najmlajšo skupino in ostalimi skupinami,
katerim nakupovanje redkeje bogati življenje (Graf 22). Mlajšim morda nakupovanje pomeni
tudi dragoceni čas preživet s svojimi starši in zato pri tem izkazujejo višjo vrednost. Trend
naraščajočega potrošništva bo za dobro prostora in vseh nas potrebno omejevati, čemur naj bi
med poukom prispevali tudi in predvsem učitelji geografije.
Graf 22: Pogostost nakupovanja in obiskovanja lokalov glede na starost anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Med vsemi starostnimi skupinami se pojavijo razlike v aritmetičnih sredinah pri obiskovanju
lokalov in diskotek (Graf 22). Te razlike lahko potrdimo pri manj kot 0,1 % tveganju. Jasno
je, da se z višanjem starosti tudi pogostost obiskov lokalov med mladostniki povečuje, saj jim
starši oziroma skrbniki zaupajo več ter jih pogosteje pustijo od doma. Veliko izmed njih svoj
prosti čas preživlja ravno v različnih lokalih okoli šole. Na ta način svoj čas zapolnijo
predvsem dijaki višjih letnikov.
Marsikomu bogatijo življenje stiki, ki jih človek vzdržuje preko interneta. Pri tej dejavnosti
obstajajo (z 1 % tveganjem) razlike v aritmetičnih sredinah med starostno skupino 14 in 15
let, katerim je komunikacija preko interneta veliko bolj pomembna kot starostni skupini 18,
19 in 20 let, ki lahko po naših predvidevanjih stike s prijatelji v vsakdanjem življenju vzdržuje
na drugačne načine, saj so starejši in jim je že dovoljeno veliko več svojega časa preživeti
zunaj doma.
Prav zanimivo je, da glede potovanj najbolj izstopa najmlajša skupina, katero ta dejavnost
močno veseli. Pri 0,1 % tveganju obstajajo statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah med najmlajšo skupino in ostalimi skupinami. Najmlajši so očitno še zelo radovedni
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in vedoželjni ter pozitivno naravnani do vsega okoli sebe in si želijo spoznavati čimveč
novega. Njihova želja po raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju stvari okoli sebe pri tej
starosti močno živi, kar nam prikazuje primarno radovednost človeške narave, ki je pripeljala
do vseh človeških pridobitev v prostoru. Poleg tega so na potovanjih največkrat z ljudmi, ki
jih imajo radi in na katere so (tudi po rezultatih ankete) močno navezani.
Nekateri mladostniki potrebujejo veliko časa sami zase, za svoje lastno razmišljanje v samoti.
Nekaterim je to pomembnejše kot drugim. Na podlagi raziskave lahko s 5 % tveganjem
potrdimo, da obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah med starostnima skupinama 14, 15 let
ter 18, 19 in 20 let. Mlajši skupini je čas preživet s samim seboj veliko bolj pomemben in
dragocen kot starejšim.
Razlike v aritmetičnih sredinah glede na stopnjo šole se ne pojavljajo pri naslednjih
spremenljivkah: delo zunaj, šport in rekreacija v zaprtih prostorih, potovanja, glasbena
dejavnost, čas v svoji sobi. Pri ostalih spremenljivkah oziroma dejavnostih, ki osrečujejo
mladostnike, pa je zaznati razlike v aritmetičnih sredinah glede na stopnjo šole, ki jo
mladostnik obiskuje. Pri sprehodih v naravo (Graf 23) opazimo, da je ta dejavnost približno
enako pomembna osnovnošolcem in gimnazijcem, medtem ko sprehodi dijakom strokovnih
šol pomenijo veliko manj, kar lahko potrdimo pri 0,1 % tveganju. Na podlagi rezultata lahko
rečemo, da dijaki strokovnih šol redkeje pozitivno vrednotijo prostor okoli sebe ter aktivnosti,
dejavnosti in vrednote, ki jih le-ta nudi.
Graf 23: Pogostost sprehodov v naravo in nakupovanja glede na stopnjo šole anketiranih.
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Nakupovanje je dejavnost, pri kateri prav tako pri manj kot 0,1 % tveganju obstajajo razlike v
aritmetičnih sredinah, in sicer med gimnazijci proti ostalim dijakom in osnovnošolcem (Graf
23). Gimnazijcem nakupovanje veliko redkeje obogati dan kot ostalim mladostnikom. Morda
lahko razlog najdemo v manjšem obsegu prostega časa, ki ga imajo ti na voljo zaradi
zahtevnejšega učnega programa in številnih interesnih dejavnosti.
Pri dejavnostih, ki vključujejo ožjo in širšo družino ter prijatelje, obstajajo razlike v
aritmetičnih sredinah med osnovnošolci in vsemi srednješolci. Prvim domači in sorodniki
predstavljajo veliko zavetje in vrednoto, starejšim pa vse manj, kar lahko potrdimo pri 0,1 %
tveganju. Rezultat je logičen, saj so mlajši učenci še veliko bolj nesamostojni in odvisni od
domačih okoli sebe, kar se s starostjo razrahlja oziroma spremeni.
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Pri rekreaciji v naravi obstajajo pri 1 % tveganju statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah med dijaki strokovnih šol in osnovnošolci, katerim je rekreacija v naravi
najpomembnejša. Povprečje gimnazijcev je bližje ostalim dijakom kot pa osnovnošolcem.
Ko govorimo o vzdrževanju stikov na internetu, obstajajo (pri 0,1 % tveganju) statistično
pomembne razlike med gimnazijci in dijaki strokovnih šol, ki na internetu preživijo veliko
več svojega časa in preko njega tudi pogosteje navezujejo stike. Predvidevamo, da imajo
dijaki strokovnih šol zaradi manj obsežnega in manj zahtevnega učnega načrta več prostega
časa, ki ga preživijo na različne načine, tudi ob internetu.
Ustvarjalnost je sposobnost, ki naj bi jo razvijale vse šole na vseh stopnjah šolanja. Raziskava
je pokazala, da na strokovnih šolah ustvarjalnosti ne namenijo (ali se s tem ne ukvarjajo ali pa
jim to ne uspeva kot bi si želeli) dovolj prostora in časa, saj obstajajo med aritmetičnimi
sredinami statistično pomembne razlike z manj kot 0,1 % tveganja, in sicer med strokovnimi
šolami in ostalima dvema šolama, kateri sta si po rezultatu zelo blizu in katerima ustvarjalno
delo predstavlja veliko pomembnejši člen v njunem življenju kot dijakom strokovnih šol
(Graf 24).
Graf 24: Pomembnost ustvarjalnega dela in pogostost obiskovanja lokalov glede na stopnjo
šole anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Omenjene tri skupine pa se razumljivo močno razlikujejo v pogostosti obiskovanja raznih
lokalov in diskotek (Graf 24). Osnovnošolci so v veliki meri še premladi za tovrstno zabavo,
med gimnazijci pa je tovrstne zabave načeloma tudi manj kot med dijaki strokovnih šol. Z
manj kot 0,1 % tveganjem lahko potrdimo, da obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah med
vsemi tremi skupinami, in sicer največ časa v lokalih preživijo dijaki srednjih šol, sledijo
gimnazijci in osnovnošolci. Osnovnošolci so večinoma še premladi za tovrstne aktivnosti,
gimnazijcem pa ta dejavnost ne obogati njihovih prostih trenutkov. Večkrat v lokale zahajajo
dijaki strokovnih šol, katerim obiski lokalov in diskotek pogosteje pomenijo kvalitetno
izkoriščen prosti čas.
Če primerjamo skupine glede na učni uspeh, lahko potrdimo, da ni razlik v aritmetičnih
sredinah glede na uspeh pri naslednjih dejavnostih: obiski sorodnikov in prijateljev, šport in
rekreacija v zaprtih prostorih, potovanja, čas v svoji sobi. Pri vseh drugih dejavnostih se
pojavijo razlike med aritmetičnimi sredinami glede na uspeh. Vrednost sprehodov v naravo
(Graf 25) se povečuje z višjim učnim uspehom, saj med učenci z odličnim in prav dobrim ter
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na drugi strani učenci z nižjim učnim uspehom obstajajo statistično pomembne razlike pri 5 %
stopnji tveganja. Po našem mnenju to izhaja iz raznolikosti interesov, saj učenci s slabšim
učnim uspehom več časa preživijo ob računalniku in hodijo okoli, medtem ko se učenci z
odličnim učnim uspehom pogosteje zanimajo za dejavnosti, ki jim med drugim nudijo tudi
dodatno znanje in potrebno sprostitev med domačim šolskim delom.
Graf 25: Pogostost sprehodov v naravo in obiskovanja lokalov glede na učni uspeh
anketiranih.
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Pri obisku lokalov in diskotek prav tako obstajajo statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah med skupinami. Rezultat je ravno obraten kot pri pomembnosti sprehodov v naravo.
Slabši kot je učni uspeh, več mladostnikov se zadržuje v raznih lokalih in diskotekah ter
obratno, kar zopet lahko potrdimo z 0,1 % tveganjem (Graf 25). Ni le stereotip, da učenci in
dijaki s slabšim učnim uspehom pogosteje kot njihovi vrstniki z boljšim učnim uspehom
polnijo lokale.
Nekateri mladostniki pa največ svojega časa preživijo doma in v lokale zahajajo zelo redko.
Biti doma v krogu domačih zopet največ pomeni odličnjakom, poleg tega pa med njimi ter
učenci z dobrim in zadostnim učnim uspehom pri 5 % tveganju obstajajo tudi statistično
pomembne razlike v aritmetičnih sredinah. Vrednost fizičnega dela zunaj se zopet povečuje z
naraščanjem učnega uspeha (statistično značilnih razlik sicer ne moremo potrditi), prav tako
se dogaja s športom in rekreacijo v naravi. Pri nakupovanju izstopajo zadostni učenci,
najmanj pa nakupovanje pomeni odličnjakom. Med skupinama namreč obstajajo statistično
pomembne razlike z 1 % stopnjo tveganja.
Graf 26 prikazuje, da na internetu največ časa preživijo učenci z nezadostnim učnim
uspehom, zadostni malo manj in tako vse do odličnjakov, ki na internetu porabijo najmanj
svojega časa oziroma katerim je ta dejavnost glede na ostale skupine najmanj pomembna.
Odličnjaki se z 1 % stopnjo tveganja razlikujejo od učencev z dobrim učnim uspehom, ki na
medmrežju preživijo veliko več svojega časa. Tudi pomembnost ustvarjalnega dela v
posameznikovem življenju se povečuje z višjim učnim uspehom, kar pomeni, da obstajajo
statistično pomembne razlike v aritmetičnih sredinah med mladostniki z različnim učnim
uspehom, kar lahko potrdimo pri manj kot 0,1 % tveganju. Učenci z višjim učnim uspehom so
ponavadi tudi veliko bolj motivirani in usmerjeni k ustvarjalnemu delu kot pa učenci s
slabšim učnim uspehom (Graf 26). Pri glasbeni dejavnosti po najnižji vrednosti izstopajo
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nezadostni učenci (vzorec njih je zelo majhen), največ pa glasbena dejavnost pomeni
odličnjakom in učencem z zadostnim učnim uspehom.
Graf 26: Pogostost vzdrževanja stikov na internetu in ustvarjalnega dela glede na učni uspeh
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Rezultati raziskave so pokazali, da se mladi večkrat v načinu življenja oziroma preživljanja
prostega časa razlikujejo glede na starost, vrsto šole, ki jo obiskujejo ter glede na njihovo
učno uspešnost. Posplošen zaključek analize je, da izstopajo predvsem dijaki strokovnih šol
za razliko od gimnazijcev in osnovnošolcev. Slednjim veliko več pomenijo trenutki preživeti
z domačimi, trenutki, preživeti v odprtem prostoru in ustvarjalno delo. Te dejavnosti tudi
pogosteje bogatijo življenje mladim z boljšim učnim uspehom. Tisti s slabšim učnim
uspehom in dijaki strokovnih šol pa več časa preživijo v zaprtih prostorih, v lokalih, v
trgovinah in za računalnikom. Dejavnosti mladim podajajo ogromno znanja in obenem
vplivajo na razvoj vrednot. Kot učitelji tako na podlagi rezultatov anketnega dela poznamo
načine preživljanja prostega časa svojih učencev in dijakov in vemo, iz kje ti največkrat
črpajo svoje zaznave in znanje. Učno uspešnejši učenci in dijaki ter najmlajši učenci veliko
več časa preživijo ob dejavnostih, ki jim nudijo neposredno spoznavanje prostora in
njegovega delovanja. Tu gre za nekakšno neformalno izobraževanje, kar nakazuje tudi to, da
veliko znanja pridobimo izven šole, v svojem prostem času. Učitelj mora učence spodbujati h
kvalitetno izkoriščenemu prostemu času za vseživljenjsko spoznavanje prostora, v kar jih
lahko in mora spodbujati redno geografsko izobraževanje, predvsem s konkretnimi
aktivnostmi v odprtem prostoru. Dijaki strokovnih šol na tem področju potrebujejo še več
usmerjanja in spodbude.
Dejavnosti, s katerimi zapolnimo prosti čas, so v veliki meri odvisne od naših vrednot. Če
nam ustvarjalnost ni vrednota, potem ne bomo ustvarjali glasbe ali slike. Dejavnosti, ki nam
bogatijo življenje, so izjemnega pomena za nas, naše bližnje in tudi za prostor, ki nas obdaja.
S svojimi dejavnostmi lahko bogatimo naše znanje o prostoru (sprehodi, potovanja), skrbimo
za fizično in psihično zdravje (šport, vzdrževanje prijateljskih stikov) in zapolnjujemo naš čas
na podlagi tega, kar smatramo za kakovostno preživljanje prostega časa (nakupovanje,
gledanje televizije, kuhanje, preživljanje časa na medmrežju). Pomembno je, da se zavedamo,
kakšno sled s to dejavnostjo v prostoru pustimo in koliko se ob njej o prostoru in njegovem
delovanju naučimo. Med procesom geografskega izobraževanja moramo učitelji mlade poleg
ostalih znanj in veščin naučiti in spodbujati h kakovostnemu preživljanju prostega časa v
prostoru, k širjenju spoznavnih izkušenj in h koristnemu delovanju za prostor, samo družbo in
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njih same. Zavedati se morajo, da je ravno prostor tisti, ki jim omogoča vse, kar delajo, in
zato druge možnosti, kot prostor dobro spoznati, v njem racionalno in odgovorno delovati,
nimajo.
3.2.3. NAVEZANOST NA RAZLIČNA GEOGRAFSKA OBMOČJA
Učenci in dijaki so v anketi izrazili tudi svojo navezanost na različna geografska območja
(Graf 27). Pri tem so svojo navezanost na določeno območje označili na petstopenjski lestvici,
kjer je vrednost ena pomenila »sploh nisem navezan« in pet »močno sem navezan«.
Razumljivo se zdi, da so anketirani najbolj navezani na svoj stanovanjski okoliš in svoj
kraj/mesto, za tem pa že sledi navezanost na lastno državo. Šele potem se mladostniki
identificirajo tudi s svojo regijo in občino. Nižja kot je teritorialna raven, večja je
prostorska navezanost prebivalcev na to območje. V Sloveniji očitno močnejše
navezanosti na morebitne pokrajine med mladostniki še ni zaznati, veliko bolj so namreč
navezani na celotno državo. Iz rezultatov pa je razvidno, da se mladi v Sloveniji še ne čutijo
del Evrope, predvsem se ne identificirajo z Evropsko unijo. V večji meri se identificirajo s
svetom kot celoto, tako da lahko rečemo, da je svetovna (globalna) raven identifikacije večja
kot evropska raven, kar izpostavlja tudi potrebo po spodbujanju evropske identitete med
učenci in dijaki.
Graf 27: Navezanost učencev in dijakov na različna geografska območja.
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Vir: anketno delo, 2007
Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da spol v večini primerov ne vpliva na navezanost
mladostnikov na omenjena geografska območja. Pri vseh spremenljivkah lahko to potrdimo,
le pri navezanosti na ožje geografsko območje obstajajo statistično pomembne razlike v
aritmetičnih sredinah glede na spol. S 5 % tveganjem lahko potrdimo, da so na svoj
stanovanjski okoliš statistično pomembno bolj navezana dekleta (Graf 28).
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Graf 28: Navezanost na svoj stanovanjski okoliš glede na spol anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Če primerjamo rezultate med mladostniki s podeželja in tistimi iz mest, lahko pri navezanosti
na najožji stanovanjski okoliš z manj kot 0,1 % tveganjem potrdimo razlike v aritmetičnih
sredinah glede na obe skupini (Graf 29). Otroci in mladostniki s podeželja so statistično
pomembno bolj navezani na svoj stanovanjski okoliš, saj po naših domnevah z njim večinoma
bolj povezano živijo in delujejo.
Graf 29: Navezanost na stanovanjski okoliš, regijo in Slovenijo glede na kraj bivanja
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Pri navezanosti na svoj kraj/mesto in na občino ne moremo potrditi statistično pomembnih
razlik med aritmetičnim sredinami glede na kraj bivanja mladostnika. Zopet lahko pri manj
kot 0,1 % tveganju potrdimo razlike med skupinama pri identificiranju s svojo regijo oziroma
ti. pokrajino, s katero se anketirani s podeželja identificirajo močneje (Graf 29). Pri
podeželski mladini je pripadnost regiji nedvomno veliko bolj izrazita kot pri mladostnikih, ki
živijo v mestih.
Prav tako se pojavljajo statistično pomembne razlike (manj kot 0,1 % tveganja) med
anketiranimi s podeželja in tistimi iz mest pri izražanju navezanosti na Slovenijo (Graf 29).
Na splošno mladostniki s podeželja izražajo veliko večjo navezanost na prostor, ki jih obdaja,
medtem ko so mestni otroci in najstniki na konkretno geografska območja manj navezani.
Podeželski mladostniki so navajeni na odprti prostor okoli hiše, kjer živijo, na ta prostor pa jih
pogosto vežejo različna doživetja in spomini. To navezanost na ožji prostor lahko prenesejo
tudi na širša geografska območja.
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Zanimiv je rezultat, da obstajajo statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami
pri 1 % tveganju pri obeh anketiranih skupinah, in sicer glede navezanosti na Evropsko unijo.
Anketirani s podeželja so nanjo bolj navezani kot pa anketirani v mestih. Pričakovali bi ravno
obraten rezultat, saj smo bili mnenja, da predvsem mestne šole (glede na večje možnosti
sodelovanja) med otroki bolj krepijo občutek evropske identitete. Navezanost na Evropo kot
celoto pa je popolnoma identična pri obeh skupinah. Pri mladostnikih iz mest sta vrednosti
navezanosti na Evropo in Evropsko unijo identični. Pri določanju navezanosti na svet kot
celoto pa tudi ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik v aritmetičnih sredinah glede
na kraj bivanja, so pa mestni otroci na svet kot celoto bolj navezani kot otroci s podeželja.
HIPOTEZA 1: Učenci in dijaki s podeželja so bolj navezani na ožje geografsko območje,
kjer živijo, ter na večino ostalih geografskih območij (svojo občino, regijo, Slovenijo,
Evropo in svet) kot pa učenci in dijaki iz mestnih okolišev. Hipotezo delno potrdimo, saj z
manj kot 1 % tveganjem lahko s t-testom potrdimo razlike v aritmetičnih sredinah med
mladimi iz mest in tistimi s podeželja, ki se s svojim stanovanjskim okolišem, svojo regijo,
Slovenijo ter tudi Evropsko unijo močneje identificirajo, zato zavrnemo ničelno hipotezo (da
razlik med skupinama ni) in sprejmemo nasprotno hipotezo. Mladostniki iz mest se bolj kot
tisti s podeželja identificirajo le s svetom kot celoto.
Če primerjamo različne starostne skupine in njihovo navezanost na posamezna geografska
območja, lahko povzamemo, da pri navezanosti na svoj kraj/mesto in svojo občino ni razlik
med starostnimi skupinami. Pri vseh ostalih geografskih območjih pa lahko potegnemo
skupno črto, saj pri vseh najmlajša starostna skupina (12, 13 let) oziroma njene povprečne
vrednosti statistično pomembno z 1 % tveganjem odstopajo od povprečij ostalih starostnih
skupin (Graf 30).
Graf 30: Navezanost na stanovanjski okoliš, Slovenijo in svet glede na starost anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Najmlajši se čutijo močno navezani na ožje, širše in tudi najširše geografsko območje,
medtem ko je pri starejših starostnih skupinah ta navezanost šibkejša. Tako kot so najmlajši
močno odvisni od najbližjih, je tudi odvisnost od prostora, v katerem živijo, pri njih (še)
močno prisotna.
Glede na stopnjo šole lahko pri vseh spremenljivkah potrdimo določene razlike med
aritmetičnimi sredinami glede na posamezno skupino. Pri navezanosti na svoj stanovanjski
okoliš lahko z 5 % tveganjem ali manj potrdimo razlike v aritmetičnih sredinah med
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osnovnošolci in vsemi srednješolci (Graf 31). Slednji so na svoj stanovanjski okoliš manj
navezani kot osnovnošolci, ki v svojem kraju in svoji družini čutijo veliko večje zavetje kot
pa starejši mladostniki.
Graf 31: Navezanost na stanovanjski okoliš in Evropsko unijo glede na stopnjo šole
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Pri navezanosti na svoj kraj/mesto lahko s 5 % tveganjem potrdimo razlike v navezanosti med
osnovnošolci in gimnazijci, strokovne šole pa zavzemajo vmesno mesto. Osnovnošolci so na
svoj kraj bistveno bolj navezani kot gimnazijci. Pri identificiranju s svojo občino pri manj kot
5 % tveganju zopet obstajajo razlike v povprečjih med osnovnošolci in gimnazijci, ki so na
svojo občino med vsemi tremi skupinami najmanj navezani. Podobno stanje zasledimo pri
navezanosti na svojo regijo/pokrajino, kjer se gimnazijci v povprečju razlikujejo od
osnovnošolcev in dijakov srednjih šol, ki so na svojo regijo veliko bolj navezani kot
gimnazijci. Pri narodni zavesti lahko z 1 % tveganjem potrdimo statistično pomembne razlike
v aritmetičnih sredinah med osnovnošolci, ki so na Slovenijo med vsemi skupinami najbolj
navezani, in dijaki strokovnih šol, ki ob Sloveniji ne doživljajo tako močnih čustev. Tudi
gimnazijci izkazujejo višjo stopnjo narodne zavesti kot dijaki strokovnih šol. Pri navezanosti
na Evropsko unijo zopet izstopa osnovna šola, katere povprečje se razlikuje od obeh
srednješolskih in je statistično pomembno višje (Graf 31).
Osnovnošolci bolje dojemajo koncept Evropske unije, saj z njo rastejo, medtem ko
marsikateri srednješolec Evropske unije še ne sprejema kot del realnosti, katere košček je tudi
Slovenija. Identične rezultate zaznamo pri navezanosti na Evropo kot kontinent. Zopet pa
izstopa višje povprečje osnovnošolcev pri navezanosti na svet kot celoto, saj so njihova
povprečja z 0,1 % tveganjem razlikujejo od povprečij srednješolcev. Sicer pa pri
navezanosti na določeno geografsko območje opažamo, da izražajo najvišja povprečja
osnovnošolci, starejši srednješolci nižja, dijaki strokovnih šol načeloma še nižja od
gimnazijcev.
Glede na učni uspeh je potrebno poudariti, da ne moremo potrditi statistično pomembnih
razlik med aritmetičnimi sredinami posameznih skupin. Uspeh tako ne vpliva na to, kako
močno so učenci in dijaki navezani na prostor okoli sebe. Izstopajo sicer učenci in dijaki z
nezadostnim učnim uspehom, vendar je delež teh v raziskavi premajhen, da bi bil relevanten.
Le pri navezanosti na Slovenijo obstajajo (z 1 % tveganjem) razlike med aritmetičnimi
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sredinami med skupinami (Graf 32). Boljši kot je uspeh, višja je zavest in navezanost mladih
na lastno državo ter prepoznavanje njene vrednosti.
Graf 32: Navezanost na Slovenijo glede na učni uspeh anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Navezanost in identificiranje z izbranimi geografskimi območji najmočneje izražajo
najmlajši, se pravi osnovnošolci, ter predvsem mladostniki s podeželja, katerim prostor
pogosteje predstavlja del njihove identitete. Odnos do prostora oziroma navezanost mladih
nanj lahko ponazorimo z navezanostjo mladega človeka na njegovo primarno družino. Bolj
kot je ta nanjo navezan in od nje odvisen, več pozitivnih čustev kot ob njej doživlja, večkrat
se bo k njej vračal, zanjo skrbel in ji pomagal, ko bo ta njegovo pomoč potrebovala.
Navezanost mladih na prostor, ki jih obdaja, nedvomno pomembno vpliva na njihov pozitiven
odnos do njega, posledica česar je odgovorno ravnanje posameznika v njem. Geografsko
izobraževanje mora vzbuditi in utrjevati pozitiven občutek mladih za prostor, kar lahko
dosežemo s primernim terenskim delom, iskanjem vrednot v prostoru, reševanjem nastalih
konliktov in problemov ali pa s čisto preprostimi metodami: iskanjem lepot v bližnji okolici in
Sloveniji ali prikazovanjem prostorskih lepot v obliki slike. Na teh slikah lahko prikazujemo
tudi urejena mesta in kraje, kjer lahko mladi najdejo ogromno vrednot prostora in čutijo svojo
navezanost na geografski prostor.
3.2.4. ODLIKE KRAJA, POMEMBNE SLOVENSKIM MLADOSTNIKOM
Mladostniki so se izjasnili tudi o tem, katere odlike kraja so za njih najpomembnejše (Graf
33). Zopet so se odločali na petstopenjski lestvici, kjer je vrednost ena pomenila »sploh ni
pomembno« in vrednost pet »zelo je pomembno«. Rezultati nakazujejo, da mladi dobro
opazujejo elemente v prostoru in da do njih sploh niso ravnodušni. Vsem odlikam so namreč
namenili relativno visoke vrednosti. Graf 33 prikazuje, da so mladi na prvo mesto
najpomembnejših odlik kraja postavili varnost. V današnjem času različne vrste negotovosti
se to zdi zelo smiselno. Sledi urejenost kraja (pomembno že za mladostnike, kako šele za
starejše), zelo pomembna jim je tudi prometna povezanost in dostopnost (saj tako lahko
čimprej in čim lažje pridejo do šole, telovadnice, trgovine …), sledi možnost rekreacije,
bližina narave in oskrbnih dejavnosti. Najmanj pomembna izmed danih vrednot pa je
učencem in dijakom bližina gora ali voda. Vedo, da to za njihovo vsakodnevno življenje nima
takšnega pomena kot druge danosti. Mladostniki so tako izrazili željo po idealnem kraju:
varen in dostopen ter urejen kraj, kjer lahko uresničujejo svoje interese.
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Graf 33: Odlike kraja, ki so pomembne slovenskim mladostnikom.
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Vir: anketno delo, 2007
Očitno je, da mladi do prostora okoli sebe niso brezbrižni, saj opažajo vrednote v njem in jih
tudi ustrezno ovrednotijo. Problem vidimo le v tem, da se tega morda niti ne zavedajo. Na
prva mesta so postavili ogromno vrednot prostora, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje in
na katere lahko sovpliva tudi vsak posameznik. Spodbujati moramo to zavedanje med
mladimi in jih voditi k delovanju v prostoru na način, da prispevajo k tistim odlikam, ki so
odvisne tudi od njih, npr. urejenost kraja, možnost rekreacije, veliko dogajanja v kraju.
Urejenost kraja (estetska vrednota prostora) je pomembna ali zelo pomembna več kot 87 %
mladim (Graf 34). Ti namreč v prostoru opazijo tako pozitivne kot negativne dejavnike
človekovega delovanja oziroma vrednote in nevrednote. Primeri vrednot v prostoru so npr.
urejen park, urejeno šolsko igrišče, obnovljene stavbe, gozdne površine. Primeri
nevrednot v prostoru pa so npr. neurejeno odlagališče odpadkov, previsoke stolpnice,
neurejena križišča, onesnažene vode. Mladi znajo v prostoru poiskati tako vrednote kot
nevrednote, v kar smo se prepričali tudi v primeru, ki smo ga izvajali na eni izmed osnovnih
šol v Sloveniji. To pomeni, da so mladi do prostora samega zelo pozorni, kar po naših
predvidevanjih nakazuje tudi dejstvo, da bi bili v njem ob primerni spodbudi pripravljeni
tvorno delovati.
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Graf 34: Pomembnost urejenosti kraja za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Mladostniki se morajo v svojem kraju/mestu počutiti varne in sprejete. Očitno jim tovrstni
občutek nudi tudi bližina narave, se pravi odprt, neposeljen in od človeka neobremenjen
prostor, v katerem najdejo ekološke vrednote prostora. Več kot 80 % anketiranim je bližina
narave pomembna ali zelo pomembna (Graf 35).
Graf 35: Pomembnost bližine narave za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Poleg tega se dobro zavedajo uporabnosti in pomembnosti dobre prometne povezanosti in
dostopnosti kraja, kar je pomembno ali zelo pomembno več kot 83 % vprašanim (Graf 36).
Tudi to je ena izmed (družbenih ali ekonomskih) vrednot prostora, ki je zelo opazna in
pomembna za vse generacije.
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Graf 36: Pomembnost dobre prometne povezanosti za učence in dijake.
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Vir: anketno delo, 2007
Glede na spol anketiranih smo ugotavljali razlike v aritmetičnih sredinah pri posamezni odliki
kraja. Razlik ni pri naslednjih vrednotah: dobra komunalna opremljenost, možnost rekreacije,
bližina gora ali voda, razvojna naravnanost kraja in dejstvo, da okolje ni hrupno. Lahko pa
potrdimo razlike v aritmetičnih sredinah pri naslednjih odlikah, ki so prav vse s 5 %
tveganjem ali manj pomembnejše dekletom, ki imajo očitno več želja in zahtev kot fantje:
varnost oziroma nizka stopnja kriminala (Graf 37), urejenost kraja, bližina narave, dobra
prometna povezanost, veliko dogajanja, bližina velikega mesta, občutek pripadnosti
skupnosti, oskrbne dejavnosti in bližina šole.
Največje razlike se pojavljajo pri odlikah kraja, ki so predstavljene v naslednjem grafu.
Dekleta čutijo veliko večjo potrebo po varnosti v svojem kraju. Prav tako jim je pomembneje,
da živijo v bližini velikega mesta (Graf 37), kjer lahko uveljavljajo in uresničujejo svoje želje,
znanje in talente ter nakupujejo. Poleg tega dekleta potrebujejo občutek sprejetosti in
pripadnosti skupnosti v veliko večji meri kot fantje (Graf 37). To jim omogoča urejen prostor
s številnimi vrednotami.
Graf 37: Pomembnost varnosti v kraju, bližine velikega mesta in občutka pripadnosti
skupnosti glede na spol anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Glede na kraj bivanja mladostnikov ne moremo potrditi razlik pri odločitvah o naslednjih
odlikah kraja: dobra komunalna opremljenost, veliko dogajanja (kar je zelo presenetljivo),
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oskrbne dejavnosti in bližina šole. Se pa razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin
pojavljajo pri ostalih odlikah kraja. Na podlagi rezultatov lahko z 1% tveganjem ali manj
rečemo, da so mladostnikom s podeželja pomembnejše naslednje odlike: varnost (nizka
stopnja kriminala), urejenost kraja, bližina narave (Graf 38), možnost rekreacije, bližina gora
ali voda, občutek pripadnosti skupnosti, razvojna naravnanost kraja, malo hrupa. Rezultati
kažejo, kako podeželska mladina ceni danosti, ki jih uživa in katere so jim posledično zelo
pomembne. Nasprotno si mladi iz mest težko predstavljajo, da ne bi imeli v bližini velikega
mesta. Največje razlike so pojavijo pri določanju pomembnosti bližine narave za
vsakodnevno življenje, saj obstajajo (pri 0,1 % tveganju) velike razlike v aritmetičnih
sredinah med podeželjem in mesti (Graf 38). Slednjim je bližina narave manj pomembna, saj
so navajeni živeti drugače oziroma uživati v naravi le tedaj, ko imajo priložnost. Zato do nje
tudi ne čutijo močne navezanosti.
Podobno velja za tiste, ki živijo na podeželju. Ko potrebujejo stvari, ki jih nudi večje mesto, si
vzamejo prosto popoldne in se tja odpeljejo. Tako so navajeni živeti. Otroci in dijaki iz
mestnih območij, ki so že od malega navajeni mestnega načina življenja, pa si življenje na
mirnem podeželju težje predstavljajo (Graf 38).
Graf 38: Pomembnost bližine narave in velikega mesta glede na kraj bivanja anketiranih.
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Tudi starost vpliva na to, kako vidimo določene danosti in na to, kako pomembne se nam lete zdijo. Starost ne vpliva le na dve odliki kraja: veliko dogajanja in bližina narave (Graf 39).
Ti dve odliki sta vsem zelo pomembni in nobena starostna skupina pri tem ne izstopa.
Graf 39: Pomembnost bližine narave in urejenosti kraja glede na starost anketiranih.
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Pri vseh drugih odlikah se pojavljajo razlike v aritmetičnih sredinah glede na starost.
Velikokrat izstopa najmlajša starostna skupina (12 in 13 let), katere povprečja se pri 1 %
tveganju razlikujejo od ostalih skupin in izražajo višje vrednosti. Te odlike so: varnost (nizka
stopnja kriminala), bližina gora ali voda, urejenost kraja (Graf 39), občutek pripadnosti
skupnosti in razvojna naravnanost kraja. Mlajši se počutijo bolje in varneje, če je okoli njih
vse urejeno in lepo ter če se počutijo pomemben del skupine. Ti rezultati so zelo obetavni, saj
vidimo, da je najmlajšim skrb za urejen prostor pomembna vrednota, poleg tega izražajo tudi
željo po sodelovanju in pripadnosti v svojem okolju. Vse te vrednote je potrebno spodbujati v
času celotnega procesa geografskega izobraževanja, in sicer v celotni geografski vertikali.
Pri ostalih odlikah obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah med posameznimi skupinami.
Prva in druga najmlajša starostna skupina se razlikujeta v določanju pomembnosti komunalne
opremljenosti, katera je pri 5 % tveganju pomembnejša najmlajši starostni skupini. Pri
možnosti rekreacije se razlikujejo povprečja med najmlajšo in starostno skupino 16 in 17 let,
kateri je možnost rekreacije najmanj pomembna med vsemi skupinami. Zopet je ta dejavnost
najpomembnejša najmlajšim. Dobro prometno povezanost (z 0,1 % tveganjem) veliko bolj
cenita najstarejši starostni skupini, saj se njuni povprečji razlikujeta od povprečij obeh
najmlajših skupin, katerima prometna povezanost ni tako zelo pomembna, saj pomembnosti
le-te na lastni koži še ne občutita (Graf 40). Starejši kot je mladostnik, pomembnejša mu je
dobra prometna povezanost njegovega kraja z zaledjem.
Graf 40: Pomembnost dobre prometne povezanosti in bližine velikega mesta glede na starost
anketiranih.
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Bližino velikega mesta si najbolj želi najstarejša starostna skupina in njeno povprečje se z 1 %
tveganjem pomembno razlikuje od obeh najmlajših starostnih skupin (Graf 40). Starejši kot so
mladostniki, bolj si želijo biti v stiku z večjim mestom, ki nudi bogatejše možnosti šolanja,
zaposlitve in udejstvovanja v različnih dejavnostih.
Najstarejša starostna skupina se razlikuje v aritmetičnih sredinah od drugih skupin tudi po
tem, da ji je veliko pomembnejša bližina šole. Rezultat je zanimiv, ker gre pri obeh starostnih
skupinah za srednješolce, vendar je očitno višjim letnikom še toliko bolj škoda izgubljati svoj
čas za pot do šole ali pa jim šola predstavlja pomemben dejavnik razvoja kraja. Hrup najbolj
moti najmlajšo starostno skupino, katere povprečje je najvišje med vsemi skupinami in se z 1
% tveganjem pomembno razlikuje od starostne skupine 16 in17 let, kateri je hrup še najmanj
moteč. Starejši so že manj tolerantni do hrupa v svoji okolici.
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Glede na stopnjo šole ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih sredinah med osnovnošolci,
gimnazijci in dijaki srednjih šol pri naslednjih odlikah kraja: dobra komunalna opremljenost,
bližina šole in bližina narave. Bližina narave je približno enako pomembna vsem trem
skupinam (Graf 41).
Graf 41: Pomembnost bližine narave in občutka pripadnosti skupnosti glede na stopnjo šole
anketiranih.
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Osnovnošolci in njihova povprečja se statistično pomembno pri 1 % tveganju razlikujejo od
povprečij vseh srednješolcev pri naslednjih odlikah kraja: varnost, možnost rekreacije, bližina
gora ali voda, občutek pripadnosti skupnosti, odsotnost hrupa. Omenjene odlike so
pomembnejše osnovnošolcem kot srednješolcem. Največje razlike se kažejo v želji po
občutku pripadnosti, kar zopet potrjuje potrebo najmlajših anketiranih po varnosti, ljubezni in
sprejetosti (Graf 41).
Obstajajo tudi vrednote prostora določenega kraja, ki so pri 0,1 % tveganju statistično
pomembno veliko manj bistvene gimnazijcem kot pa osnovnošolcem in ostalim dijakom. Te
vrednote kraja so: urejenost kraja, razvojna naravnanost kraja (Graf 42) in dostopnost
oskrbnih dejavnosti. Ti rezultati presenečajo, saj bi pričakovali, da so ravno gimnazijci najbolj
razvojno naravnani in da si želijo urejenosti kraja. Raziskava je pokazala drugačno sliko. Na
podlagi učnih načrtov in pogovorov z učitelji bi lahko rekli, da v osnovnih šolah učitelji tem
tematikam posvečajo več časa, v strokovnih šolah pa dijaki poslušajo več šolskih predmetov s
praktičnim značajem, odvisno od njihove usmeritve, kar jih morda večkrat spodbuja k
zaznavanju kraja in okolice. V gimnazijah pa tovrstnim tematikam morda ne namenjajo
dovolj pozornosti.
Dijaki strokovnih šol se v aritmetičnih sredinah pri manj kot 0,1 % tveganju razlikujejo od
aritmetičnih sredin ostalih anketiranih pri želji po dogajanju v kraju bivanja (Graf 42). Sledijo
jim osnovnošolci, šele za njimi so gimnazijci, ki sodeč po raziskavi niti ne potrebujejo veliko
dogajanja ali pa prihajajo iz krajev/mest, kjer tega ne manjka. Pomembnost določene dobrine
namreč večkrat opazimo šele takrat, ko jo izgubimo.
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Graf 42: Pomembnost razvojne naravnanosti kraja, dogajanja v kraju in dobre prometne
povezanosti kraja z zaledjem glede na stopnjo šole anketiranih.
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Med vsemi skupinami obstajajo statistično pomembne razlike (0,1 % tveganjem) v
aritmetičnih sredinah pri pomembnosti prometne povezanosti kraja/mesta z zaledjem (Graf
42). Dobro prometno povezanost si najbolj želijo dijaki strokovnih šol, sledijo gimnazijci, na
koncu pa so tu še osnovnošolci, ki v teh letih še ne čutijo, kako pomembno je, da je kraj
čimbolj povezan z bližnjimi mesti, kjer potem lahko hodijo v šolo ali na delo.
Glede na učni uspeh lahko potrdimo, da ni razlik med aritmetičnimi sredinami skupin pri
naslednjih odlikah kraja: dobra komunalna opremljenost, urejenost kraja, bližina gora ali
voda, občutek pripadnosti skupnosti, razvojna naravnanost kraja, oskrbne dejavnosti in bližina
šole. To pomeni, da glede na učni uspeh posameznika ne obstajajo razlike v zaznavanju
pomembnosti določenih odlik kraja. Zopet moramo poudariti, da je tu vzorec nezadostnih
učencev in dijakov premajhen, da bi bil reprezentativen. Vrednota varnost je statistično pri 1
% tveganju bolj pomembna odličnjakom kot učencem z dobrim učnim uspehom, kjer se
pojavijo statistično značilne razlike med aritmetičnimi sredinami. Sicer pa se želja po varnosti
stopnjuje s splošnim učnim uspehom. Bližino narave tudi statistično značilno s 5 % tveganjem
bolj cenijo odličnjaki in prav dobri kot pa učenci in dijaki s slabšim učnim uspehom (Graf
43).
Graf 43: Pomembnost bližine narave in velikega mesta glede na učni uspeh anketiranih.
5
4
odlični

3

prav dobri

vrednosti
2

dobri

1

zadostni
nezadost.

0
bližina narave

bližina velikega mesta

odlike kraja

Vir: anketno delo, 2007

96

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

Statistično pomembne razlike v možnostih rekreacije se pojavljajo med učenci z dobrim in
tistimi s prav dobrim učnim uspehom, katerim je možnost rekreacije veliko bolj pomembna.
Zanimive razlike v aritmetičnih sredinah se pojavijo pri določanju pomembnosti dobre
prometne povezanosti, ki je statistično značilno pri 0,1 % tveganju bolj pomembna učencem z
zadostnim kot pa tistim s prav dobrim učnim uspehom. Ustrezno tudi željo po več dogajanja
izražajo predvsem tisti z zadostnim učnim uspehom za razliko od odličnih učencev in dijakov.
Statistično pomembne razlike med skupinama lahko potrdimo z 1 % stopnjo tveganja. Na
podlagi rezultatov lahko rečemo, da želja po dogajanju kopni z višjim splošnim učnim
uspehom. Istočasno se pojavljajo tudi razlike v aritmetičnih sredinah pri definiranju
pomembnosti bližine velikega mesta, ki je z 1 % tveganjem veliko bolj pomembna
nezadostnim in zadostnim kot pa učencem z višjim učnim uspehom (Graf 43).
Povzamemo lahko, da so mladi na splošno dovzetni za vrednote prostora v svojem okolju, saj
jim dajejo visoke vrednosti. Pogosteje te vrednote višje ocenjujejo dekleta in mladi s
podeželja. Če primerjamo mlade z boljšim učnim uspehom, gimnazijce in osnovnošolce na
eni strani z mladimi s slabšim učnim uspehom in dijaki strokovnih šol na drugi strani, lahko
posplošimo, da prvi večkrat višje vrednotijo družbene in predvsem tudi ekološke vrednote
prostora.kot slednji, ki izražajo večjo željo po odlikah, ki omogočajo trenutno zadovoljstvo in
večinoma ne prispevajo k razumevanju znanja o delovanju prostora, ki nas obdaja.
Kraj bivanja je nedvomno najboljše učilo za zavedanje in prepoznavanje vrednot prostora.
Mladi morajo opaziti tako družbene kot tudi ekonomske in ekološke vrednote prostora. Vse te
vrednote so sestavni del geografije, ki poudarja medsebojno povezanost in odvisnost naravno
in družbenogeografskih dejavnikov ter pomembnost vseh in vsakega posebej v prostoru. Pri
naravnogeografskih vsebinah moramo učitelji poudarjati predvsem okoljske in z njimi
povezane ekonomske ter družbene vrednote prostora, pri družbenogeografskih elementih pa
predvsem družbene in ekonomske v povezavi z ekološkimi vrednotami prostora. Te vrednote
in njihovo povezanost pa moramo še najbolj poudariti pri regionalni geografiji, kjer je temelj
vsega delovanja neločljiva povezanost vseh vidikov prostora, in sicer okolja, družbe in
gospodarstva na vseh geografskih območjih, ki jih obravnavamo v okviru pouka geografije.
Navajamo le nekaj geografskih tematik, ki omogočajo obravnavo z vidika vseh treh skupin
vrednot prostora in trajnostnega razvoja, in sicer na podlagi ene izmed aktivnih metod dela z
učenci. Te tematike so lahko neurejeno odlagališče odpadkov, razvoj sonaravnega turizma v
izbranem kraju, zmanjšanje revščine v izbrani revni državi in onesnaženost reke ali jezera. Če
izpostavimo zadnjo tematiko, lahko k analiziranju tematike pristopimo na različne načine.
Učence lahko razdelimo v skupine in vsaka skupina s svojega vidika predstavi vpliv stanja na
posamezne vrednote prostora. Te vrednote so lahko ekološke (zaščita, upoštevanje nosilnosti
in samočistilne sposobnosti), ekonomske (produkcijske in neprodukcijske vrednote) in
kulturne ter družbene (znanstvene, estetske, simbolne) vrednote prostora. Mladi morajo
uvideti, da se pomen vseh v primeru onesnaženosti prostorskega elementa zmanjša, zatem pa
morajo znati predlagati možne rešitve ob upoštevanju vseh vpletenih v izbrani prostorski
problem. Učenje o vrednotah prostora mora temeljiti na konkretnih primerih, ki so poznani
učencem in dijakom. To mora biti eno izmed osnovnih vodil učiteljev geografije.
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3.2.5. VPLIV NA ODLOČITVE V SVOJEM OKOLJU
Na petstopenjski lestvici, kjer je ena pomenilo »nimam nič vpliva« in pet »imam zelo velik
vpliv«, so osnovnošolci ter srednješolci izražali dojemanje svojega vpliva na dogajanje, ki ga
imajo v svojem bivalnem okolju. Rezultati ankete so pokazali, da več kot tri četrtine (77,4 %)
anketiranih meni, da nimajo vpliva ali da imajo majhen vpliv na dogajanje in razvijanje
dogodkov v svojem bivalnem okolju (Graf 44). Cilj današnjega izobraževanja za trajnejšo in
boljšo prihodnost vseh generacij je, da se tudi mladi čutijo odgovorne za vse stvari, ki se
dogajajo v njihovem okolju, da so prepričani, da lahko stvari spreminjajo in da ima vsak
njihov korak neko posledico v prostoru. Skladno s tem prepričanjem pa naj bi mladi ter širša
javnost tudi delovali. Manj kot 5 % vprašanih meni, da imajo na dogajanje okoli sebe v
svojem kraju/mestu velik vpliv.
Graf 44: Dojemanje učencev in dijakov o svojem vplivu v okolju, kjer bivajo.
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Vir: anketno delo, 2007
Med spoloma ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih sredinah o izražanju vpliva na
reševanje problematike svojega kraja. Lahko pa pri 0,1 % tveganju potrdimo razlike med
mladostniki s podeželja in tistimi iz mest. Slednji čutijo, da v rokah nimajo tolikšne moči, kot
bi si morda želeli. Aritmetične sredine mladih s podeželja so statistično pomembno višje.
Učenci in dijaki s podeželja sicer menijo, da je njihov vpliv majhen, vendar se njihov rezultat
vseeno statistično pomembno razlikuje od mestnih otrok, ki izkazujejo še nižje vrednosti. To
se zdi zelo logično, saj ima človek v manjšem kraju na dogajanje okoli sebe nedvomno večji
vpliv kot pa v velikem mestu.
Pri starostnih skupinah se pojavijo statistično pomembne razlike (pri 5 % tveganju) v
aritmetičnih sredinah med najmlajšo starostno skupino in vsemi ostalimi skupinami.
Najmlajši namreč izstopajo v pozitivnem smislu, saj so prepričani, da je njihov vpliv na
dogodke v primerjavi s starejšimi mladostniki višji (Graf 45). Tu smo zopet lahko optimisti,
saj so najmlajši še veliko pozitivneje naravnani do okolja okoli sebe kot starejši. To nam
nakazuje tudi nadaljnjo pot. O vrednotah prostora je potrebno začeti govoriti in učiti že
zgodaj, na zgodnjih stopnjah razvoja, sicer lahko hitro zamudimo najbolj dojemljivo stopnjo
oziroma fazo pri otroku, ki od začetka razvoja oblikuje svojo osebnost, značaj, sposobnosti in
predvsem vrednote. Poleg tega, da so najmlajši najbolj dojemljivi, so le-ti tudi najbolj vodljivi
in poslušni. Očitno v osnovnih šolah tem tematikam učitelji posvetijo več časa, pozornosti in
energije kot njihovi srednješolski kolegi. Na osnovnošolce ima učitelj še dovolj velik vpliv,
da jih lahko vodi v konkretno in kompleksno razmišljanje o prostoru in njegovi vrednosti. S
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prostorskimi vsebinami in aktivnimi pristopi dela je v osnovni šoli nujno nadaljevati, ta
vrednota pa mora imeti mesto tudi v srednjih šolah, sicer ne bomo prispevali k našemu
skupnemu cilju: mladi človek ob koncu izobraževalnega procesa na podlagi geografije (in
ostalih šolskih predmetov) spoštuje prostor in zna v njem odgovorno delovati.
Graf 45: Dojemanje vpliva učencev in dijakov na reševanje problematike svojega kraja glede
na starost anketiranih.
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Zelo presenetljivo je dejstvo, da pri primerjanju različnih stopenj šol in njihovem vplivu na
dogajanje okoli sebe negativno izstopajo gimnazijci, saj pri 0,1 % tveganju lahko potrdimo
razlike v aritmetičnih sredinah med gimnazijci na eni ter osnovnošolci in dijaki srednjih šol na
drugi strani. Gimnazijci se pomembno razlikujejo, saj menijo, da je njihov vpliv zelo majhen,
medtem ko so povprečja dijakov strokovnih šol in osnovnošolcev višja. To se zdi zelo
zaskrbljujoče, saj bodo ravno gimnazijci v največji meri tisti, ki se bodo morali znati odločati
in vplivati na dogodke okoli sebe, ker bodo predvidoma zaradi narave svojega dela morali
sprejemati pomembne odločitve. Morda pa so ravno oni najbolj ozaveščeni o tem, koliko
dejanskega vpliva dandanes v svojem okolju imajo in so zato do tega ravnodušni. Takšno
stanje kliče po hitrih spremembah na tem področju.
Če primerjamo skupine z različnim učnim uspehom, ne moremo potrditi statistično
pomembnih razlik v aritmetičnih sredinah med učenci in dijaki. Vsi imajo zelo podobno
prepričanje o tem, kolikšen vpliv imajo na reševanje problematike svojega kraja/mesta. Svoj
vpliv dojemajo kot minimalen oziroma zelo majhen.
Na dojemanje svojega vpliva v okolici lahko poleg ostalih družbenih skupin vplivamo tudi
učitelji geografije. S preprostimi prikazi, shemami ali izračuni lahko prikažemo vsakodnevni
prispevek učencev v prostoru, ki prikaže, da v prostoru puščamo sledi in nanj že nevede vsak
dan vplivamo. Predvsem pa jim lahko s primerom in njihovim sodelovanjem (enega izmed
mnogih prikazujemo ob koncu diplomskega dela) pokažemo, da lahko v prostoru tudi sami
tvorno sodelujejo. Pomembno je, da se njihove ideje ob zaključku projekta posredujejo tistim,
ki imajo v svojih rokah vzvode moči in odločanja.
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3.2.6. SODELOVANJE V RAZLIČNIH AKCIJAH V SVOJEM OKOLJU
Anketirani so na petstopenjski lestvici označevali pogostost sodelovanja in udejstvovanja v
različnih akcijah, shodih in protestih v svojem bivalnem okolju. Skoraj 80 % mladih se ne
udeležuje različnih akcij, protestov ali zahtev v svojem bivalnem okolju (Graf 46). Vendar je
potrebno poudariti, da je med njimi le dobrih 40 % takih, ki se jim tovrstno sodelovanje ne zdi
potrebno, več kot 38 % pa bi sodelovalo, če bi za to vedeli oziroma imeli čas. Učence in
dijake je potrebno čimbolj spodbujati k sodelovanju s svojim okoljem, potrebno jim je
predstaviti dogajanje in bistvo zahtev ali akcij in poskrbeti za ustrezno informiranje. V
različnih dogodkih v svojem okolju je do danes aktivno sodelovalo le 5 % anketiranih.
Potrebno je nameniti pozornost ozaveščanju in obveščanju mladih, poleg tega pa tistih 40 %
prepričati, da tudi oni lahko predstavljajo pomemben člen in dejavnik v vsakdanjih odločitvah
svojega okolja. Naučiti se bomo morali sodelovati med seboj, za dobro vseh in vsakega
posameznika.
Graf 46: Pogostost sodelovanja učencev in dijakov v različnih akcijah in protestih.
Nisem sodeloval/a, ker se
mi to ne zdi potrebno.

1.40%
5%

Nisem sodeloval/a, ker
nisem imel/a časa ali nisem
vedel/a.
Podprl/a sem jo.

3.90%
41.60%
38.10%

Aktivno sem sodeloval/a.
Dal/a sem pobudo.

Vir: anketno delo, 2007
Glede na spol ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih sredinah med skupinama. Obe skupini
se različnih shodov in zahtev udeležujeta zelo redko. Glede na kraj bivanja pa lahko pri manj
kot 0,1 % tveganju potrdimo, da se učenci in dijaki s podeželja pogosteje udeležujejo
različnih dogodkov v svojem bivalnem okolju (Graf 47). To je razumljivo, saj je zavest o
sodelovanju med manjšimi skupnostmi večja, pa tudi vpliv vsakega posameznika je v manjši
skupini večji in bolj viden.
Graf 47: Pogostost sodelovanja učencev in dijakov v različnih akcijah in protestih glede na
kraj bivanja anketiranih.
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Starost je dejavnik, ki v določeni meri tudi vpliva na sodelovanje mladih s svojim okoljem.
Statistično pomembne razlike pri manj kot 1 % tveganju se namreč pojavijo med starostnimi
skupinami 14 in 15 let ter najstarejšima starostnima skupinama (od 16 do 20 let), ki se
različnih dogodkov v svojem bivalnem okolju udeležujeta pogosteje (Graf 48). To se zdi
razumljivo, saj prvi letniki na srednjih šolah po vsej verjetnosti še ne čutijo prave vrednosti
svojega vpliva v prostoru okoli sebe, medtem ko se starejši srednješolci tega že bolj zavedajo,
čeprav še vedno premalo. Več kot druga starostna skupina pa v različnih akcijah sodeluje
najmlajša skupina. Morda gre tukaj še največkrat za različne dejavnosti v okviru šole, ki so za
osnovnošolce obvezne.
Graf 48: Pogostost sodelovanja učencev in dijakov v različnih akcijah in protestih glede na
starost.
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Vir: anketno delo, 2007
Posledično se pojavljajo razlike tudi med skupinami z različnih šol, in sicer med osnovnošolci
in gimnazijci, ki pri 5 % tveganju statistično pomembno pogosteje sodelujejo v različnih
akcijah, medtem ko se osnovnošolci za to odločijo redkeje (Graf 49). Ne moremo potrditi
statistično pomembnih razlik med gimnazijci in dijaki različnih strokovnih šol, lahko pa
rečemo, da se s starostjo sodelovanje v različnih dogodkih v svojem okolju povečuje. Seveda
starejši in bolj odrasli kot smo, več znanja, mnenj in izkušenj lahko delimo in tako
prispevamo k skupnemu dobremu v svojem bivalnem okolju ali na širšem geografskem
območju. Glede na učni uspeh mladostnikov ne moremo potrditi statistično pomembnih
razlik med skupinami učencev in dijakov o pogostosti njihove udeležbe v različnih akcijah in
protestih.
Graf 49: Pogostost sodelovanja učencev in dijakov v različnih akcijah in protestih glede na
stopnjo šole.
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HIPOTEZA 2: Velika večina (75 %) vseh anketiranih meni, da nima večjega vpliva na
reševanje problematike svojega kraja in se večinoma ne udeležuje raznih shodov in akcij,
kjer bi lahko učenci in dijaki uporabili tudi geografsko znanje. Razlike se pojavijo le med
mladimi iz mest in tistimi s podeželja, ki v svojem okolju na različne načine sodelujejo
pogosteje. Hipotezo lahko za naš vzorec potrdimo, saj dobrih 77 % mladih meni, da v svojem
okolju nimajo vpliva ali pa da je njihov vpliv zelo majhen. Statistično pomembne razlike pri 0,1
% stopnji tveganja (t-test) pa se pojavljajo med podeželsko in mesto mladino, saj je zadnja
prepričana, da je njen vpliv še veliko manjši, kot pa svoj vpliv vidijo mladostniki s podeželja,
zato zavrnemo ničelno hipotezo (razlik med skupinama ni) in sprejmemo nasprotno hipotezo.
Velika večina vseh anketiranih (skoraj 80 %) se ne udeležuje različnih akcij v svojem okolju,
vendar je le dobrih 41 % takih, ki se jim to zdi nepotrebno. To pomeni, da se skoraj 60 %
učencem in dijakom potencialno sodelovanje v različnih dogodkih zdi možno. Prav tako v
različnih akcijah in shodih statistično pomembno z 0,1 % tveganjem (t-test) pogosteje sodelujejo
mladi na podeželju kot tisti v mestih, zato zavrnemo ničelno hipotezo (razlik med skupinama) in
sprejmemo nasprotno hipotezo.
HIPOTEZA 3: Med dojemanjem svojega vpliva v okolju in pogostostjo aktivnega
sodelovanja v različnih akcijah v njem pri mladih obstaja močna pozitivna korelacija.
Hipotezo povezanosti delno potrdimo, saj na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije pri
0,1 % tveganju lahko govorimo o šibki korelaciji med dojemanjem pomembnosti svojega
vpliva v okolju in sodelovanjem mladih v prostoru. Tisti mladi, ki menijo, da imajo
pomemben vpliv v svojem okolju, se tudi pogosteje udeležijo različnih dejavnosti in akcij v
njem.
3.2.7. VREDNOTE PROSTORA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Učni načrt geografije kot šolskega predmeta vključuje različne prostorske vsebine. Nekatere
izmed njih so zastopane v večji, druge v manjši meri. Tudi od posameznega učitelja je
odvisno, katerim tematikam bo posvetil več pozornosti. Na to izbiro vplivajo različni
dejavniki, od tega, ali učitelj natančno sledi učnim ciljem, od njegovih stališč, prepričanj in
vrednot do materialnih zmožnosti šole in časa, ki ga imajo na voljo učitelji. V anketi smo
mlade spraševali o njihovem odnosu do zastopanosti poglavitnih prostorskih vsebin, ki so v
večji ali manjši meri vključene v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Te vsebine so navedene
v naslednjem grafu (Graf 50). Zastopanost teh vsebin so mladi označevali na tristopenjski
lestvici, kjer je ena pomenilo »o tem slišim premalo«, dve »o tem slišim ravno dovolj« in tri
»o tem slišim preveč«.
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Graf 50: Zastopanost vrednot prostora pri pouku geografije v osnovnih in srednjih šolah z
vidika učencev in dijakov.

ONESNAŽEVANJE OKOLJA

2.02
2

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

1.99

DRUŽBENI PROBLEMI

1.98
1.97
1.94

RABA NARAVNIH VIROV

RAZLIČNI EKOSISTEMI
PROSTORSKI PROBLEMI

1.92

RAZNOLIKOST KULTUR IN POKRAJIN

1.67

SISTEM REG.IN PROSTOR.NAČRTOVANJA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Vir: anketno delo, 2007
Za naštete prostorske tematike (raba naravnih virov, onesnaževanje okolja, naravna in
kulturna dediščina, družbeni problemi, različni ekosistemi, prostorski problemi, raznolikost
kultur in pokrajin) so anketirani izrazili mnenje, da o vseh pri pouku geografije slišijo ravno
dovolj (Graf 50). Razlogov za te rezultate je lahko več:
•
•
•

mladi so resnično prepričani, da o vseh naštetih temah slišijo dovolj,
mladi si o naštetih tematikah ne želijo slišati več, ker jim je že tako dovolj vseh
podobnih vsebin, ki jih slišijo (so že slišali),
mladi se bojijo povedati, da bi o čem radi slišali še več, saj to dojemajo kot dodatno
delo, česar se vsi v veliki meri branijo.

HIPOTEZA 4: Mladi bi v povprečju o prostoru in njegovih elementih pri pouku
geografije želeli slišati več kot slišijo sedaj. Rezultati so pokazali, da za naš vzorec tega ne
moremo trditi, saj so v povprečju za vse prostorske tematike izrazili prepričanje, da o njih v
okviru geografskega izobraževanja slišijo ravno prav. Hipotezo tako zavrnemo. Željo po
dodatnih vsebini so učenci in dijaki izrazili le pri prostorskem in regionalnem načrtovanju.
Glede na zastopanost vseh obravnavanih prostorskih vsebin izstopa le sistem regionalnega in
prostorskega načrtovanja, ki v naše učne načrte skoraj ni vključen oziroma ga zasledimo v
najmanjši možni meri. Le regionalno in prostorsko načrtovanje v učencih in dijakih zbuja
dodatne želje po spoznavanju njegovih vsebin, saj o tem slišijo malo oziroma redko. Ostale
tematike (predvsem okoljsko naravnane) so v kurikulum po mnenju učencev in dijakov
vključene v zadostni meri. Prav prostor sam, njegovi elementi, odnosi v njem in urejanje letega pa v učencih in dijakih zbuja večjo pozornost. Dobrih 44 % vprašanih je namreč
prepričanih, da o tovrstni tematiki slišijo premalo (Graf 51). To pomeni, da skoraj polovica
slovenskih mladostnikov izraža željo po večji vključenosti sistema prostorskega načrtovanja v
pouk geografije in aktivnem sodelovanju v njem. Potrebno jim je ponuditi tovrstno možnost,
tudi s povečevanjem zavedanja o vrednotah prostora, in sicer v okviru rednega pouka, dnevov
dejavnosti ali z vključevanjem mladih v različne projekte v njihovem okolju.
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Graf 51: Zastopanost sistema regionalnega, prostorskega načrtovanja pri pouku geografije z
vidika učencev in dijakov.
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Vir: anketno delo, 2007
Strokovnjakinja s področja prostorskega načrtovanja je mnenja, da je nerealno in za mlade
prezahtevno, da bi se o prostorskem načrtovanju mladi učili v šoli. Poleg tega so v šolah učni
načrti že tako prenatrpani. Pravi pa, da se o vrednotenju prostora in načrtovanju le-tega da
veliko postoriti ob različnih vsebinah pri različnih predmetih v okviru rednega pouka.
Konkretno se temu lahko po potrebi nameni kakšna šolska ura ali dve ob tematiki, ki
omogoča in spodbuja izražanje mnenj in sodelovanje učencev in dijakov v načrtovanju
prostorskih sprememb in izboljšav.
Glede na spol se s 5 % tveganjem razlike med skupinama pojavijo pri naslednjih temah, o
katerih bi dekleta rada slišale več kot fantje: naravna in kulturna dediščina, družbeni problemi
ter raznolikost kultur in pokrajin. Glede na kraj bivanja (podeželje, mesto) so rezultati zelo
podobni, razlike v aritmetičnih sredinah med skupinama se pri 1 % tveganju pojavijo le pri
temi onesnaževanje okolja, o čemer bi podeželski učenci in dijaki radi slišali več kot njihovi
vrstniki iz mest. Učitelji v okviru pouka geografije na mestnih šolah domnevno temu pojavu
zaradi specifičnosti mestnega onesnaževanja posvetijo več časa, učitelji na podeželskih časih
pa malo manj, kar je morda eden izmed razlogov, da bi o tem več želeli slišati tudi
mladostniki s podeželja.
Tudi pri starostnih skupinah se pojavijo razlike v odnosu učencev in dijakov do različnih
prostorskih vsebin v procesu geografskega izobraževanja. Pri pouku geografije odgovorni
sledijo učnim načrtom, tako da s starostjo otrok stalno pridobiva in širi svoje znanje o
prostoru, njegovem delovanju in o vrednotah prostora. Vendar med različnimi starostnimi
skupinami ni razlik med aritmetičnimi sredinami pri naslednjih komponentah prostorskega
izobraževanja in prostorskih vrednot: onesnaževanje okolja, raba naravnih virov, družbeni
problemi, različni ekosistemi in njihovo bogastvo ter prostorski problemi (o tem se veliko
govori že v osnovnih šolah). Se pa s 5 % tveganjem ali manj pojavijo razlike v aritmetičnih
sredinah med najmlajšima skupinama in najstarejšo starostno skupino pri naslednjih temah:
naravna in kulturna dediščina, sistem regionalnega, prostorskega načrtovanja in raznolikost
kultur ter pokrajin, o čemer si več želijo slišati najmlajši, ki so še zelo motivirani in željni
spoznati čimveč zanimivih stvari.
Razlik v želji po povečanju določenih vsebin v kurikulumu med posameznimi stopnjami šol
ni pri naslednjih tematikah: naravna in kulturna dediščina, prostorski problemi, družbeni
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problemi in različni ekosistemi. Obstajajo pa statistično pomembne razlike med vsemi
srednješolci in na drugi strani osnovnošolci, ki si o naslednjih temah želijo slišati več kot
starejši vrstniki: raba naravnih virov in raznolikost kultur ter pokrajin. O onesnaževanju
okolja si osnovnošolci želijo slišati več, manj pa dijaki strokovnih šol. S 5 % tveganjem lahko
rečemo, da med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Prav tako pa razlike obstajajo v
primeru prostorskega načrtovanja med gimnazijci in ostalimi dijaki srednjih šol, ki si močneje
želijo poslušati in aktivno sodelovati pri predmetu regionalnega in prostorskega načrtovanja
kot gimnazijci. Prostorsko načrtovanje zahteva uporabo in povezovanje znanja. Svoje
strokovno znanje v srednji šoli praktično pogosteje kot gimnazijci uporabljajo dijaki
strokovnih šol, v čemer bi lahko našli vzrok za večje zanimanje dijakov srednjih strokovnih
šol za prostorsko načrtovanje.
Presenetljiv se zdi rezultat, da se želje po prostorskih vsebinah v šoli sploh ne razlikujejo med
učenci in dijaki z različnim učnim uspehom. Naša predvidevanja so bila, da bi učenci in
dijaki z boljšim učnim uspehom želeli slišati še več o tovrstnih aktualnih temah, vendar so vsi
skupaj zadovoljni z obsegom snovi, ki jo slišijo, ne glede na splošni učni uspeh, saj med njimi
ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik v aritmetičnih sredinah.
Čeprav so mladi večinoma zadovoljni z obsegom prostorskih tematik pri pouku geografije, to
še ne pomeni, da so pripravljeni in sposobni v prostoru svoje znanje uporabiti v dobro
prostora, družbe in vsesplošnega napredka. Po mnenju prostorske načrtovalke z Direktorata za
prostor je v šoli preveč faktografskega znanja, skrb vzbujajoče pa je pomanjkanje veščin in
spretnosti učencev in dijakov. Danes je potrebno mladim omogočiti pridobivanje različnih
veščin, ki jih bodo oblikovale v aktivne državljane, ki bodo tvorno sodelovali v javnosti, saj
bodo vedeli, kako, kdaj in zakaj vse okoli njih neposredno ali posredno vpliva tudi nanje. V
različnih šolah po Evropi namreč obstajajo veliko manj obsežni učni načrti, kot jih imamo pri
nas, vendar to ne pomeni, da so učenci in dijaki za kaj prikrajšani. To nakazuje, da v šolah
ostane dovolj časa tudi za razvijanje konkretnih življenjskih veščin in pridobivanje izkušenj.
Pri nas namreč po besedah intervjuvanke prevečkrat stvari ostanejo v fazi analize, ne
nadaljujemo pa s sintezo in vrednotenjem, kar je ključ in nujnost prihodnosti, ki jo nam in
našim zanamcem omogoča le trajnostni razvoj.
3.2.8. ODNOS MLADIH DO PROSTORA
Mladi so na petstopenjski lestvici, kjer je ena pomenilo »nikoli« in pet »vedno«, označevali
načine ravnanja v in z prostorom, ki jih obdaja. Mladostniki na različne načine skrbijo za
prostor okoli sebe. Nekateri so do svojega okolja veliko bolj prizanesljivi kot drugi. V grafu
52 je predstavljeno, na kakšen način mladi najpogosteje kažejo (izražajo) spoštljiv odnos do
prostora. Večinoma ne uničujejo ekosistemov (travnikov, voda, gozdov, mokrišč), spoštujejo
drugačne ljudi ter naravno in kulturno dediščino. Poleg tega se zavedajo, zakaj se ozračje
segreva in kakšne klimatske spremembe nas čakajo. O tem nedvomno veliko slišijo v šoli, vse
bolj pa tudi iz medijev. Le včasih pa mladi ločujejo odpadke, pazijo, da ne porabijo preveč
vode in le občasno se z ljudmi pogovarjajo o aktualnih problemih. Še redkeje berejo o
onesnaževanju okolja in zelo redko se udeležujejo čistilnih akcij.
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Graf 52: Odnos učencev in dijakov do prostora (pogostost njihovih dejanj v prostoru).
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Skoraj 72 % mladih vedno ali pogosto spoštuje naravno in kulturno dediščino (Graf 53). Ta
procent bi moral biti še višji, saj skoraj 10 % mladih redko spoštuje ali nikoli ne spoštuje
naravne in kulturne dediščine. Obe sta del našega omejenega prostora, del naravne in človeške
zgodovine, zato je med mladimi potrebno še bolj poudarjati bogastvo naravnih in človekovih
pozitivnih elementov v prostoru ter pozitivno naravnanost uporabnikov prostora do vseh teh
elementov.
Graf 53: Pogostost spoštovanja naravne in kulturne dediščine pri učencih in dijakih.
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Vir: anketno delo, 2007
Mlade je potrebno vzpodbujati tudi k razmišljanju o problemih in dogajanju okoli njih samih.
Le na ta način bodo opažali spremembe v prostoru, saj brez opazovanja in pogovorov o
različnih spremembah in prostorskih problemih med mladimi ne moremo pričakovati tudi
njihove želje po aktivnem sodelovanju v prostoru, po spreminjanju in vplivanju njihovih
mnenj in odločitev na bližnjo problematiko in splošno dogajanje. Le 30 % mladih se vedno ali
pogosto pogovarja o različnih problemih v svojem okolju, 35 % o tem govori včasih, več kot
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35 % pa redko ali nikoli, kar predstavlja velik delež med mladostniki (Graf 54). Dobra tretjina
le-teh tako skoraj nikoli ne razmišlja o vsakodnevnih aktualnih spremembah in problemih v
prostoru, ki jih obdaja. Če mladi ne poznajo prostora in njegovega delovanja, potem ne
moremo pričakovati, da bodo v njem spodbujali pozitivne premike. Šole in učitelji morajo
mlade izobraževati in vzgajati v duhu prostorskih sprememb in problemov ter pogosto
opozarjati na bližnje in daljne probleme, njihove različne vidike ter slabše in boljše rešitve.
Možnosti za analiziranje aktualnih problemov je veliko. Tu predlagamo le nekaj izmed
številnih možnosti. Prebivalstveni razvoj v bogatih državah in v državah v razvoju,
ekonomski razvoj družbe, širjenje naselij, industrijskih con in stanovanjskih območij, raba
obnovljivih in neobnovljivih virov energije, turizem v visokogorju, širjenje puščav, sanacija
zgodovinskih stavb, načini rekreacije v odprtem prostoru, prometni zastoji, gradnja avtocest,
ravnanje z odpadki, pomanjkanje delovnih mest so le nekateri izmed aktualnih problemov, ki
jih moramo učitelji geografije nujno raziskovati na konkretnih primerih.
Graf 54: Pogostost pogovorov o aktualnih problemih med učenci in dijaki.
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Vir: anketno delo, 2007
Zanimivo je, da pri nekaterih spremenljivkah lahko zasledimo razlike v odnosu mladostnika
do prostora glede na spol. Statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami ni pri
ločevanju odpadkov, branju o onesnaževanju okolja, zavedanju o segrevanju ozračja in
posledicah tega ter pri tem, koliko se mladi pogovarjajo o problemih okoli njih. Pri dekletih in
fantih so rezultati zelo podobni. Se pa pojavijo razlike z 0,1 % tveganjem pri nekaterih drugih
odnosih do okolja. Pri vseh teh so dekleta veliko bolj spoštljiva in prijazna do prostora in ljudi
okoli sebe. Dekleta pogosteje kot fantje pazijo, da ne porabijo preveč vode, prav tako se
pogosteje udeležujejo čistilnih akcij, spoštujejo naravno in kulturno dediščino ter drugačne
ljudi (Graf 55) ter so še bolj občutljive do tega, da ne uničujejo ekosistemov. Največje razlike
med skupinama se pojavijo ravno pri spoštovanju drugačnih ljudi, tako da lahko zaključimo,
da so dekleta velikokrat bolj tolerantne in spoštljive do ljudi in stvari okoli sebe kot fantje.
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Graf 55: Pogostost spoštovanja drugačnih ljudi glede na spol anketiranih.
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Pri večini izmed omenjenih odnosov do okolja ne moremo potrditi razlik med mladimi s
podeželja in tistimi iz mest. Večinoma je njihov odnos do prostora zelo podoben. Res pa je,
da je podeželska mladina (pri 0,1 % tveganju) bolj pozorna na to, da porabi čimmanj vode in
da se pogosteje udeležuje čistilnih akcij (Graf 56). To zopet nakazuje na večje sodelovanje
mladih s podeželja z njihovo okolico.
Graf 56: Pogostost udeležbe na čistilnih akcijah in stopnja zavedanja o segrevanju ozračja
glede na kraj bivanja anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Na drugi strani pa se mladi iz mest bolj zavedajo dejstva, kako in zakaj se ozračje segreva
(Graf 56). To je morda povezano tudi s tem, da so mesta še toliko bolj obremenjena s
klimatskimi spremembami, kar občuti predvsem mestno prebivalstvo zaradi razvitega
gospodarstva in posledično mestnega toplotnega otoka. Predvidevamo, da temu pojavu
učitelji v mestih posvečajo več pozornosti.
HIPOTEZA 5: Osnovnošolci in srednješolci s podeželja pri vseh omenjenih ravnanjih (o
katerih veliko slišijo med poukom geografije) izražajo bolj spoštljiv odnos do prostora in
okolja kot njihovi vrstniki iz mest. Hipotezo zavrnemo, saj je odnos mladostnikov do
prostora in okolja ne glede na kraj bivanja večinoma podoben, saj s t-testom pri večini
omenjenih ravnanj ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med skupinama, zato
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sprejmemo ničelno hipotezo (razlik med skupinama ni). Res je le, da se podeželska mladina
statistično pomembno (pri 0,1 % stopnji tveganja) pogosteje udeležuje čistilnih akcij in da
večkrat pazi na porabo vode, mladi iz mest pa se statistično pomembno (pri 5 % stopnji
tveganja) bolj zavedajo vzrokov in posledic segrevanja ozračja. Pri vseh drugih naštetih
odnosih pa ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med skupinama.
Na naš odnos do okolja v veliki meri vpliva starost, kar je potrdila tudi raziskava. Glede na
starostne skupine se razlike v aritmetičnih sredinah niso pojavile le pri dveh vprašanjih:
zavedanje o segrevanju ozračja in spoštljiv odnos do ekosistemov. Zelo zanimivo je, da že
najmlajša starostna skupina dobro ve, zakaj se ozračje segreva in kaj nam bo to prineslo v
prihodnosti. To pomeni, da o tem slišijo veliko, poleg tega pa domnevamo, da se jim zdi ta
tematika tudi zanimiva.
Pri porabi vode se pojavijo (pri 5 % tveganju) statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah med najmlajšo in obema najstarejšima starostnima skupinama. Dejstvo je, da starejši
ko so mladostniki, manj pazijo na to, koliko vode porabijo (Graf 57). To nas uči, da je
potrebno mlade vseskozi spodbujati k spoštljivemu odnosu do prostora, potrebno pa je začeti
že zelo zgodaj, da otroci s temi vrednotami rastejo že od malih nog.
Graf 57: Skrb za manjšo porabo vode ter pogostost spoštovanja drugačnih ljudi glede na
starost anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Zelo podobno je stanje pri ločevanju odpadkov. Zopet se povprečja najmlajše skupine z 1 %
tveganjem razlikujejo od obeh starejših skupin, ne pa tudi od najstarejše, ki izraža boljše
rezultate kot vmesni skupini. Pri udeležbi v čistilnih akcijah je stanje zelo podobno, saj se z
višanjem starosti udeležba zmanjšuje. Pojavljajo se namreč razlike v aritmetičnih sredinah (s
5 % tveganjem) prav med najmlajšo in najstarejšo starostno skupino, ki se najredkeje med
vsemi vprašanimi udeleži čistilnih akcij.
Drugačni rezultati se pojavijo pri spoštovanju naravne in kulturne dediščine, drugačnih ljudi
in pri branju o onesnaževanju okolja. Z 0,1 % tveganjem so na podlagi raziskave dokazane
razlike v aritmetičnih sredinah med drugo najmlajšo skupino (začetek srednje šole) in
najstarejšo skupino (konec srednje šole). Slednji so namreč veliko bolj odprti, tolerantni in
spoštljivi do prostora, stvari in ljudi okoli sebe (Graf 57). Ta podatek je razveseljujoč, saj
kaže, da z leti šolanja mladi tudi bolj razumejo svet in raznolikost le-tega okoli sebe, k
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čemur jih (naj bi jih) vseskozi spodbujali učitelji, starši in družba. Tu se zdi, da
uspevamo, saj so rezultati zelo pozitivni.
Prav tako pa se ravno druga starostna skupina (začetek srednje šole) najredkeje pogovarja o
problemih v svojem okolju in po svetu. Statistično pomembno se pri 5 % stopnji tveganja
razlikuje od ostalih starostnih skupin, ki se vse skupaj pogosteje pogovarjajo o današnji
družbenih težavah. Očitno so ravno mladi na prehodu iz osnovne v srednjo šolo na stopnji, ko
so za probleme okoli sebe najmanj občutljivi.
Pri vseh naštetih odnosih do prostora se pojavljajo razlike v aritmetičnih sredinah glede na
stopnjo šole, ki jo mladostnik obiskuje. Pri porabi vode in ločevanju odpadkov obstajajo (pri
0,1 % tveganju) razlike v aritmetičnih sredinah med dijaki strokovnih šol in ostalima dvema
skupinama. Dijaki strokovnih šol se s tem obremenjujejo še najmanj, medtem ko gimnazijci
in osnovnošolci podobno pogosto pazijo na porabo vode in ločujejo odpadke (Graf 58). Pri
sodelovanju v čistilnih akcijah obstajajo s 5 % tveganjem razlike v aritmetičnih sredinah med
dijaki strokovnih šol in osnovnošolci, ki v čistilnih akcijah sodelujejo najpogosteje. Upamo
lahko le, da to ne vključuje le obveznih čistilnih akcij v okviru šole.
Graf 58: Skrb za manjšo porabo vode in pogostost ločevanja odpadkov glede na stopnjo šole
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Pri spoštovanju prostora in ljudi v njem obstajajo pri 1 % tveganju statistično pomembne
razlike med gimnazijci in dijaki ostalih srednjih šol, ki redkeje pokažejo toleranten odnos do
prostora in ljudi okoli sebe (Graf 59). Osnovnošolci se tu zopet izkažejo bolje, saj so po
svojem odnosu zelo blizu gimnazijcem. Enaki rezultati so bili doseženi tudi pri razmišljanju
mladih o problemih okoli nas, kjer lahko pri 1 % tveganju potrdimo statistično pomembne
razlike med gimnazijci in dijaki strokovnih šol. Slednji o problemih govorijo redkeje kot
gimnazijci. Povprečja osnovnošolcev se uvrstijo med povprečji obeh skupin srednješolcev,
vendar med njimi statistično pomembnih razlik ne moremo potrditi.
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Graf 59: Pogostost spoštovanja naravne in kulturne dediščine ter stopnja zavedanja o
segrevanju ozračja glede na stopnjo šole anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Z 0,1 % tveganjem lahko zagotovimo, da se aritmetične sredine gimnazijcev razlikujejo od
obeh ostalih skupin pri naslednji tematiki. Gimnazijci veliko več berejo o onesnaževanju
okolja in se posledično tudi bolj zavedajo razlogov in posledic segrevanja ozračja (Graf 59).
To dejstvo je lahko posledica obsežnejšega in zahtevnejšega izobraževalnega programa
gimnazijske smeri, po drugi strani pa nakazuje potrebo po vključevanju večjega obsega
okoljskih vsebin tudi v srednje strokovne šole.
Tudi pri tem, kako prizanesljivi so mladi do ekosistemov, ki jih obdajajo, obstajajo pri 5 %
stopnji tveganja razlike v aritmetičnih sredinah med vsemi skupinami. Pri tem so zopet
najbolj prizanesljivi gimnazijci, sledijo jim osnovnošolci in za njimi dijaki strokovnih šol, ki
so do ekosistemov okoli sebe najmanj tolerantni. Očitno jih šola ali družine o tem ne podučijo
dovolj.
HIPOTEZA 6: Gimnazijci in osnovnošolci večinoma na podlagi svojega geografskega in
splošnega znanja ter izkušenj bolj skrbijo za prostor okoli sebe kot dijaki srednjih
strokovnih šol. To hipotezo lahko potrdimo, saj na podlagi statističnih analiz s t-testom pri
večini ravnanj v prostoru pri 5 % tveganju obstajajo statistično pomembne razlike med
aritmetičnimi sredinami gimnazijcev, osnovnošolcev in dijakov strokovnih šol, ki se
večinoma razlikujejo od prejšnjih dveh skupin glede na pogostost obravnavanih ravnanj v
prostoru. Ničelno hipotezo tako ob omenjenem tveganju zavrnemo. Dijaki strokovnih šol
namreč redkeje kot gimnazijci in osnovnošolci pazijo na to, da so prizanesljivi in spoštljivi do
prostora in okolja, ki jih obdaja.
Na odnos mladih do prostora oziroma na njihovo vrednotenje prostora pa po rezultatih analize
vpliva tudi splošni učni uspeh. Zanimivo je, da ne moremo potrditi razlik med skupinami o
tem, koliko se mladi pogovarjajo o problemih okoli sebe in kako pogosto se udeležijo čistilnih
akcij. Se pa pojavijo razlike med skupinami mladih z različnim učnim uspehom pri naslednjih
ravnanjih: poraba vode, ločevanje odpadkov, spoštovanje naravne in kulturne dediščine ter
branje o onesnaževanju okolja. Poraba vode se zmanjšuje z višjim učnim uspehom oziroma
skrb za manjšo porabo vode je večja pri učencih z boljšim učnim uspehom (Graf 60), kar
pomeni, da so odličnjaki in dijaki s prav dobrim učnim uspehom bolje ozaveščeni o
posledicah prekomerne rabe pitne vode kot pa mladi z nižjim učnim uspehom, kar lahko
potrdimo z 0,1 % stopnjo tveganja.
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Graf 60: Skrb za manjšo porabo vode, pogostost spoštovanja dediščine in stopnja zavedanja o
segrevanju ozračja glede na učni uspeh anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Zelo podobni so rezultati pri ločevanju odpadkov, kjer zopet pri 0,1 % tveganju obstajajo
razlike v aritmetičnih sredinah med učenci in dijaki s prav dobrim in odličnim ter tistimi z
nižjim učnim uspehom, ki manjkrat pazijo na to, da ločujejo odpadke. Odličnjaki se
statistično pomembno razlikujejo od ostalih skupin tudi po tem, kako spoštujejo prostor in
ljudi okoli sebe, saj so do vsega tega bolj odprti kot ostale skupine, kar lahko potrdimo s 5 %
stopnjo tveganja (Graf 60).
Odličnjaki in prav dobri učenci tudi statistično pomembno (s 5 % tveganjem) o okolju in
onesnaževanju le-tega ter o raznolikosti ekosistemov preberejo veliko več kot učenci z dobrim
ali zadostnim učnim uspehom. Boljši učenci seveda o tem preberejo več, ker jih tematika
zanima (notranja motivacija) ali pa zaradi želje po boljši oceni (zunanja motivacija). Takrat
ko gre za zavedanje o segrevanju ozračja in predvidenih posledicah, se posledično prav
povprečje odličnjakov statistično pomembno z 0,1 % stopnjo tveganja razlikuje od povprečij
ostalih skupin (Graf 60). Višji kot je učni uspeh, pogosteje in bolje mladi poznajo ta problem.
O tem je potrebno čim večkrat ozaveščati vse učence, tudi tiste s slabšim učnim uspehom.
HIPOTEZA 7: Med skupinami mladih z različnim učnim uspehom ni razlik v ravnanju
v prostoru in okolju. Na podlagi statistične analize (ANOVE in neparametričnega Tamhane
posthoc testa), s 5 % tveganjem zavrnemo ničelno hipotezo, saj se pojavljajo razlike pri
odnosu mladih do okolja. Odličnjaki pogosteje kot ostale skupine pazijo, da porabijo manj
vode, ločujejo odpadke, se zavedajo segrevanja ozračja in so na splošno bolj spoštljivi do
okolja. Pri teh odnosih se učenci in dijaki z odličnim učnim uspehom statistično pomembno
razlikujejo od vseh ostalih skupin. Odličnjaki in prav dobri učenci pa se statistično pomembno
pri 5 % tveganju bolj kot vrstniki s slabšim učnim uspehom zavedajo vsesplošnega
onesnaževanja in raznolikosti ekosistemov v prostoru.
HIPOTEZA 8: Ravno najmlajši učenci so najbolj dojemljivi za izobraževanje in
vzgajanje o vrednotah prostora in prostorskih tematikah v okviru geografije, ker so bolj
(v primerjavi s srednješolci) navezani na prostor in ljudi okoli sebe in večkrat izražajo
spoštljiv odnos do prostora. Hipotezo lahko delno potrdimo (na podlagi ANOVE in
neparametričnega Tamhane posthoc testa), saj najmlajša starostna skupina statistično
pomembno pri 5 % stopnji tveganja večkrat pazi, da ne porabi preveč vode, da ločuje odpadke
in se udeležuje čistilnih akcij. Starejše starostne skupine pa bolj kot najmlajša skupina
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spoštujejo naravno in kulturno dediščino ter ljudi okoli sebe. Najmlajša starostna skupina se
od ostalih razlikuje tudi po tem, kolikšen vpliv meni, da ima v svojem okolju, in kako je
navezana na ožja geografska območja, saj se njena povprečja pri 5 % tveganju statistično
pomembno razlikujejo od ostalih povprečij, zato ničelno hipotezo (razlike med aritmetičnimi
sredinami različnih starostnih skupin ne obstajajo) zavrnemo in sprejmemo nasprotno
hipotezo.
3.2.9. POGOSTOST OMENJANJA VREDNOT PROSTORA V DRUŽINAH
Na petstopenjski lestvici so mladostniki označevali kako pogosto se doma pogovarjajo o
prostorskih tematikah, problemih in vprašanjih (Graf 61). Vrednost ena je pomenila »nikoli«,
vrednost pet »vedno«. Na splošno lahko rečemo, da je prostorska tematika redko predmet
pogovorov v slovenskih družinah. Največkrat se doma pogovarja o družbenih problemih in
raznolikosti ljudi ter pokrajin, tej tematiki sledita naravna in kulturna dediščina, prostorski
problemi zaradi raznolikosti interesov, šele potem onesnaževanje okolja in raba virov.
Razumljivo pa se najmanj govori o načrtovanju bodočega razvoja, saj gre za relativno mlado
vejo, o kateri večina ljudi še ne ve dovolj oziroma ne govori, ker se po vsej verjetnosti ne
počuti dovolj kompetentna. Vendar je ravno načrtovanje prostorskega razvoja ena izmed
ključnih tematik v okviru izobraževanja o vrednotah prostora, zato bo temu potrebno posvetiti
čimveč pozornosti, časa in predanosti.
Graf 61: Pogostost omenjanja vrednot prostora v družinah z vidika učencev in dijakov.
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Vir: anketno delo, 2007
O prostoru kot vrednoti in o prostoru kot fizični danosti se v slovenskih družinah govori
redko. Zelo podobni so namreč rezultati o pogostosti pogovorov v družinah o bodočih naseljih
(Graf 62) in prostorskih problemih zaradi raznolikosti interesov v prostoru (Graf 63).
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Graf 62: Pogostost pogovorov o načrtovanju bodočega razvoja naselij v družinah z vidika
učencev in dijakov.
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Vir: anketno delo, 2007
Približno 55 % slovenskih mladostnikov se o omenjenih dveh tematikah doma ne pogovarja
ali pogovarja redko in le okoli 15 % vedno ali pogosto. Prostorska tematika je tako v naših
družinah še vedno redko predmet pogovorov in to zopet nakazuje nujo po vključevanju le-teh
v šolski kurikulum, še prej pa bi moral prostor kot vrednota in vrednotenje prostora postati del
vsesplošnega zavedanja naših družin. Rezultati nakazujejo potrebo po večjem obsegu
prostorskih vsebin, prostorskih vrednot in problemov v šolsko prakso, poleg tega pa je
potrebno o tem ozaveščati celotno javnost. Načinov ozaveščanja pa je v današnjem času
veliko.
Graf 63: Pogostost pogovorov o prostorskih problemih zaradi raznolikosti interesov v
družinah z vidika učencev in dijakov.
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Zanimivo je, da obstajajo razlike glede na spol anketiranih. Statistično pomembnih razlik
sicer ni pri onesnaževanju okolja in rabi virov ter načrtovanju prihodnjega razvoja naselij, pač
pa se razlike med skupinama (pri 5 % tveganju ali manj) pokažejo pri drugih tematikah, kot
so naravna in kulturna dediščina (Graf 64), prostorski problemi zaradi nasprotujočih si
interesov ter družbeni problemi in raznolikost ljudi ter pokrajin (Graf 64), o katerih se dekleta
doma pogovarjajo veliko pogosteje.
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Graf 64: Pogostost pogovorov o naravni in kulturni dediščini v družinah glede na spol
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Tudi glede na kraj bivanja obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah o tem, kako pogosto se
družine pogovarjajo o prostorskih tematikah. Razlik ni le pri pogovorih o onesnaževanju
okolja, o čemer se tako v mestih kot na podeželju pogovarjajo redko. O vseh drugih
omenjenih temah pa pri 5 % tveganju ali manj obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah, in
sicer o vseh tematikah se pogosteje pogovarjajo družine in mladi s podeželja. Prostorske teme
so jim očitno bližje kot mestnim družinam, saj živijo veliko bolj povezani s prostorom in
okoljem okoli sebe in tako močneje občutijo kakršnokoli spremembo, poseg ali problem v
prostoru. Za primer smo izbrali razliko med pogostostjo pogovorov o načrtovanju bodočega
razvoja poselitvenih območij, o čemer pogosteje govori podeželsko prebivalstvo, saj se tam
naselja zaradi pojava suburbanizacije zelo hitro širijo in vsakršna sprememba je toliko bolj
opazna in posledično predmet debat doma ali med vrstniki (Graf 65).
Graf 65: Pogostost pogovorov o načrtovanju in širjenju naselij v družinah glede na kraj
bivanja anketiranih.
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Seveda se glede na starost otrok tudi teme pogovorov v družini spreminjajo. Vendar že takoj,
ko otrok prestopi vrata šole (in še prej), mora biti ta vzgojen v pozitivnem odnosu do vsega,
kar ga obdaja in potem le dodajati nove in nove, zahtevnejše in manj zahtevne prostorske
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vsebine. Res pa je, da moramo otroka že v predšolskem obdobju navajati na iskanje vrednot v
prostoru in na vrednotenje prostora v danem prostoru in času.
Pri onesnaževanju okolja ter načrtovanju bodočega razvoja naselij obstajajo pri 5 % tveganju
statistično pomembne razlike med najmlajšo skupino, ki se o tematiki pogovarja najpogosteje,
in drugo najmlajšo skupino (začetek srednje šole), ki najredkeje med vsemi starostnimi
skupinami sliši o onesnaževanju in rabi virov. Naravna in kulturna dediščina je največkrat
predmet pogovorov ravno med najmlajšo starostno skupino, ki se pri 0,1 % tveganju
statistično pomembno razlikuje od ostalih starostnih skupin. Starejši se namreč o tej tematiki
doma pogovarjajo redkeje kot najmlajši. Obstajajo pa razlike med drugo najmlajšo skupino in
najstarejšo skupino, ki se v svojem okolju veliko pogosteje pogovarja o prostorskih problemih
zaradi nasprotujočih si interesov in o družbenih problemih ter raznolikosti ljudi ter pokrajin.
Stopnja šole, ki jo obiskuje mladostnik, nima vpliva na to, kako pogosto se le-ta pogovarja o
načrtovanju prihodnjega razvoja poseljenih območij. Pri vseh ostalih tematikah se pojavljajo
razlike glede na skupine z različnih šol. Dijaki strokovnih šol se statistično pomembno s 5 %
tveganjem o onesnaževanju okolja in rabi virov ter o naravni ter kulturni dediščini doma
pogovarjajo redkeje kot gimnazijci in osnovnošolci (Graf 66).
Graf 66: Pogostost pogovorov o onesnaževanju okolja in rabi virov v družinah glede na
stopnjo šole anketiranih.
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Pri 0,1 % stopnji tveganja obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah med gimnazijci in dijaki
strokovnih šol, saj se slednji veliko redkeje pogovarjajo o prostorskih in družbenih problemih
ter o raznolikosti ljudi kot pa gimnazijci (Graf 66). Osnovnošolci tu zasedejo vmesne
vrednosti in se statistično značilno ne razlikujejo od obeh ostalih skupin.
Razlike med različnim skupinami učencev in dijakov glede na učni uspeh se pri 0,1 %
tveganju pojavijo le pri naslednjih tematikah: onesnaževanje okolja in raba virov ter naravna
in kulturna dediščina (Graf 67). Vzorec učencev z nezadostnim učnim uspehom je žal
premajhen, da bi bil reprezentativen. Pri ostalih omenjenih temah ni statistično pomembnih
razlik med skupinami otrok z različnim učnim uspehom. Pri onesnaževanju okolja obstajajo
statistično pomembne razlike pri 5 % tveganju v aritmetičnih povprečjih med odličnjaki in
učenci ter dijaki z dobrim učnim uspehom, ki se o tej temi pogovarjajo najredkeje od vseh
skupin. Prav tako pa obstajajo statistično pomembne razlike med odličnjaki in prav dobrimi
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ter na drugi strani dobrimi ter zadostnimi učenci in dijaki, ki se doma ali med vrstniki o tej
temi pogovarjajo še redkeje kot vrstniki z boljšim učnim uspehom.
Graf 67: Pogostost pogovorov o naravni in kulturni dediščini v družinah glede na učni uspeh
anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Vsi starši, učitelji in ostali izkušeni ljudje vedo, kolikšen vpliv ima družina na izoblikovanje
osebnosti, značaja in vedenja posamezne osebe. V raziskavi nas je zanimalo, ali obstaja tudi
korelacija med tem, kako pogosto se otroci in mladostniki doma pogovarjajo o vrednotah
prostora in posledičnem vrednotenjem prostora vsakega posameznika. Poudariti moramo, da
se prav pri vseh komponentah pojavlja korelacija med vsebinami, o katerih se mladi
pogovarjajo v vsakodnevnem življenju in o tem, kako potem delujejo v prostoru v skladu s
svojimi zaključki, do katerih pridejo tudi doma, poleg znanja in veščin, ki jih pridobijo v šoli
in širši družbi.
Tako lahko potrdimo, da pri 5 % tveganju obstaja šibka povezava med prisotnostjo pogovorov
o prostoru v družini in spoštljivem delovanju mladih v prostoru do vseh njegovih elementov.
Zato lahko zaključimo, da tudi družinsko življenje in vrednote družine vplivajo na razvoj
vrednot prostora med mladostniki. Seveda na oblikovanje vrednot poleg družine kasneje
vplivajo še vrstniki, življenje v šoli in okolici šole, splošni družbeni sistem in mediji. Vendar
pozitivna povezava med vsebinami, o katerih se pogovarjamo doma, in ravnanju v skladu s
posledičnimi vrednotami nedvomno obstaja, kar smo potrdili s šibkimi korelacijami na
podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije.
Pri 5 % tveganju pa lahko potrdimo tudi srednje močne korelacije, ki jih navajamo v
nadaljevanju.
•

•

Če se otrok doma večkrat pogovarja o onesnaževanju in rabi virov, se tudi
večkrat udeleži čistilnih akcij in večkrat razmišlja ter govori o problemih, ki
ga/jo obdajajo.
Če se otrok doma večkrat pogovarja o naravni in kulturni dediščini, potem
močneje spoštuje naravno in kulturno dediščino, večkrat bere o
onesnaževanju okolja, ki seveda naravno dediščino neposredno ogroža in
tudi večkrat razmišlja o problemih okoli sebe.
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Če se otrok doma večkrat pogovarja o prostorskih problemih zaradi
nasprotujočih si interesov, potem se tudi večkrat udeleži čistilnih akcij, bere
o onesnaževanju okolja in razmišlja o problemih, ki se dogajajo okoli njega.
Če se otrok doma večkrat pogovarja o družbenih problemih ter raznolikosti
ljudi in pokrajin, potem tudi pogosteje razmišlja o aktualnih problemih, o
njih razglablja in išče vzroke ter posledice (prostorskih) problemov okoli
sebe.
Če se otrok doma večkrat pogovarja o načrtovanju bodočega razvoja naselij,
potem se tudi pogosteje udeleži različnih čistilnih akcij ter razmišlja in išče
rešitve za probleme, ki se pojavljajo okoli njega.

HIPOTEZA 9: Učenci in dijaki, ki se v domačem okolju večkrat pogovarjajo o
vrednotah prostora in o samem geografskem prostoru, imajo do prostora in okolja bolj
spoštljiv odnos. Na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije lahko pri 5 % stopnji
tveganja potrdimo šibke in srednje močne pozitivne korelacije/povezave med prisotnostjo
tematike prostora v domačem okolju in spoštljivem ravnanju mladih do prostora ter tako
hipotezo sprejmemo. Povezave so šibke ali srednje močne, saj na razvoj človekovega odnosa
do prostora poleg družinskega življenja vpliva še šolski sistem in celotna družba z vsemi
svojimi elementi.
3.2.10. KAKO RAVNATI V PROSTORU
Mladi se strinjajo, da je potrebno skrbeti za prostor, saj so njegovi viri omejeni. Ti viri,
njegove samočistilne sposobnosti in poseljena ali neposeljena območja omogočajo življenje
celotnemu prebivalstvu v Sloveniji, Evropi in na celotnem planetu. Na petstopenjski lestvici,
kjer je ena pomenilo »sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, so mladi
označevali svoj odnos do različnih prostorskih ukrepov (Graf 68). Strinjajo se, da je potrebno
večkrat ob gospodarskem napredku pozornost posvečati tudi vplivom na prostor, manj pa
mislijo na varovanje kmetijskih zemljišč, saj menijo, da je potrebno stanovanjsko gradnjo, ki
posega na kmetijska zemljišča, ustaviti le včasih. O razpršeni in strnjeni pozidavi pa so
rezultati zelo podobni, saj mladi občasno oziroma odvisno od primera podpirajo tako strnjeno
pozidavo v mestnih območjih kot razpršeno pozidavo na podeželju.
Graf 68: Kako pogosto je potrebno podpirati izbrane prostorske ukrepe z vidika učencev in
dijakov.
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Mladi v veliki meri (več kot 78 %) podpirajo vsesplošno težnjo po ohranjanju in skrbi za
prostor okoli njih (Graf 69). Zaključimo lahko, da jim sam prostor predstavlja pomembno
vrednoto, saj podpirajo ohranjanje le-tega in premišljene človekove posege vanj. Ugotovimo
lahko, da mladim prostor že pomeni pomembno vrednoto, pri spoznavanju vrednosti prostora
pa jih moramo še naprej med poukom geografije čim večkrat intenzivno spodbujati in jih
predvsem ozaveščati o posledicah vsakega njihovega posega v prostoru, saj se bodo le tako
zavedali delovanja sebe in ostalih ljudi v prostoru, ki jih obdaja.
Graf 69: Pomen splošne skrbi za prostor za učence in dijake.
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Sociologinja na izmed slovenskih srednjih šol pravi, da so pomembni vsi stebri trajnostnega
razvoja in vrednot prostora, in sicer okolje, družba in gospodarstvo. Poleg tega nadaljuje:
»Prostor in okolje, ki ta prostor napolnjuje, sta temelj napredka družbe in gospodarstva, zato
je treba tej komponenti posvetiti veliko pozornost«. Tudi mladi se tega dobro zavedajo in po
mnenju strokovnjakinje s področja sociologije moramo otroke že zelo zgodaj navajati na
pozitiven odnos do prostora in okolja okoli sebe. Pomemben je predvsem zgled.
Intervjuvanka s svojim načinom življenja in s svojim odnosom do prostora in okolja, ki jo
obdaja, daje odličen zgled mlajši generaciji, ki bo odločilna sila razvoja sveta v obdobju, ki
prihaja. Sociologinja zaključi, da veliko rezultatov ankete, ki smo jo izvajali med učenci in
dijaki, potrjuje njihovo veliko navezanost, odvisnost in pozitivno naravnanost do prostora, ki
jih obdaja.
Prostorska načrtovalka na Direktoratu za prostor meni, da se v šolskem sistemu preveč
poudarja le en steber trajnostnega razvoja in vrednot prostora, to je okolje. Prepričana je, da se
o tem govori veliko in da je rezultat tega dejstvo, da mladi in odrasli na vse dogajanje v
prostoru gledamo preveč enostransko, prevečkrat le z okoljskega vidika. Celotna javnost je
velikokrat proti marsikateremu posegu v prostor, saj ne zna pretehtati več različnih vidikov in
ob okoljski ranljivosti razmisliti tudi o razvoju gospodarstva, ki mora napredovati, in razvoju
ter dobremu počutju družbe.
Dekleta se statistično pomembno pri manj kot 5 % tveganju od fantov razlikujejo po tem, da
podpirajo varovanje narave, čeprav to nasprotuje gospodarskim interesom (Graf 70), poleg
tega pa pri manj kot 0,1 % tveganju pogosteje spodbujajo splošno skrb za prostor okoli sebe
(Graf 70). Dekleta so bolj navezana na prostor in okolje, v katerem živijo in kateremu je po
njihovem mnenju potrebno prilagoditi tudi gospodarske interese oziroma hitrost
gospodarskega napredka.
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Graf 70: Pomembnost ohranitve neokrnjene narave in splošne skrbi za prostor glede na spol
anketiranih.
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Pri vseh odnosih obstajajo statistično pomembne razlike med mladimi s podeželja in tistimi
iz mest. Mladostniki s podeželja pri manj kot 1 % tveganju v večji meri podpirajo razpršeno
pozidavo na samem, pri manj kot 0,1 % tveganju pa ohranjanje neokrnjene narave, čeprav to
nasprotuje gospodarskim interesom, varovanje kmetijskega zemljišča, čeprav z ustavitvijo
stanovanjske gradnje, in skrb za prostor, katerega se ne sme več uničevati v takšni meri, kot
se je to dogajalo do sedaj (Graf 71). Pri manj kot 1 % tveganju pa mladi iz mest v večji meri
podpirajo strnjeno pozidavo v mestih, saj so tako navajeni živeti (Graf 71). Zaključimo lahko,
da je prostor kot vrednota pomembnejši mladim s podeželja, ki statistično pomembno v večji
meri spodbujajo varovanje prostora kljub pritiskom gospodarskih in stanovanjskih interesov.
Prav tako pa zelo radi živijo v stiku z naravo, saj cenijo razpršeno poselitev, najbrž pa se
dobro ne zavedajo negativnih posledic le-te.
Graf 71: Pomembnost skrbi za prostor in strnjene pozidave v mestih glede na kraj bivanja
anketiranih.
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Tudi starost v veliki meri vpliva na naš odnos do prostora. Pri manj kot 0,1 % tveganju lahko
potrdimo razlike med različnimi starostnimi skupinami glede na naslednje odnose do
prostora: razpršena pozidava na samem, ohranjanje neokrnjene narave nasproti gospodarskim
interesom (Graf 72), varovanje kmetijskega zemljišča (Graf 72) nasproti stanovanjski gradnji
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in v splošnem skrbeti za prostor, pri čemer lahko razlike potrdimo pri manj kot 5 % tveganju.
Pri vseh teh odnosih namreč najbolj izstopa in se razlikuje od ostalih starostnih skupin ravno
najmlajša starostna skupina (12 in 13 let), ki pri navedenih odnosih do okolja dosega najvišje
vrednosti. S starostjo pa se mladi nekoliko manj zavzemajo za to, da se prostor varuje nasproti
gospodarskim in stanovanjskim interesom, saj večkrat vidijo prihodnost v nujnem
vsesplošnem razvoju in napredku.
Graf 72: Pomembnost ohranjanja neokrnjene narave in varovanja kmetijskih zemljišč glede
na starost anketiranih.
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Glede na stopnjo šole, ki jo mladostnik obiskuje, lahko z 1 % tveganjem potrdimo razlike
med različnim skupinami (osnovnošolci, gimnazijci, dijaki srednjih šol) pri naslednjih ukrepih
v prostoru: razpršena pozidava na samem, strnjena pozidava v mestih in varovanje kmetijskih
zemljišč nasproti stanovanjski gradnji. Z razpršeno pozidavo na samem in varovanjem
kmetijskih zemljišč najbolj soglašajo osnovnošolci, ki se statistično pomembno razlikujejo od
vseh srednješolcev. Omenjena ukrepa se med sabo izključujeta. Najmlajši (še večkrat kot
starejše starostne skupine) želijo ohraniti kmetijska zemljišča in obenem spodbujati razpršeno
gradnjo. Zato potrebujejo prave učitelje geografije. To so tisti učitelji, ki jim bodo na
konkretnih primerih prikazali, za kako kompleksno področje gre in kako je nujno potrebno
upoštevati čimveč vidikov omenjenega konflikta interesov.
Ne obstajajo pa statistično pomembne razlike med skupinami pri tem, da je potrebno prostor
varovati in ga ne podvreči pritiskom gospodarstva, industrije in stanovanjskih hiš. Vse
skupine se strinjajo, da je to zelo pomembna vrednota in edina etična možnost in perspektiva
za nas in naše zanamce. Tu je potrebno poudariti, da namen ni razmišljati o ustavitvi razvoja
gospodarstva in družbe, pač pa le razmisliti o tehtnem širjenju vseh elementov v prostoru, ki
je kot vir omejena dobrina.
Tudi za splošni učni uspeh lahko rečemo, da v določeni meri vpliva na odnos mladostnikov
do izbranih ukrepov v prostoru. Statistično pomembne razlike pri 1 % tveganju med
skupinami mladostnikov z različnim učnim uspehom se pojavljajo pri naslednjih dveh
postavkah: ohranitev neokrnjene narave nasproti gospodarskim interesom (Graf 73) in
vsestranska skrb za prostor (Graf 73), pri katerih se aritmetične sredine odličnjakov statistično
pomembno razlikujejo od ostalih skupin mladih z nižjim učnim uspehom. Očitno je zavest
mladih z višjim učnim uspehom o prostoru in okolju večja oziroma pri tistih s slabšim učnim
uspehom manjša.
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Graf 73: Pomembnost ohranjanja neokrnjene narave in skrbi za prostor glede na učni uspeh
anketiranih.
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HIPOTEZA 10: Večina mladostnikov (75 %) se zaveda, da prostora ne smemo več
spreminjati v taki meri, kot smo ga spreminjali zadnja leta. Med skupinami ni
statistično pomembnih razlik. Res je, da več kot 78 % mladih podpira vsesplošno skrb za
prostor okoli sebe, zato prvi del hipoteze za naš vzorec lahko sprejmemo. Vendar med
skupinami obstajajo tudi statistično pomembne razlike, kar smo statistično potrdili (z ANOVO
in neparametričnim Tamhane posthoc testom). Drugi del hipoteze, ki predvideva, da razlik
med skupinami ni (ničelna hipoteza), zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo. Skrb za
prostor v večji meri podpirajo dekleta, učenci in dijaki s podeželja, in sicer najmlajša starostna
skupina, ter tisti z višjim učnim uspehom, kar lahko potrdimo s 5 % stopnjo tveganja ali manj.
Po mnenju sociologinje, s katero smo opravili intervju, je glavni problem prostora, ki nas
obdaja, njegova omejenost in preveliko število uporabnikov le-tega. Naš planet ne bo zmogel
prenesti pritiska tako velikega števila ljudi. Profesorica pravi, da je žalostno, vendar resnično
dejstvo, da če ne bomo sami omejili rasti prebivalstva na tem planetu, bodo to naredile nasilne
vojne, pred katerimi ne bomo mogli ubežati, saj se odprti prostor krči, zaloge naravnih virov
manjšajo, število prebivalcev in njihova poraba virov pa vseskozi povečujeta. Glavni problem
sociologinja vidi v naraščanju števila prebivalstva in v potrošniški družbi, ki bo morala
omejiti svoje zahteve in spremeniti način življenja.
Intervjuvanka pravi, da ji odprti, neposeljeni in neobremenjeni prostor predstavlja zatočišče
pred vsemi ostalimi elementi v prostoru, ki jih je vzpostavil človek. Prostor brez človekovega
vpliva lahko predstavlja varno in mirno zavetje tistim, ki potrebujejo sem ter tja ubežati iz
vsakodnevnega vrveža nekam, kjer je človek sam s seboj, s svojimi mislimi in željami. »Tudi
mladostniki, zasvojeni z drogami, opisujejo razlog za njihovo pot med zasvojene v tem, da le
pod vplivom različnih substanc lahko stopijo ven iz vsakdanjega življenja v nov prostor,
prostor, kjer bivajo le oni sami in nihče drug«, pravi intervjuvanka. Prostor nam edini nudi
možnost življenja, delovanja in doživljanja, kar nam bo dano uživati v prihodnosti le pod že
naštetimi pogoji (zmanjšanje ali omejitev prebivalstva planeta, sprememba potrošniške
miselnosti in razsipnega načina življenja). Razvoj družbe in gospodarstva se bo nadaljeval, ob
tem pa je smiselno razmisliti o ohranjanju vsaj deleža od človeka še neobremenjenega
prostora.
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3.2.11. FAKTORSKA ANALIZA IN KORELACIJE MED DIMENZIJAMI TER
POSAMEZNIMI VPRAŠANJI
Pri vprašanju ena (splošne vrednote), vprašanju dve (dejavnosti) in vprašanju štiri (odlike
kraja) smo naredili faktorsko analizo, kar pomeni, da smo več podvprašanj združili skupaj, saj
so nekatera vprašanja po svoji vsebini zelo podobna oziroma merijo podobne komponente.
Pri prvem vprašanju smo tako določili tri komponente, ki smo jih na podlagi faktorske analize
lahko izluščili iz navedenih vrednot (Preglednica 3).
Preglednica 3: Faktorska analiza – splošne vrednote.
Mir v svetu
Varnost lastnega naroda
DRUŽBENA KOMPONENTA
Varovanje narave
Vzdrževanje tradicionalnih vrednot
Red in stabilnost v družbi
Svoboda mišljenja in delovanja
INDIVIDUALISTIČNA KOMPONENTA Kreativnost in izvirnost
Živeti v miru sam s seboj
Biti voditelj, moč, avtoriteta
MOČ IN HEDONIZEM
Denar in materialne dobrine
Vznemirljivo življenje
Vir: anketno delo, 2007
Pri drugem vprašanju, ki sprašuje po dejavnostih, ki mladim bogatijo življenje, smo te
dejavnosti na podlagi faktorske analize razdelili v pet skupin (Preglednica 4).
Preglednica 4: Faktorska analiza – dejavnosti, ki osrečujejo mlade.
Biti doma, v krogu domačih
DRUŽINA

Obiski sorodnikov, prijateljev
Delo zunaj, na vrtu, sadovnjaku
Nakupovanje
Potovanja

MODEREN NAČIN ŽIVLJENJA

Vzdrževanje stikov na internetu
Obisk lokalov in diskotek
Ustvarjalno delo

USTVARJALNOST

Glasbena dejavnost
Sprehodi v naravo

ŠPORT

Šport in rekreacija v zaprtih prostorih
Šport in rekreacija v naravi

SAMOTA

Čas v moji sobi, ko sem sam/a

Vir: anketno delo, 2007
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V skupine pa smo na podlagi faktorske analize razdelili tudi 14 podvprašanj pri nalogi 4, kjer
so anketiranci izražali svoje mnenje o pomembnosti določenih odlik kraja (Preglednica 5).
Preglednica 5: Faktorska analiza – odlike kraja.
Bližina narave
Možnost rekreacije
NARAVA

Bližina gora ali voda
Da ni hrupno
Veliko dogajanja

MESTNI NAČIN ŽIVLJENJA

Bližina velikega mesta
Dobra prometna povezanost
Dobra komunalna opremljenost

OPREMLJENOST IN VARNOST

Varnost (nizka stopnja kriminala)
Urejenost kraja

BLIŽINA STORITVENIH DEJAVNOSTI Bližina šole
Bližina storitvenih dejavnosti
Vir: anketno delo, 2007
Sledila je analiza korelacij med posameznimi dimenzijami. Vse povezave so pomembne pri
manj kot 5 % tveganju.
Najmočnejše korelacije, srednje močne korelacije, ki jih zato izpostavljamo, obstajajo med
naslednjimi dimenzijami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

družbena komponenta in individualistična komponenta, družina, narava,
opremljenost in varnost,
individualistična komponenta in družbena komponenta ter ustvarjalnost,
moč in hedonizem ter moderen način življenja in mestni način življenja,
družina ter družbena komponenta, ustvarjalnost, narava, opremljenost in
varnost,
moderen način življenja ter moč in hedonizem, močna korelacija z mestnim
načinom življenja,
ustvarjalnost in družbena komponenta, individualistična komponenta,
družina, narava,
šport in narava,
narava in družbena komponenta, družina, ustvarjalnost, šport, opremljenost
in varnost,
bližina storitvenih dejavnosti ter mestni način življenja in varnost.

V nadaljevanju predstavljamo obstoj korelacij med posameznimi vrednotami, dejavnostmi in
odnosi, ki so pomembne z vidika geografskega izobraževanja in vrednot prostora v njem. Če
primerjamo posamezne komponente, lahko pri 1 % tveganju potrdimo srednje močne
pozitivne korelacije med vrednoto varovanje narave in vrednotami, kot so mir v svetu, varnost
lastnega naroda, vzdrževanje tradicionalnih vrednot in spoštovanje naravne ter kulturne
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dediščine. Mladim, katerim je pomembna vrednota varovanje narave, tudi bolj spoštujejo
prostor okoli sebe in cenijo red in stabilnost v družbi, svobodo mišljenja in delovanja ter
življenje v miru, saj med temi komponentami obstaja šibka pozitivna korelacija. Šibka
negativna povezava pa obstaja med vrednoto varovanje narave in materialnimi vrednotami.
To pomeni, da bolj kot so mladostniku pomembne materialne vrednote, manj
pomembna mu je narava in prostor okoli njega. Vse to lahko potrdimo pri 1 % tveganju.
Tudi varnost naroda in celotnega človeštva temelji na prostoru, ki nas obdaja. Prostor nam
nudi možnost življenja, delovanja in doživljanja. V prostoru se večkrat zaradi prevelikega
števila uporabnikov ali nasprotujočih si interesov pojavijo različni problemi in konflikti, ki
lahko vodijo v prepire in posledično tudi vojne. Slovenska sociologinja pravi, da je naš
prostor (planet Zemlja) premajhen za obstoječo gostoto prebivalstva in da če ne bomo sami
poskrbeli za umirjanje rasti le-tega, bodo za to poskrbele vojne. Varnost naroda in celotnega
človeštva tako temelji in izhaja iz našega ravnanja z in v prostoru.
Tega se zavedajo tudi mladostniki. Tistim, katerim je varnost lastnega naroda pomembna
vrednota, je pomemben tudi pozitiven odnos do prostora in okolja, ki jih obdaja. Šibke
korelacije pri 1 % tveganju lahko potrdimo med vrednoto varnost naroda in ločevanjem
odpadkov, udeležbo v čistilnih akcijah, spoštovanjem naravne in kulturne dediščine,
zavedanjem in branjem o segrevanju ozračja in pogostostjo pogovorov o obstoječih
prostorskih problemih. Tistim, katerim je pomembna varnost lastnega naroda, pa je
pomemben tudi mir v svetu, varovanje narave, red in stabilnost v družbi ter
vzdrževanje tradicionalnih vrednot. Med temi dimenzijami namreč obstajajo srednje močne
pozitivne korelacije (Pearsonov koeficient) pri 1 % tveganju.
Na različna geografska območja so bolj navezani tisti učenci in dijaki, katerim je
pomemben mir v svetu, varovanje narave, red in stabilnost v družbi, vzdrževanje
tradicionalnih vrednot ter svoboda mišljenja in delovanja. Med temi komponentami
obstajajo šibke pozitivne korelacije, ki jih lahko potrdimo z 1 % tveganjem.
Lastne vrednote vsakega posameznika pa vplivajo tudi na to, katere odlike kraja se človeku
zdijo najpomembnejše, katere v veliki meri dajejo vrednost njegovemu bivanju in brez katerih
bi bilo življenje prav tako zadovoljivo. Tisti, katerim je pomembnejši mir v svetu, tudi bolj
cenijo dobro komunalno opremljenost, bližino narave, možnost rekreacije, dobro prometno
povezanost, bližino gora ali voda, občutek pripadnosti skupnosti, razvojno naravnanost kraja,
oskrbne dejavnosti, bližino šole, odsotnost hrupa, saj med temi dimenzijami obstajajo šibke
pozitivne korelacije, ki jih lahko potrdimo pri 1 % tveganju. Bolj pomemben kot je
posamezniku mir v svetu, pomembnejši sta mu tudi varnost in urejenost kraja, saj med
vrednoto in odlikama obstaja srednje močna korelacija, ki jo lahko potrdimo z 1 % tveganjem.
Mladostniki, katerim je pomembna vrednota narava in varovanje le-te, pa bolj kot ostali
cenijo varnost, dobro komunalno opremljenost, možnost rekreacije, bližino gora ali
voda, občutek pripadnosti skupnosti, razvojno naravnanost kraja, oskrbne dejavnosti in
odsotnost hrupa. Med omenjeno vrednoto in dejavnostmi obstajajo šibke pozitivne
korelacije, zopet z 1 % tveganjem. Vrednota varovanje narave pa je srednje močno
povezana z odlikama, kot sta urejenost kraja in bližina narave v kraju, saj med mladimi,
ki so dali visoke vrednosti vrednoti varovanje narave, obstajajo srednje močne korelacije z
določanjem vrednosti omenjenih dveh odlik kraja, kar lahko potrdimo pri 1 % tveganju.
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Šibke korelacije (pri 1 % tveganju) obstajajo tudi med vrednoto varnost družine in
naslednjimi odlikami kraja: varnost kraja, dobra komunalna opremljenost, urejenost kraja,
možnost rekreacije, dobra prometna povezanost, bližina velikega mesta, občutek pripadnosti
skupnosti, razvojna naravnanost kraja in prisotnost oskrbnih dejavnosti. Naše
najpomembnejše vrednote so odvisne od stanja v prostoru. Varnost ljudi npr. ni ogrožena, če
ni ogrožena varnost kraja ali dobra opremljenost kraja.
Tudi denar in materialne vrednote so povezane s tem, kako vidimo določene odlike v kraju
oziroma koliko nam le-te pomenijo. Pomembnejši kot je mladostniku denar, več mu pomenijo
naslednje odlike, saj med njimi (z 1 % tveganjem) obstajajo šibke pozitivne korelacije: dobra
prometna povezanost, veliko dogajanja, bližina velikega mesta, razvojna naravnanost kraja in
oskrbne dejavnosti. Bolj kot je mladostniku pomemben denar, manj pomembna mu je
bližina narave.
Sprehod v naravo je dejavnost, ki je s šibko korelacijo povezana z nekaterimi drugimi
dejavnostmi v prostoru, kot so obiski sorodnikov in prijateljev, potovanja, ustvarjalno delo,
glasbena dejavnost. Močne korelacije pri 1 % tveganju pa obstajajo med sprehodi v naravo in
trenutki doma, v krogu domačih in delu zunaj, na vrtu, v sadovnjaku. Tisti, katerim so
pomembni sprehodi v naravo, so bolj pomembne tudi naslednje odlike kraja: varnost, dobra
komunalna opremljenost, urejenost kraja, občutek pripadnosti skupnosti in odsotnost hrupa.
Močna korelacija pa obstaja z odliko bližina narave in srednje močna z bližino gora ali voda.
V več primerih lahko potrdimo povezanost vrednot, ki jih imamo, z dejavnostmi, ki nas
veselijo, in z vrednotami prostora, ki jih v prostoru opazimo in cenimo. Zato morajo
učitelji geografije skrbeti tudi za vrednotni sistem učencev in jih usmerjati v kvalitetno
preživljanje prostega časa v prostoru. Predvsem pa jim morajo dati priložnost, da mladi
znajo občutiti prostor, da v njem znajo najti njegove vrednote in na podlagi svojega
geografskega znanja posledično v njem tudi aktivno sodelujejo.
3.2.12. (POST)MATERIALIZEM MED MLADIMI
V literaturi o vrednotah prostora je večkrat poudarjeno, da šele ko dosežemo
postmaterialistično stopnjo, lahko začnemo skrbeti za prostor okoli sebe in nam le-ta postane
vrednota. Vemo, da živimo v času, ko je pomemben napredek, kupna moč prebivalstva in
temu primerne so tudi naše vrednote. Res pa je, da se te vrednote v zadnjem času tudi
spreminjajo in da razvoj ter napredek vse bolj upoštevata tudi prostorsko komponento. V to
nas je prisililo današnje stanje v prostoru, ki je rezultat naših nepremišljenih preteklih dejanj v
njem.
Med mladimi smo posredno spraševali tudi po tem, katere vrednote so jim pomembnejše:
materialistične ali postmaterialistične. Slovenija je država, ki teži h gospodarski rasti, k
stalnemu povečevanju kupne moči prebivalstva, k razvoju in napredku na vseh področjih.
Država še ni na stopnji, ko bi v pravi meri skrbela tudi za stranske učinke vsega tega hitenja
in napredka, in temu primerne so tudi naše vrednote, ki so večkrat veliko bolj materialistično
kot postmaterialitično usmerjene. Po teh vrednotah sta spraševali vprašanji pet in šest, kjer so
učenci in dijaki rangirali vrednote, ki jih naštejemo v nadaljevanju. Pri vprašanju pet visoka
stopnja ekonomske rasti, močna vojaška obramba, večja moč odločanja ljudi, želja po
lepši podobi mest in podeželja. Pri vprašanju šest pa ohranjanje reda v državi, glas
ljudstva pri odločitvah vlade, boj proti rasti cen in svoboda govora. Poudariti moramo, da
je tu več kot 100 anketiranih kljub razlagi in jasnim navodilom drugače razumelo nalogo in

126

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

rangiralo narobe, npr. vsem vrednotam so dali vrednost 1, ker so se jim vse zdele pomembne.
Teh rezultatov v anketi nismo upoštevali in tako je vzorec pri teh dveh nalogah ustrezno
manjši.
Literatura poudarja, da je postmaterialistična stopnja predpogoj za odgovorno ravnanje do
prostora in njegovo vrednotenje ter iskanje vrednot in nevrednot v njem. Zato smo preverjali
tudi to teoretično dogmo, ki pa je rezultati izvedene ankete ne morejo potrditi. Narejene so
bile tudi analize potencialne povezanosti med stopnjo materializma in pozitivnem odnosu do
mladih prostora, kjer je Pearsonov koeficient pri 1 % tveganju pokazal šibko negativno
korelacijo, kar po rezultatih ankete pomeni, da je višja stopnja materializma povezana z bolj
spoštljivim in razumnim odnosom mladih do prostora. Po vseh teoretičnih predpostavkah tega
ne moremo sprejeti.
Kje lahko iščemo vzroke za to, da nam analize stopnje materializma in njihova povezanost z
odnosom do okolja niso potrdile teoretičnih dejstev?
•
•

Metodološka neustreznost vprašanj.
Nerazumevanje vprašanj oziroma prezahtevnost vprašanj za učence in dijake.

Poraja se namreč dvom v ustreznost zastavljenih vprašanj (vprašanji 5 in 6) v anketi, ker
analiza korelacije med splošnimi vrednotami mladih in njihovem odnosom do okolja pokaže
drugačno sliko. Merjenje povezave s korelacijskim koeficientom namreč potrdi teoretične
predpostavke. Te analize (Pearsonov koeficient korelacije) pokažejo pričakovane rezultate in
zavrnejo rezultate pridobljene z vprašanji, ki merita materialistično ali postmaterialistično
usmerjenost. Pri 1 % tveganju namreč obstajajo šibke negativne korelacije med vrednoto
denar in vrednotama varovanje narave in svoboda mišljenja ter delovanja. Na podlagi
povezanosti, ki smo jo izračunali s Pearsonovim koeficientom korelacije, lahko zatrdimo, da
bolj pomemben je mladostniku denar, manj se bo učenec ali dijak z ljudmi pogovarjal o
problemih okoli njega, se zavedal okoljskih problemov in o njih bral, redkeje bo ločeval
odpadke in se udeleževal čistilnih akcij, redkeje bo spoštoval naravno in kulturno dediščino in
pazil na porabo vode.
HIPOTEZA 11: Srednješolci so za razliko od osnovnošolcev že usmerjeni bolj
postmaterialistično. Te hipoteze zaradi neustreznih odgovorov anketiranih pri vprašanjih, ki
sta merili stopnjo (post)materializma, nismo mogli preverjati.
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3.2.13. VREDNOTE PROSTORA – DA ALI NE?
Skoraj 65 % anketiranih se je odločilo, da tematike o vrednotah prostora ne bi izbrali za
dodatno delo v šoli, na drugi strani se zdi 35 % anketiranim tematika zanimiva (Graf
74).
Graf 74: Pogostost odločitve za vrednote prostora med učenci in dijaki.

35.20%
DA
NE
64.80%

Vir: anketno delo, 2007
Pri zanimanju za vrednote prostora obstajajo statistično pomembne razlike (pri 0,1 %
tveganju) v aritmetičnih sredinah med dekleti in fanti (Graf 75). Veliko bolj ta tematika
zanima dekleta, saj so večinoma bolj navezane na prostor okoli sebe, izražajo tudi večjo željo
po naravi v bližini svojega bivalnega okolja.
Graf 75: Odločitev za vrednote prostora glede na spol in kraj bivanja anketiranih.
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Vir: anketno delo, 2007
Zanima nas, ali lahko potrdimo povezanost med spolom in odločitvijo mladih za vrednote
prostora. Odgovori deklet in fantov so predstavljeni v preglednici 6.
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Preglednica 6: Odločitev za vrednote prostora v odvisnosti od spola učencev in dijakov.
fantje
Odločitev
za
da
vrednote
prostora ne
Skupaj

f(%)
f(%)
f
f(%)

Spol
dekleta

29.20%

40.40%

Skupaj
35.20%

70.80% 59.60% 64.80%
513
587
1100
100.00% 100.00% 100.00%

Vir: anketno delo, 2007
χ2 = 14,88; df = 1; P = 0
Razlike med izbranimi pari spremenljivk iz tabele so statistično pomembne (Preglednica 6).
Hipotezo neodvisnosti zavrnemo z 0,1 % tveganjem. Sprejmemo nasprotno hipotezo.
Ugotavljamo, da sta spol in odločitev mladih za vrednote prostora v osnovni populaciji
povezana. Za naš vzorec lahko potrdimo, da so se dekleta pogosteje odločila za vrednote
prostora in da so jim te zanimivejše kot fantom. Za vrednote prostora se je odločilo 40,4 %
deklet in 29,2 % fantov.
Glede na kraj bivanja obstajajo pri 1 % tveganju statistično pomembne razlike v aritmetičnih
sredinah o tem, ali bi mladi to tematiko izbrali ali ne (Preglednica 7 in Graf 75). Tematika se
zdi bolj zanimiva učencem in dijakom s podeželskih šol, saj so tudi sami v tesnejšem stiku s
prostorom in naravo okoli sebe ter te danosti (kot smo dokazali že z ostalimi analizami) tudi
bolj cenijo.
Preglednica 7: Odločitev za vrednote prostora v odvisnosti od kraja bivanja učencev in
dijakov.
Kraj
podeželje mesto
Odločitev da
za
vrednote ne
prostora

f(%)
f(%)
f

Skupaj

f(%)

Skupaj

39.60%

32.00%

35.20%

60.40%
465

68.00%
635

64.80%
1100

100.00% 100.00% 100.00%

Vir: anketno delo, 2007
χ2 = 6,80; df = 1; P = 0,009
Razlike med izbranimi pari spremenljivk iz tabele so statistično pomembne (Preglednica 7).
Hipotezo neodvisnosti zavrnemo z 1 % tveganjem. Sprejmemo nasprotno hipotezo.
Ugotavljamo, da sta kraj bivanja in odločitev mladih za vrednote prostora v osnovni
populaciji povezana. Za naš vzorec lahko potrdimo, da so se mladi s podeželja za vrednote
prostora odločili pogosteje (39,6 % pozitivnih odgovorov) in jim je tematika zanimivejša kot
mladim iz mest (32 % pozitivnih odgovorov).
Pri odločitvi o tem, ali bi mladi izbrali vrednote prostora za dodatno delo v šoli pri pouku
geografije (npr. referat, seminarsko nalogo, predstavitev, projektno delo), se pojavijo razlike
tudi med starostnimi skupinami (to lahko potrdimo z 0,1 % tveganjem), in sicer izstopa
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najmlajša starostna skupina, katere aritmetična sredina se statistično pomembno razlikuje od
ostalih skupin (Graf 76 in Preglednica 8). Zopet se potrdi, da je za vrednote prostora najbolj
dovzetna ravno najmlajša starostna skupina.
Graf 76: Odločitev za vrednote prostora glede na starost in stopnjo šole anketiranih.
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
18-20 let 16-17 let 14-15 let 12-13 let osnovna strokovna gimnazija
šola
šola

Vir: anketno delo, 2007
Razlike med izbranimi spremenljivkami iz tabele so statistično pomembne (Preglednica 8).
Hipotezo neodvisnosti zavrnemo z 0,1 % tveganjem. Sprejmemo nasprotno hipotezo.
Ugotavljamo, da sta starost in odločitev mladih za vrednote prostora v osnovni populaciji
povezani. Naš vzorec potrjuje, da se je za vrednote prostora v veliko večji meri kot ostale
skupine odločila najmlajša starostna skupina (za 20 % več kot pri ostalih starostnih skupinah).
Preglednica 8: Odločitev za vrednote prostora v odvisnosti od starosti učencev in dijakov.
Starost
12,13 let
Odločitev
da
za vrednote
ne
prostora

16,17 let

18,19 ali
20 let

Skupaj

f(%)

51.50%

31.60%

32.70%

32.10%

35.20%

f(%)

48.50%
171

68.40%
323

67.30%
444

67.90%
162

64.80%
1100

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

f
Skupaj

14,15 let

f(%)

Vir: anketno delo, 2007
χ2 = 23,63; df = 3; P = 0
Tudi glede na stopnjo šole obstajajo velike razlike (pri 0,1 % tveganju) med aritmetičnimi
sredinami po skupinah. Rezultati so zelo presenetljivi, saj izstopa nizek odstotek gimnazijcev,
ki je obkrožil odgovor da (le 29 %). Že dijaki srednjih strokovnih šol izražajo večjo željo po
tovrstnih vsebinah tudi v šoli (35 %), najbolj pa je aktualna tematika zanimiva
osnovnošolcem, saj se jih je 45 % odločilo, da bi o tej temi radi naredili še kaj dodatnega v
šoli, npr. raziskovalno nalogo, plakat, saj se jim zdi dovolj privlačna in zanimiva (Preglednica
9 in Graf 76).
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Preglednica 9: Odločitev za vrednote prostora v odvisnosti od stopnje šole učencev in dijakov.
Šola
gimnazija strokovna osnovna
Odločitev da
za
vrednote ne
prostora

f(%)
f(%)
f

Skupaj

f(%)

Skupaj

29.20%

34.80%

45.50%

35.20%

70.80%
466

65.20%
348

54.50%
286

64.80%
1100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Vir: anketno delo, 2007
χ2 = 20,61; df = 2; P = 0
Razlike med izbranimi spremenljivkami iz tabele so statistično pomembne (Preglednica 9).
Hipotezo neodvisnosti zavrnemo z 0,1 % tveganjem. Sprejmemo nasprotno hipotezo.
Ugotavljamo, da sta stopnja šole in odločitev mladih za vrednote prostora v osnovni
populaciji povezani. Naš vzorec potrjuje, da se je za vrednote prostora v veliko večji meri kot
ostale skupine odločila osnovnošolska mladina (45,5 % anketiranih). Gimnazijci pa so se za
vrednote prostora odločili v veliko manjši meri.
Na podlagi rezultatov analize ne moremo potrditi razlik v aritmetičnih sredinah med učenci in
dijaki z različnim učnim uspehom (Preglednica 10). Tako ne moremo reči, da je splošni učni
uspeh povezan z željo po intenzivnejšem spoznavanju prostora in njegovih komponent.
Preglednica 10: Odločitev za vrednote prostora v odvisnosti od učnega uspeha učencev in
dijakov.
nzd (1)
Odločitev
za
vrednote
prostora

da

f(%)

ne

f(%)
f

Skupaj

f(%)

Učni uspeh v preteklem šolskem letu
zd(2)
db(3)
pd(4)
odl (5)

Skupaj

11.10%

32.30%

31.50%

39.60%

35.90%

35.20%

88.90%
9

67.70%
96

68.50%
343

60.40%
346

64.10%
306

64.80%
1100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Vir: anketno delo, 2007
χ2 = 7,73; df = 4; P = 0,10
Razlike med izbranimi spremenljivkami iz tabele niso statistično pomembne (Preglednica 10).
Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med splošnim učnim uspehom in odločitvijo
mladih za vrednote prostora v osnovni populaciji ne moremo trditi ničesar. Odstotki
pozitivnih odgovorov za naš vzorec so namreč zelo podobni, izstopajo le učenci in dijaki z
nezadostnim učnim uspehom, ki so se v znatno manjši meri odločili za vrednote prostora.
Vzorec teh je sicer premajhen, da bi bil reprezentativen.
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HIPOTEZA: 12: Več kot polovici učencev in dijakov je ta tematika še vedno relativno
tuja. Zanjo bi se v okviru pouka geografije mladi s podeželja odločili večkrat kot mladi
iz mest. Pogosteje bi se zanjo odločili osnovnošolci in gimnazijci kot pa dijaki srednjih
strokovnih šol in učenci z boljšim učnim uspehom kot tisti s slabšim. Med spolom in
odločitvijo za vrednote prostora v geografskem izobraževanju statistično pomembne
povezanosti ni. Prvi del hipoteze lahko za naš vzorec potrdimo, saj se je za vrednote prostora
odločilo 35 % anketiranih učencev in dijakov. Razlogov je najbrž več. Nekaterim je tema
resnično nezanimiva, drugi pa že ko slišijo kakšen nov, drugačen pogled, postanejo
nezaupljivi, saj zanje to pomeni dodatno delo. Drugi del hipoteze le delno potrdimo, saj
obstajajo (na podlagi hi kvadrata) pri 1 % tveganju ali manj statistično pomembne povezave
med spolom, krajem bivanja, starostjo in stopnjo šole ter odločitvami mladih za vrednote
prostora. Na podlagi našega vzorca lahko rečemo, da so se za vrednote prostora pogosteje
odločila dekleta kot fantje, mladi s podeželja kot mladi iz mest in pogosteje osnovnošolci kot
pa njihovi starejši vrstniki. Učni uspeh na odločitev za vrednote prostora ne vpliva.
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4. PRIMER PRAKTIČNEGA DELA V RAZREDU:
VREDNOTE PROSTORA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Obstaja veliko načinov, kako med mladimi povečati zavedanje o vrednotah prostora, o
pomembnosti prostorskega načrtovanja in aktivnega delovanja javnosti v njem. V okviru
prostorskih in časovnih zmožnosti ter našega znanja smo se odločili izvesti le enega izmed že
neštetih možnih primerov dela z učenci, kar nam je omogočila ravnateljica na Osnovni šoli
Mirna na Dolenjskem. Mirna nudi veliko možnosti za preučevanje prostorskih elementov v
njej, poleg tega imata kraj in njegova okolica veliko razvojnih potencialov, katerih se tudi
mladi dobro zavedajo. Med delom smo namreč posebno pozornost posvetili aktualnim
prostorskim potencialom v prostoru.

4.1. MIRNA
Mirna na Dolenjskem leži na nadmorski višini 263 m. Mirna je 8 km oddaljena od Trebnjega
in je veliko, gručasto, v glavnini delavsko naselje ob vstopu rečice Mirne in ožje doline v
precej široko Mirnsko kotlino, ki ima tu svoje naravno gospodarsko središče. Leži ob sotočju
Mirne, Zabrščice in Vejarja ali Cedilnice, ki so jo leta 1967 zajezili in speljali v ribnik –
kopališče. Mirna je prometno središče, saj jo prečka regionalna cesta Trebnje-Sevnica, s
katere izhajajo poti v različne kraje in vasi. Mimo Mirne pelje tudi železniška proga. Osrčje
kraja krasi obnovljen starodavni most, ki je bil čez reko Mirno zgrajen v 18. stoletju.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1971) Kraj se prvič omenja 1216. leta v zvezi z mirnsko
gospoščino. Je središče fare in krajevne skupnosti. Na Mirni danes živi okoli 1500
prebivalcev. (Režun, 1992)
Medtem ko pričajo o nekdanjem močnem utripu življenja na Mirni razvaline mogočnega
srednjeveškega mirnskega gradu in več manjših gradov v okolici, je kraj prvikrat gospodarsko
napredoval sredi 19. stoletja, ko je imel predilnico za platno in večjo usnjarno. Pred zadnjo
vojno so bili tu znani živinski sejmi ter furmanstvo. Danes je na Mirni veliko tovarn.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1971) Te tovarne so Dana, Kolinska, Prevent, delujejo pa tudi
številni obrtniki in trgovine ter gostilne.
Slika 4: Mirna na Dolenjskem.

Vir: Nahtigal, D. 2003, str. 113
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Šola je bila zgrajena leta 1907, pred tem (po letu 1816, ko je bila ustanovljena) je pouk
potekal v mežnariji in zasebnih šolah. Ustanovitelj šole na Mirni je bila občina Trebnje. Leta
1943 je bilo šolsko poslopje požgano in leta 1947 obnovljeno. Šolo je leta 2001 prizadela
huda toča, zato je bila stavba zopet potrebna temeljite obnove, ki je bila izvedena leta 2003. V
šoli se izvaja devetletna osnovna šola. (Režun, 1992) Šolo obiskuje približno 250 učencev iz
Mirne in sosednjih vasi. Poleg osnovne šole je stavba namenjena tudi osnovni šoli s
prilagojenim programom in otroškemu varstvu.
V okolici Mirne je mnogo naravnih lepot in kulturnih znamenitosti. Na žalost je
nepremišljena urbanizacija po drugi svetovni vojni napravila za kulturo pokrajine izjemno
škodo. Neharmoničen element v prostoru so predvsem visoke stanovanjske stolpnice na
vzpetini, poleg tega pa tudi uniformirano naselje individualnih stanovanjskih hiš na Rojah.
Kraj ima sicer možnost ureditve že obstoječega kopališča v čudovitem naravnem in gradu v
zgodovinskem okolju. (Režun, 1992)
Slika 5: Mirna – stanovanjske hiše ter v ospredju šola pred obnovo.

Vir: Nahtigal, D. 2003, str. 117

4.2. VREDNOTE PROSTORA NA MIRNI, KOT JIH VIDIJO UČENCI
OŠ
Konkretne dejavnosti, ki jih predstavljamo kasneje, smo izvedli v dveh osmih razredih, se
pravi pri učencih starih približno 13 let. Delo je potekalo v okviru pouka geografije v
naslednjih korakih: priprava v razredu, terensko in kabinetno raziskovanje in razmišljanje ter
kratka diskusija. Najprej smo v razredu govorili o prostoru. Učenci so namreč izražali svoje
prve asociacije na to besedo ter povedali, kaj vse jim prostor nudi. To so napisali na lističe, ki
so jih nalepili na plakat. Na podlagi tega smo na tablo napisali njihove ideje ter jih razporedili
v tri skupine vrednot prostora: ekološke, ekonomske in družbene vrednote prostora. Tako so
se učenci seznanili s pojmom vrednote prostora ter pojmom trajnostni razvoj, ki obsega vse tri
omenjene stebre (okolje, gospodarstvo in družbo). Z učenci smo prišli do zaključka, kaj
vrednote prostora so in kako jih prepoznavamo ter kako vplivajo na naše vsakodnevno
življenje. Nadaljevali smo z iskanjem vrednot in nevrednot oziroma pozitivnih in negativnih
vplivov človekovih dejavnosti v prostoru.
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Sledilo je reševanje vprašalnika, kjer je vsak učenec zase podal svoje mnenje in ideje o
najbolj opaznih in perečih prvinah v prostoru v okolici kraja. Sledila je tudi kratka razprava
med učenci o predlaganih ukrepih in spremembah. Za temeljito razpravo in skupno odločitev
o konkretnih rešitvah je na žalost zmanjkalo časa. Rezultati so predstavljeni na naslednjih
straneh.
Najprej smo učencem dali možnost, da na listke napišejo svojo prvo asociacijo, ko slišijo
besedo prostor. Njihove asociacije so predstavljene v preglednici 11.
Preglednica 11: Asociacije učencev na besedo prostor.
soba 17×
učilnica 2×
okolje 8×
igrišče 2×
življenje 7×
vesolje 2×
stanovanje, dom 5×
svet
naravni prostor 3×
kocka
Vir: primer dela z učenci, 2007

zemlja
varnost
ljudje
travnik
stavbe

Prostor nam nudi mnogo možnosti. Učenci so izrazili svoje mnenje o tem, kaj jim prostor
ponuja in omogoča. Omenili so različne vrednote prostora, ki so med sabo tudi močno
povezane in medsebojno prepletene. Določeno vrednoto prostora, npr. življenje, lahko
uvrstimo v vse skupine vrednot prostora. Ideje učencev smo združili v tri temeljne skupine
vrednot prostora in tako učencem lahko razložili, kaj vrednote prostora so in kaj nam
omogočajo (Preglednica 12). Učenci so bili med delom zelo dejavni in vodljivi.
Preglednica 12: Omenjene vrednote prostora pri učencih.
DRUŽBENE
IN
KULTURNE zatočišče in zavetje 10×
življenje 6×
VREDNOTE PROSTORA
znanje 5×
razmišljanje o vsem, kar nas obdaja 3×
šport 2×
prosti čas 2×
zabava 2×
ustvarjanje
sprostitev
EKONOMSKE
IN
BIVANJSKE življenje 6×
bivanje 6×
VREDNOTE PROSTORA
dom 5×
delo 2×
varnost
življenje 6×
EKOLOŠKE VREDNOTE PROSTORA
znanje 5×
voda in hrana 5×
kisik 3×
zrak 2×
toplota 2×
Vir: primer dela z učenci, 2007
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dela učencev, in sicer njihova mnenja, ideje in
sinteze o različnih prvinah v prostoru, ki so bile izvzete iz njihovega kraja bivanja.
Predstavljena so vprašanja (V) in odgovori učencev nanje, krepko zapisane ideje pa
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izpostavljajo najbolj realistične in izvedljive ter prostorsko primerne vizije učencev, ki
sovpadajo tudi z načrti odgovornih v kraju.
V 1: Pred sabo imaš sliko gradu na Mirni. Ali se ti ta stavba zdi pozitivna ali negativna prvina
v prostoru? Utemelji, zakaj si izbral/a določen odgovor.
Slika 6: Pogled na grad iz Mirne.

Vir: Grad Mirna, 2007
Vsi učenci so izrazili prepričanje, da je grad na obrobju kraja pozitivna prvina v prostoru.
Svojo odločitev so utemeljili na naslednje načine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prikazuje preteklost Mirne vsem generacijam.
Ima ravno pravšnjo lego, saj se razprostira na griču sredi gozda.
Je del skupne kulturne dediščine, ki jo moramo ohranjati.
Močno prispeva k prepoznavnosti samega kraja.
Krasi kraj, ker je tudi dobro viden.
Odraža značilnost kraja in lego kraja na stičišču pomembnih prometnih poti.
Je prostor, ki omogoča razne igre in udejstvovanje.
Privablja ljudi iz okoliških krajev.
Predstavlja prostor za oddih in sprostitev.
Danes izraža umirjenost v prostoru
Zapolnjuje prostor in ga koristno uporablja.

V 2: Zamisli si, da je prihodnost gradu v tvojih rokah. Imaš dovolj finančnih sredstev in
pomoč javnosti, politike ipd. Kako bi spremenil/a podobo gradu?
Najpogostejše odgovore učencev predstavljamo v nadaljevanju.
•
•
•
•

Podoba gradu je že sedaj prelepa, naj ta ostane v čim večji meri v prvotnem
stanju, vsak človek pa naj obstoječi grad doživlja po svoje.
Kar so iz njega vzeli, bi bilo potrebno v grad vrniti (notranje elemente).
Potrebno je urediti okolico samega gradu.
Okoli gradu naj se razredči gozd, da bi bil grad bolj viden in opazen.
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Vse strehe različnih delov gradu bi morale biti pokrite z enako vrsto strešnikov.
Strešniki naj bodo izraziteje rdeči.
Lahko bi mu dodali kakšne zastavice in obzidje, da bi izgledal še bolj mogočen in še
bolj pristen.

V 3: Ali lahko zapišeš, kako bi se po tvoje grad najbolje izkoristilo oziroma v kakšne
namene? Kaj predlagaš, da bi se na gradu dogajalo, čemu bi lahko služil?
Učenci so predlagali naslednje možnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturne prireditve.
Prikaz avtentičnega prvotnega življenja na gradu.
Galerija.
Predstave iz srednjega veka oziroma srednjeveške igre.
Praznovanja.
Poročna dvorana.
Spominska soba dr. Marku Marinu, ki obnavlja grad.
Prostor za raznovrstna predavanja oziroma izobraževanje..
Muzej za šolske ekskurzije.
Turistična znamenitost in možnost prenočišča.
Oratoriji.
Knjižnica.
Scena in lokacija za snemanje filmov.
Nekaj prenočišč za obiskovalce.
Zborovanja politikov.

Slika 7: Notranjost gradu v obnovi 1.

Foto: Bandelj, 2007
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Slika 8: Notranjost gradu v obnovi 2.

Foto: Bandelj, 2007
V Dolenjskem listu, ki je izšel 21. junija 2007, smo zasledili naslednji članek, kjer gospod
Marko Marin, vodja procesa obnove gradu, pripoveduje, kako vidi prihodnost bisera v
prostora – gradu. Njegove ideje so zelo podobne idejam učencev.

Vir: Žnidaršič, 2007b
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V 4: Kaj pa se bo dogodilo z bazenom in njegovo okolico pod gradom? Imaš kakšno idejo,
kaj bi se dalo narediti in kaj bi bilo najbolje za Mirno in okolico ter posledično zate?
O bazenu mladi na Mirni veliko razmišljajo in v njem vidijo tudi veliko možnost. Kaj bi z
zapuščenim naravnim bazenom najraje naredili?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Potrebno je urediti bazen do te stopnje, da bi služil svojemu namenu (kopanje)
in tako privabil domačine in ljudi iz sosednjih krajev.
Okoli bazena bi bilo potrebno posekati drevje in namesto tega posaditi manjše
grmičke ali cvetje.
Nad bazenom je potrebno narediti streho.
Lahko bi se naredil majhen šotorski kamp.
Ob bazenu bi lahko uredili tudi igrišče za odbojko in druge športe.
Zgradili bi manjšo gostilno ob bazenu, kjer bi za kopanje pobirali vstopnino.
Naj postane turistična točka s čudovitim naravnim okoljem (močvirje,
bajer) in pogledom na grad.
Bazen bi lahko preuredili v ribnik (tako bi dobili možnost preučevanja pri
kemiji in biologiji) in uredili park ter različne steze okoli njega. Območje
okoli ribnika bi bilo namenjeno rekreaciji.
Bazen je potrebno urediti v neko koristno obliko, za to bi morali vsi
prebivalci prostovoljno sodelovati in pomagati ter za material pobirati
prostovoljne prispevke.

Slika 9: Tabla ob »bazenu« na Mirni.

Foto: Bandelj, 2007
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Slika 10: Pogled na »bazen« in njegovo okolico.

Foto: Bandelj, 2007
V Dolenjskem listu, ki je izšel 14. junija 2007, smo zasledili naslednji članek, kjer
predsednica krajevne skupnosti pripoveduje, kakšna prihodnost čaka bazen na Mirni. Zopet se
ideje učencev v veliki meri ujemajo z idejami odgovornih. Naj poudarimo, da smo z učenci
aktivnost izvedli prej, kot sta bila objavljena oba časopisna članka.

Vir: Žnidaršič, 2007a
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V 5: Ker Mirno zelo dobro poznaš in če se v mislih sprehodiš okoli po kraju, me zanima, ali
znaš našteti pozitivne stvari (stavbe, objekte, površine …) v prostoru v kraju in okolici in
stvari, ki te motijo in bi jih spremenil/a ali izbrisal/a z obličja Zemlje☺ V pomoč ti je
zemljevid, kjer lahko stvari tudi označiš!
Slika 11: Zemljevid Mirne.

Vir: Zemljevid Slovenije, 2007
•

POZITIVNE STVARI (VREDNOTE):

•
•

TVD Partizan.
Šola in vrtec ter knjižnica.

Slika 12: Osnovna šola Mirna.

Foto: Bandelj, 2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerkev.
Pošta.
Banka.
Gozdovi in travniki v okolici.
Grad.
Nogometno igrišče.
Most, ki povezuje ljudi z obeh bregov.
Pot za pešce skozi kraj.
Uspešne tovarne.
Trgovine.
Avtobusna in železniška postaja.
Čistilna naprava.
Vse storitvene dejavnosti.
Spomenik na Rojah.
Gostilne.

•

NEGATIVNE STVARI (NEVREDNOTE/ANTIVREDNOTE):

•

Stare, napol podrte stavbe (tudi TVD Partizan).

Slika 13: Podrta stavba pred šolo.

•

Neurejena pot okoli bazena.

Foto: Bandelj, 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurejena čistilna naprava.
Tovarne s svojim onesnaževanjem.
Propadajoči bazen.
Gostilne z alkoholnimi pijačami in cigareti.
Premajhna telovadnica za izvajanje nekaterih iger.
Premalo možnosti za rekreacijo (sprehajalne, kolesarske steze)
Onesnaževanje reke Mirne.
Zbirališča odvisnikov.
Določena neprimerno speljana križišča in nevarni prehodi za pešce.
Telovadnica, ki z mostu v centru kraja zakriva pogled na grad.
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Slika 14: Telovadnica.

Foto: Bandelj, 2007
•

KAJ PA NA MIRNI POGREŠAŠ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Več kulturnih prireditev.
Bazen.
Kino.
Mladinski center.
Urejeno okolico.
Informacijske table.
Skrb za okolje.
Raznovrstne možnosti za rekreacijo.
Nakupovalno središče.
Slaščičarno.
Sejme.
Urejen kulturni dom.
Tribune na nogometnem igrišču.
Nič.

V 6: Označi, kako vidiš naslednje odlike kraja na Mirni! Mladi so izbirali med naslednjimi
odlikami, ki so jih ocenjevali na petstopenjski lestvici, kjer ena pomeni »nezadovoljivo« in
pet »odlično«. Ocene so se gibale med tri in štiri.
Učenci so ocenjevali naslednje odlike ali vrednote prostora: varnost (nizka stopnja kriminala),
dobra komunalna opremljenost, urejenost kraja, bližina narave, možnost rekreacije, dobra
prometna povezanost, veliko dogajanja, občutek pripadnosti skupnosti, razvojna naravnanost
kraja, oskrbne dejavnosti, lepe stavbe.
Po vrsti so učenci odlike kraja razvrstili takole. Najbolj so zadovoljnimi z naslednjimi: bližina
narave, možnost rekreacije, oskrbne dejavnosti, lepe stavbe, občutek pripadnosti skupnosti,
dobra komunalna opremljenost, sledijo pa jim še tiste, s katerimi so učenci manj zadovoljni,
npr. urejenost kraja, razvojna naravnanost, varnost v kraju in dogajanje v njem.

143

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

V 7: Katera bi bila prva stvar, ki bi se je na Mirni najprej lotil/a in spremenil/a ali popravila
ali izbrisal/a ali dodal/a?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ureditev bazena.
Dopolnitev igrišča (proge, tribune).
Ureditev gozdne kolesarske steze.
Ustavitev gradnje objekta ob šoli.
Popravilo cest.
Izboljšanje izgleda propadajočih stavb.
Ureditev okolice gradu.
Odstranitev neprimerne ograje pod gradom.
Pomoč številnim mladim, ki uživajo razne prepovedane substance..
Ustrezne dejavnosti za starejše.
Povečanje števila čistilnih akcij.
Večje število zanimivih kulturnih prireditev.
Zapornice pri železniških prehodih.

V 8: Ali bi rad/a na kakršenkoli način spremenil/a okolico šole? Se ti kaj takega zdi potrebno?
•

Okolica je ustrezna, vse služi svojemu namenu in v urejanje okolice je bilo in je
stalno vloženo dovolj truda.

Slika 15: Vhod v šolo s prostorom za kolesa.

Foto: Bandelj, 2007
•
•
•
•
•
•

Parkirišče je potrebno ozeleniti.
Igrala za najmlajše učence.
Zamenjava ograje.
Ležeči policaji.
Ureditev odbojkarskega igrišča.
Izboljšanje možnosti, ki jih ponuja že obstoječe igrišče.
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Slika 16: Okolica šole s šolskim igriščem.

Foto: Bandelj, 2007
Vsi učenci so bili mnenja, da bi bilo pravilno, da se v skupnosti (kadar je to mogoče) upošteva
tudi njihova mnenja. Izrazili so željo, da se njihove ideje posredujejo odgovornim. Na žalost
tega nismo mogli uresničiti, so pa ideje učencev še vedno zbrane in se jih bo še lahko
posredovalo tistim, ki imajo v rokah možnost odločanja. Pri vsakem delu učencev v prostoru
in za prostor bi se moralo vključiti tudi lokalno skupnost, saj bi mladi tako čutili pomembnost
in odgovornost svojega dela.
Med celotnim potekom dela so učenci vzorno sodelovali, bili motivirani in vodljivi.
Menimo, da smo jih pripravili do razmišljanja o prostoru, njegovih dobrinah in
možnostih. Načinov dela s tovrstnim ciljem je ogromno, predpogoji pa so:
•
•
•
•
•

zavedanje učiteljev o vrednotah prostora in njihovo prepričanje o
pomembnosti tematike,
pripravljenost učiteljev za dodatno delo in sodelovanje v dobrobit mladih in
posledično celotne družbe,
podpora sodelavcev in nadrejenih pri izvedbi,
zagotovljeni prostorski, časovni ter občasno materialni pogoji,
osnovno geografsko znanje.

V času dela z učenci smo zadostili naslednjim globalnim učnim ciljem pri pouku geografije
(opredeljeni v Učnem načrtu za geografijo za OŠ, 2003):
•
•
•
•
•

učenci so utrjevali prostorske predstave o domačem kraju oziroma domači
pokrajini,
spoznavali so vrednote in enkratnost slovenske pokrajine,
uporabljali so zemljevid,
razvijali so sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni obliki,
razvijali so preprosto metodo geografskega izobraževanja – opazovanje.
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5. ZAKLJUČEK
Koncept vrednot prostora širši publiki in učiteljem v Sloveniji še ni dovolj poznan. Ljudje
velikokrat opazujemo stvari okoli sebe, večkrat se pogovarjamo o prostorskih in družbenih
problemih, ki nas obdajajo. Vse pogosteje hodimo ven, zato ker je »zunaj tako lepo«. Ne
zavedamo se, da vse te prostorske dobrine lahko poimenujemo z eno besedno zvezo, in sicer
vrednote prostora. Vrednote prostora so dobrine ali elementi, ki jih v prostoru cenimo, in sicer
glede na naše splošne vrednote in v odvisnosti od tega, kaj v prostoru iščemo in kako v njem
živimo. Na podlagi različnih pristopov in vidikov lahko vrednote prostora razdelimo v tri
skupine: ekološke vrednote prostora (pomembnost naravnega okolja, zaščita in lepote narave),
družbene in kulturne vrednote prostora (možnosti uživanja prostega časa, sodelovanje v
različnih aktivnostih) in ekonomske vrednote prostora (možnosti življenja, dela in zaslužka).
Vrednote prostora vključujejo oziroma so zasnovane na treh stebrih trajnostnega razvoja:
družba, okolje in gospodarstvo. V prostoru moramo biti pozorni do vseh njegovih elementov in
med njimi iskati kompromise. Najbolj primerna in učinkovita pot je nedvomno proces vzgoje
in izobraževanja, še posebno v okviru pouka geografije, kjer je osnovni predmet preučevanja
prostor z vsemi svojimi elementi in dejavnostmi.
V pričujočem diplomskem delu je bilo večkrat zapisano, da vsak korak človeka v prostoru
prostor na nek način vedno zaznamuje. Tudi diplomsko delo Geografsko izobraževanje in
vrednote prostora je bilo eno izmed naših dejanj v prostoru, ki nas je pripeljalo do nekaterih
oprijemljivih rezultatov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Ti zaključki osvetljujejo odnos
osnovnošolcev in srednješolcev do prostora, saj nam podajajo analizo stanja o zaznavanju
prostora in delovanju mladih v njem, kar nakazuje usmeritve in smernice za nadaljnjo
odgovorno delo učiteljev geografije v duhu vrednot prostora. Dober učitelj mora poznati
značilnosti in potrebe svojih učencev, poleg tega pa mora vseskozi slediti toku časa in pouk
obogatiti z aktualnimi tematikami, poznavanje katerih je neizbežno za odgovorno prakso
učencev v odraslem življenju.
Učitelji geografije morajo svojim učencem zagotoviti kvalitetno izobraževanje o prostoru, pri
tem pa se lahko poslužujejo različnih možnosti. Prvi predpogoj za uspešno prostorsko vzgojo
in izobraževanje je uporaba aktivnih učnih oblik in metod, kjer so učenci v neposrednem stiku
z vsebino in načinom dela. Učitelji lahko pri tem uporabljajo različne metode, kot so terensko
delo, študije primera, projektno delo, problemski pouk, diskusije, debate, igre vlog. Na ta
način so učenci aktivni in poleg znanja pridobivajo še vseživljenjske veščine ter razvijajo
sistem vrednot. Vsi načini dela morajo temeljiti na konkretnih znanih primerih iz okolja, v
katerem učenci bivajo in delujejo. V tem kontekstu so lahko učni pripomočki tudi šola sama,
njena okolica in prostorski elementi v kraju šole.
In kako lahko učitelji geografije konkretno poskrbijo za zavedanje mladih o vrednotah
prostora? Prostorski tematiki lahko posvetijo več časa v okviru rednega pouka ali pa v okviru
dnevov dejavnosti in ekskurzij. Učitelji z različnih področij bi se morali povezovati in tako
učencem dati možnost uporabe znanja in opazovanja z več vidikov. Področja, ki so tesno
povezana z vrednotami prostora, so naslednja: geografija, biologija, kemija, družba,
gospodinjstvo, okolje, zgodovina, državljanska vzgoja, umetnost in politika. Zaradi
kompleksnosti prostora in stalnih sprememb v njem morajo učitelji geografije spodbujati
mlade h kritičnemu razmišljanju in fleksibilnemu ravnanju, navaditi jih morajo dela v skupini,
inovativnega razmišljanja, sklepanja kompromisov, zmožnosti ustnega in pisnega izražanja in
dejavnega (so)delovanja v skupnosti. Eden izmed najpomembnejših ciljev učiteljev
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geografije pa je spodbujati pozitiven in spoštljiv odnos mladih do skupnosti in prostora, v
katerem živijo.
Zavedanje učencev o pomembnosti prostora in njegovih vrednot lahko spodbudimo na različne
načine. Učenci gredo ven, kjer jim omogočamo spoznavanje prostora z vsemi čutili. Učenci
lahko narišejo risbo ali zemljevid stvari, ki so jih opazili v odprtem prostoru. Lahko iščejo
pozitivne in negativne prostorske elemente, iščejo možnosti in nevarnosti, naravne in umetne
prvine v prostoru. Lahko soočajo tudi (po fazi raziskovanja) različne poglede na zanimive
prostorske elemente (šolsko igrišče, star grad, kolesarska pot …) in iščejo najboljše možnosti
za družbo, okolje in gospodarstvo naenkrat. Naštetih je bilo le nekaj izmed številnih možnosti
načinov dela z učenci in dijaki.
O odnosu mladih do samega prostora, do prostorskih vrednot v šoli, doma in vsakdanjem
življenju smo izvedli anketo, v katero je bilo vključenih več kot 1100 učencev in dijakov z
različnih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Poleg tega smo izvajali konkreten primer na eni
izmed slovenskih osnovnih šol, kjer smo učence spodbudili k zavedanju o vrednotah prostora
in različnih prostorskih elementov. Rezultati celotnega empiričnega dela diplomske naloge so
predstavljeni v nadaljevanju.
Splošne vrednote so pomemben del našega življenja, saj vseskozi usmerjajo in uravnavajo
naše odločitve in dejanja. Sistem vrednot med slovenskimi mladostniki na prvo mesto
postavlja tradicionalne vrednote, kot so varnost lastnih družin, resnično prijateljstvo, mir v
svetu, varovanje narave, svoboda mišljenja in delovanja ter varnost lastnega naroda.
Razveseljujoče se zdi, da v današnjem času, ko večkrat govorimo o krizi vrednot, med
mladimi še vedno prevladujejo vrednote, ki so bile in so temelj vsake družbe, od začetka
človeške zgodovine do danes. Vse te vrednote pa so neposredno ali posredno odvisne od
prostora. Prostor kot fizična dobrina, ki ponuja možnosti preživetja, bivanja, delovanja in
doživljanja, je namreč največkrat jabolko spora in vzrok ali povod za različne konflikte in
posledično vojne. Prostor je namreč omejena dobrina in tega se vsi uporabniki v njem
premalo zavedamo. Ravno zaradi njegove omejenosti so večkrat lahko ogrožene tudi vse
naštete vrednote.
Dejavnosti, ki mladim najpogosteje bogatijo življenja, so z vidika vrednot prostora in
geografskega izobraževanja zelo zanimive. Na prvo mesto anketirani postavljajo potovanja, se
pravi željo po opazovanju in spoznavanju nečesa novega, neodkritega in zanimivega. Morda
potovanja za njih poleg naštetega pomenijo tudi skok iz nerutiniziranega vsakdanjega urnika v
nov in drugačen svet. Veliko mladih namreč pogosto izraža željo po umiku v svoj prostor, v
svet, kjer so lahko vsaj za nekaj trenutkov sami, odmaknjeni od utečenega toka, ki jih
velikokrat omejuje. Ena izmed slovenskih sociologinj pravi, da tovrstno željo največkrat
izrazijo mladi, zasvojeni z raznimi substancami. Pod vplivom le-teh najdejo nek svoj prostor,
ki je le njihov prostor pod soncem in katerega jim nihče ne more vzeti. Asociacije in
razmišljanja učencev osmega razreda osnovne šole so pokazala, da mladi besedo prostor
največkrat povezujejo z življenjem, zatočiščem in svojo sobo, kjer najdejo zavetje takrat, ko
ga najbolj potrebujejo. To pomeni, da prostor dojemajo kot dobrino, ki jim omogoča bivanje
ter zatočišče, ko to bivanje postane težko in zahteva iskanje miru.
Mladi zato pogosto preživljajo svoj čas zunaj, v neposeljenem in odprtem prostoru in tudi
zato, takoj za potovanji, cenijo šport in rekreacijo v naravi (veliko bolj kot pa šport in
rekreacijo v zaprtih prostorih). Te rezultate bi bilo po našem mnenju potrebno predstaviti prav
vsem učencem in dijakom, da bi se še bolj zavedali, zakaj je za vse nas tako zelo potreben
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pozitiven in spoštljiv odnos do prostora in okolja, v katerem živimo. Če naša dejanja ne
usmerja etična dimenzija do danosti, ki jo uživamo, naj nas vsaj naš (raz)um in poznavanje
naše odvisnosti od prostora pripeljeta do razumnega odnosa vseh nas v njem.
Veliko mladih pa svoj prostor zaradi omejenosti in zasedenosti naravnega prostora išče v
svoji sobi, s samim seboj, kar potrjuje prejšnje navedbe. Razveseljivo je, da sta v današnjem
času potrošnje in vsesplošnega naraščanja števila dejavnosti v prostoru veliko manj kot že
naštete dejavnosti med mladimi priljubljena nakupovanje in obisk lokalov. Internet in
vzdrževanje stikov po tej poti pa je med učenci in dijaki vse bolj razširjena oblika preživljanja
časa, čeprav to dejavnost še vedno prehiti večina aktivnosti, ki temeljijo na spoznavanju,
raziskovanju in doživljanju konkretnega geografskega prostora. Posredno pa lahko tudi stiki
preko interneta bogatijo posameznikovo znanje o raznolikosti oseb, dejavnosti in mnenj v
prostoru, če je uporaba internetnih informacij in stikov razumna in usmerjena v širjenje znanja
in sposobnosti ter navezovanje stikov z osebami, ki bogatijo individualno razgledanost in
odprto razmišljanje ter sprejemanje drugačnih idej. Na medmrežju namreč obstaja veliko
koristnih spletnih strani, ki spodbujajo zavedanje in razmišljanje o vrednotah prostora (med
njimi Google Earth, ki omogoča, da nam določenim prostorom celo poletimo), prav tako pa
obstajajo tudi računalniške igrice, kjer otroci in mladostniki lahko prevzamejo vlogo
prostorskega načrtovalca, saj imajo na voljo izbran prostor in možnosti, ki jih lahko uporabijo.
Ob pravilnem usmerjanju mladih tudi računalniška tehnologija, ki je neizbežno zaznamovala
nas in naš način življenja, lahko pripomore k zavedanju o delovanju prostora in njegovih
vrednotah.
Na vsakdanje življenje vsakega človeka močno vpliva tudi njegovo počutje v okolju, kjer ta
biva. Rezultati ankete so pokazali, da so mladi zelo navezani na prostor okoli sebe, in sicer
manjša kot je teritorialna ravan, bolj se identificirajo z omenjenim geografskim območjem.
Najmočneje so učenci in dijaki navezani na svoj stanovanjski okoliš in mesto/kraj, v katerem
živijo, malo manj pa na Slovenijo. Med mladimi je občutek navezanosti na regijo, v kateri
bivajo, veliko manjši kot pa navezanost na Slovenijo. Narodna zavest je (na podlagi
rezultatov ankete) med učenci in dijaki relativno visoka. Zanimivo je, da se slovenska
mladina bolj identificira s svetom kot celoto kot pa z Evropo in Evropsko unijo. Ta koncept
med mladimi še ni dovolj dolgo prisoten, zato je za prihodnost našega življenja v Evropski
uniji potrebno krepiti občutek evropske identitete in demokracije. Se pa pojavljajo stalne
razlike med mladimi iz mest in tistimi s podeželja, ki so na večino geografskih območij
navezani močneje kot mestna mladina, ki se bolj kot podeželska identificira le s svetom kot
celoto.
Navezanost na prostor okoli sebe je pomemben predpogoj za identificiranje mladih s
prostorom, njegovo vrednotenje ter sodelovanje v njem. Večina izmed naštetih odlik kraja v
vprašalniku je mladim pomembna, najvišjo vrednost med njimi pa izražajo naslednje, ki jih
lahko poimenujemo tudi vrednote prostora: varnost, urejenost kraja, dobra prometna
povezanost, možnost rekreacije, komunalna opremljenost, bližina narave in oskrbne
dejavnosti. Zopet stanje večine izmed navedenih odlik temelji na prostoru in našem
odgovornem ravnanju v njem, te odlike pa vključujejo ekonomske, ekološke in družbene
vrednote prostora. Posamezen kraj, regija ali svet bodo varni le takrat, ko bo tam ljudem
uspelo uskladiti čimveč različnih interesov, ko se bo spoštovalo raznolikost vrednot prostora
in ko bo vsak človek v njem čutil svojo individualno odgovornost in temu podredil svoja
premišljena dejanja. Od tega je odvisna tudi urejenost kraja, prometna povezanost, pa tudi
možnost rekreacije in opremljenost posameznega kraja. Mladim je zelo pomembna tudi
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bližina narave – odprt prostor, kjer lahko najdejo zatočišče in prostor za fizično in psihično
vadbo ter sprostitev.
Večina izmed naštetih odlik kraja je statistično značilno pomembnejša dekletom kot fantom in
najmlajšim s podeželja kot mladim iz mest. Mladi opazijo večino stvari, ki se dogajajo okoli
njih, za prostor okoli sebe so namreč zelo dojemljivi. Ravno najmlajši so zelo odprti za vse
dogajanje ter zato spremljajo vse, kar se v njihovem okolju spreminja. Zato je potrebno o
vrednotah prostora ter odgovornem ravnanju mladih in starejših v prostoru navajati in
spodbujati vse učence čimprej, ko je to mogoče. Zanimivo je, da dekleta statistično
pomembno v prostoru pogosteje kot fantje opazijo različne vrednote, npr. estetske, kulturne in
bivanjske, saj domnevno temeljiteje opazujejo in razmišljajo o stvareh okoli sebe.
Kljub temu je še vedno več kot tri četrtine mladih prepričanih, da imajo v svojem okolju
nikakršen ali majhen vpliv. Na žalost je danes glas ljudstva pri odločitvah vlade in lokalnih
oblasti resnično preredko upoštevan. Zato je toliko bolj razveseljivo dejstvo, kadar v medijih
zasledimo primer sodelovanja lokalnih oblasti z njihovo mladino ter upoštevanje idej, mnenj
in kritik mladih. Take občine oziroma kraji bi morali služiti kot zgled in vodilo ostalim
skupinam prebivalcev. Mlade je potrebno spodbujati h kritičnemu in ustvarjalnemu mišljenju
ter dajanju idej, njihova mnenja pa morajo odgovorni nujno upoštevati, saj bodo mladostniki
le na ta način videli smisel tvornega (so)delovanja v skupnosti. V okviru diplomskega dela
smo izvajali konkreten primer sodelovanja mladih v načrtovanju dejavnosti kraja na
Dolenjskem. Učenci osmega razreda so bili nad drugačnim pristopom pozitivno presenečeni.
Na podlagi znanja in izkušenj so izražali svoja mnenja, ideje ter vizije prostorskih elementov
v kraju in okolici ter ob tem želeli, da se njihove ideje posredujejo odgovornim. Mladi imajo
namreč veliko znanja z različnih področij, naučiti se ga morajo povezovati in unovčiti ter tako
prispevati k skupnemu dobremu v ožjem ali širšem prostoru. Tu nastopi izjemno pomembna
vloga učitelja geografije.
Zaradi vsesplošnega prepričanja mladih, da v svojem okolju nimajo vpliva, se posledično
večina (80 % izmed njih) tudi ne udeležuje različnih shodov, akcij in protestov v svojem
bivalnem okolju. Aktivno v njih sodeluje le dobrih 6 % mladostnikov. Vzrok za optimizem
ponuja dejstvo, da je le dobrih 40 % tistih, katerim se to zdi nepotrebno, ostali so namreč za
nesodelovanje navedli razloga, kot sta pomanjkanje časa in preslabo obveščanje o dogodkih.
Sledi zaključek, da bi več kot polovica mladih potencialno želela sodelovati v aktivnostih v
svojem okolju, če bi se temu namenjalo več pozornosti in bi bili o tem bolje obveščeni. Za
vsako spremembo ali pobudo je potreben krog ljudi, ki dogodek sproži, ti pa morajo poskrbeti
tudi za ustrezno obveščanje mladih in jim ob tem jasno posredovati cilje akcije/shoda/protesta
in jih opozoriti na vrednost njihove podpore in sodelovanja ter vpliva lastnih odločitev na
njihova življenja. Če mladostnik meni, da je njegov vpliv v družbi večji, se bo tudi pogosteje
v življenju skupnosti udejstvoval, kar smo statistično dokazali.
Geografija kot šolski predmet nudi veliko možnosti za obravnavo prostora in vsega, kar
prostor zapolnjuje. Pri geografiji lahko ob uporabi različnih učnih oblik ter metod in
pripomočkov učence spodbujamo k aktivnemu delu in razmišljanju o prostoru, njegovih
vrednotah, problemih in načrtovanju v njem. Z obsegom prostorskih vsebin pri pouku
geografije so mladi večinoma zadovoljni, še najbolj med naštetimi tematikami pogrešajo
sistem prostorskega in regionalnega načrtovanja, kjer je osnovni predmet prostor, reševanje
problematike v njem, načrtovanje dejavnosti in naselij ter odgovorno ravnanje posameznikov
za boljšo prihodnost prav vseh ljudi v njem. Nekatere prostorske vsebine se zdijo premalo
zastopane oziroma poudarjene osnovnošolcem, ki so pri vseh vprašanjih ankete izrazili večjo
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željo po prostorskih vsebinah in tudi dejansko delovanje v skladu prostorsko etiko. Te
tematike je potrebno poudarjati in jih v večji meri vključevati v šolski sistem že na začetku
osnovne šole.
S stalnim poudarjanjem konkretnih prostorskih vsebin se nedvomno krepi občutek učencev in
dijakov za prostor in s tem povečuje spoštljiv odnos do njegovih elementov. Mladi večinoma
izkazujejo zelo pozitiven odnos do različnih ekosistemov, do drugačnih ljudi v svojem okolju,
do naravne in kulturne dediščine. Bolj toleranten odnos do vseh in vsega okoli sebe izražajo
starejši dijaki, osnovnošolci pa k boljšemu stanju v prostoru pripomorejo predvsem tako, da
se udeležujejo čistilnih akcij, pazijo na porabo vode ter ločujejo odpadke. Najmlajšim je
takšen odnos seveda potrebno privzgojiti, ob spoznavanju raznolikosti prostora ter potrebnega
spoštovanja vsega in vseh okoli sebe pa kasneje ne smejo pozabiti na stvari, ki so se jih
naučili na začetku osnovne šole (konkretne dejavnosti, ki pripomorejo k boljšemu stanju
okolja). Kasneje je potrebno ves čas graditi na tolerantnosti in spoštovanju do prostora in
okolja, ne le v šoli, pač pa tudi v družinah.
Vrednote prostora in prostorske tematike so redko ali le včasih predmet pogovorov v
slovenskih družinah. Rezultat je glede na dogajanje in splošne tendence v prostoru sicer
pozitiven, glede na to, da gre za tematiko, o kateri se leta nazaj ni veliko govorilo, saj se je
poudarjalo druge komponente življenja. Vendar že iz oddaljene zgodovine poznamo primere,
ko so različni narodi v prostoru vse uredili tako, da so zadovoljili več interesom in prostor
ohranili v čim bolj nespremenjeni obliki. O tem so se nedvomno pogovarjali ali pa so le
ravnali v skladu z etičnimi in estetskimi merili do prostora. V zadnjih 100 letih pa se je
pozornost posvečala predvsem gospodarskim in družbenim interesom, prevečkrat na račun
prostora in okolja. Menimo, da se danes odnos do prostora zopet spreminja in da ta osnovni
predpogoj za naše bivanje in delovanje zopet dobiva svojo vrednost v pogovorih naših družin
in v naših šolah, temu pa vse bolj pripomorejo tudi mediji, različni dokumentarni in ostali
filmi ter nenazadnje risanke za najmlajše. Projekt, ki si prizadeva vključiti vrednote prostora v
šole (npr. R.A.V.E. Space), je nujen, saj se o tej pomembni tematiki, ki bo vse bolj bistvena
predvsem v prihodnosti, še vedno govori premalo.
Mladi so eksplicitno izrazili veliko željo po skrbi za prostor, v katerem živijo. Menijo, da
prostora ne smemo podvreči vsem mogočim pritiskom, pač pa da moramo najti sožitje
različnih interesov ob hkratnem ohranjanju in urejanju poseljenega in odprtega prostora.
Čeprav se velikokrat govori, da mladi o tovrstni tematiki ne razmišljajo, lahko na podlagi
rezultatov ankete te trditve zavrnemo. Mladi se zavestno/podzavestno dobro zavedajo, kako
so njihova življenja odvisna od prostora, v katerem živijo, in ga zato morajo dojemati kot
vrednoto, v njem iskati vrednote in omiliti negativne učinke lastnega/človekovega vpliva v
prostoru.
Med mladimi smo opazili naslednje težnje. Več kot se o prostoru pogovarjajo doma, v svojih
družinah, več o tem tudi razmišljajo, večkrat prostor vrednotijo in so do njega spoštljivi.
Vendar, pri vseh analizah opažamo nek paradoks ali pa žalostno resnico, ki nakazuje nujnost
vključevanja vrednot prostora in prostora samega v pouk pri vseh šolskih predmetih, še
posebno pri geografiji. Mladi so namreč izrazili zelo pozitiven odnos do prostora, ta jim
predstavlja veliko vrednoto, na njem temelji njihovo preživljanje prostega časa, v njem
opazujejo različne spremembe in zanimivosti, vendar so na drugi strani v prostoru izrazito
premalo aktivni ter preredko kaj postorijo za ožji ali širši prostor okoli sebe. Zato lahko
zaključimo, da med mladimi obstaja velik potencial o uspešnem povečevanju prostorskih
vsebin v učne načrte, da so na to pripravljeni, potrebujejo le dovolj spodbude in usmerjanja
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učiteljev, staršev ter širše družbe v trajnostno prihodnost, kjer bo prostor z aktivnostmi vseh
državljanov v njem predstavljal eno temeljnih komponent življenja vsakega posebej in vseh
skupaj.
Dobri tretjini učencev je tematika prostora in njegovih vrednot zanimiva in bi jo izbrali za
dodatno delo v šoli. To pomeni, da gre za relativno velik delež mladih, ki jih aktualna
tematika zanima. Na koncu ankete je marsikdo dodal tudi kakšen komentar, v katerem je
natančno opredelil svoj pogled na tematiko, prav tako smo se z nekaterimi učenci in dijaki o
tematiki dodatno pogovarjali. Velika večina učencev in dijakov je namreč delo v zvezi s
prostorom, na katerem temelji njihovo življenje, vzela zelo resno. Zaključimo lahko, da je o
prostoru in njegovih vrednotah potrebno izobraževati in vzgajati prav vse mlade, vseh starosti
in vseh šol, saj smo prav vsi odgovorni do njega in vsi s svojimi koraki in dejanji v njem
spreminjamo njegovo podobo in delovanje, ki morata biti podrejena ciljem trajnostnega
razvoja.
Na podlagi raziskave lahko rečemo, da učenci in dijaki cenijo prostor, v katerem živijo.
Strinjajo se, da je za prostor potrebno ustrezno skrbeti in se v našem hitenju in želji po
vsesplošnem napredku občasno ustaviti zavoljo samega prostora, nas in naših zanamcev v
njem. Vendar, učenci in dijaki za prostor okoli sebe ne naredijo dovolj. Sliši se zelo poznano:
strinjajo se, da je nujno za prostor poskrbeti, vendar za to niso pripravljeni dovolj
postoriti sami. Izgleda, kot da čakajo na nekoga drugega. Spremeniti ta pogled in vplivati na
akcijsko komponento učencev in dijakov je eden izmed najpomembnejših in najzahtevnejših
ciljev današnjih učiteljev geografije. Vsak učitelj geografije lahko prispeva k dobrobiti naše
družbe in skupnega planeta s preprostimi načini vključevanja vrednot prostora in celotne
prostorske realnosti s pomočjo aktivnih metod dela v pouk geografije.
Prostor je eden izmed najobsežnejših pojmov, kar jih poznamo, prav tako gre pri vrednotah
prostora za zelo širok spekter prostorskih elementov, za številne pristope in možnosti
raziskovanja. Odnos uporabnikov do prostora zajema vse naše zaznavanje, mišljenje,
delovanje in vrednotenje prostora. Tudi sam prostor je vse, kar nas obdaja, geografija pa to
raziskuje, utemeljuje in išče zaključke. Tudi anketno delo je vključevalo veliko različnih
vidikov mladih v prostoru, kjer bivajo. Podatki, ki smo jih pridobili, nudijo ogromno različnih
možnosti analize in sinteze. Za potrebe diplomske naloge smo se odločili omejiti na nekaj
ključnih možnosti, ki so nam bile bistvene za poznavanje in posledično razumevanje
dojemanja in ravnanja mladih v prostoru. Naredili smo osnovne prikaze rezultatov, ugotavljali
statistično pomembne razlike med posameznimi skupinami mladih in raziskovali ključne
povezave med pojavi v dojemanju prostora, katerih poznavanje nam lahko v okviru vzgoje in
izobraževanja o vrednotah prostora pri pouku geografije pomaga pri realizaciji in
vključevanju omenjenih vsebin v obstoječi učni načrt.
Na splošno velja, da bolj kot se v tematiko poglobimo, vse več novih vsebin in možnosti za
raziskovanje v njej najdemo, saj vidimo, česa vsega še nismo pregledali, predelali in razložili.
Podatki, ki smo jih pridobili v času anketnega dela, nudijo še obilo možnosti raziskovanja, ki
pa naj počakajo na nekoga drugega ali na nek drug prostor in čas.
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6. SUMMARY (POVZETEK)
The concept of the values of space is not known to the broad public yet. People frequently
value the things they find in space (their environment), they also sometimes think about spatial
elements and problems that surround them. They often go out because it is "so nice outside".
They are not even aware that all of the mentioned elements can be called values of space.
Values of space are the things we appreciate in our surroundings; depending on which
perspective we look from. They can be divided in three groups: ecological values of space (the
importance of nature, its protection and beauty), social and cultural values of space
(possibilities to enjoy free time, to engage in different activities), and economic values of space
(possibilities to live, work, earn money). Values of space include the three pillars of sustainable
development: the society, environment and economy. We all should strive to notice all the
spatial elements around us and to find compromises between them. The most suitable and
effective way to do that is through the process of education, especially through geography
education, where the primary and the basic subject matter is the space itself along with its
elements and functions.
Geography teachers have to provide their students with quality spatial education. Teachers
have many tools at their disposal. The first prerequisite for successful spatial education is the
use of active teaching methods, where students are in direct contact with the topic itself and
with the way of searching and working in space. Teachers can use different methods, such as
field work, study cases, project work, problem approaches, discussion, debate, role plays. In
this way, all students are active and, apart from acquiring new knowledge about space, they
also develop important skills and foster different general values and values of space, which
constantly accompany them. One of the most important things is that everything should be
based on concrete examples from the environment students are familiar with. The school itself,
the surroundings of it, the elements in the home town are just some of the possible teaching
tools for investigating the values of space.
So how can the teachers of geography do that? They can put emphasis on the topic during
regular lessons or during the days of activities and excursions. Teachers from different fields
should cooperate and in that way enable pupils and students to research the space from
different points of view, which the students of today have to learn, since they are so often
confronted with the conflict of interests. The values of space offer investigation in different
subjects: geography, science (chemistry, biology), social sciences, housekeeping, environment,
history, citizenship, arts and politics. The way the space works is a complex one and it includes
elements which belong to different fields. Because of the complexity of the world and its
constant changes, geography teachers have to prepare their students to think critically and act
flexibly, to be able to work in groups, to think in an innovative way, to be able to reach
compromises, to express themselves verbally or in a written form, to have the ability to lead a
group, to participate actively in the society and most importantly, to have a positive attitude
towards the community and environment they live in and to be aware of its beauties and
problems.
This awareness can be raised in different ways. Students can go out and take time for sensual
experience of the space itself. They can make a drawing or a map of the things they perceive or
notice. They can find positive and negative elements in space, find opportunities and threats,
natural or man-made subjects. They can also confront (after the previous exploration phase)
different views on some interesting spatial elements (schoolyard, an old castle, a cycle track
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…) and find the best solution for the society, environment and economy altogether. These are
just a few of the possibilities to explore the space and its values.
During the work on this graduation thesis, we carried out a survey, in which we explored the
attitude of Slovenian pupils and students towards space, their values and views on spatial
elements in the geography lessons or at home. More than 1100 young people (differing in
gender, home town, age, class and school results) actively participated and contributed to the
results of the survey. The main results of it are presented in the following paragraphs and they
are based only on the performed research.
Pupils and students in Slovenia place great value on their families, friends and nature. In their
free time, they enjoy travelling, they engage in sports activities outdoors, spend time with their
families and friends, they are creative and now and then they spend time on their computers,
they go for a walk in nature, they go partying or shopping. The values and activities they
appreciate the most are closely connected to the space itself, which directly or indirectly
enables them their existence. We believe that the teachers of geography should also stimulate
pupils and students to feel the space, its values, and they should show them how to spend
quality time outside and how they can explore space and its elements in their free time in order
to understand the reality around them.
Pupils and students like the space they live in, since they are emotionally attached to it due to
different memories. They especially identify with their home towns and with the regions they
live in. This attachment is transparent especially with the youngest pupils and with those living
in the countryside. Slovenian youngsters are nationally minded to a satisfactory degree, but on
the other hand, they do not identify with Europe or the European Union. The degree of
identification with the whole world is higher.
Pupils and students need to have a positive attitude towards space, since this is a prerequisite
for their awareness of the values of space and spatial elements as well as for their responsible
and respectful attitude towards space and the people in it. According to the conducted survey,
the values of space which youngsters find most important are security, order in town,
accessibility, the possibilities for recreation, the vicinity of nature. These values are even more
important to girls and the youngsters in the countryside. The students’ age , the school they
attend and their school results also influence their view on different values of space. The
teachers of geography should show their students the ways of perceiving these values, of
appreciating them and of thinking how to make them even better for the community, space and
economy.
The majority of pupils and students are convinced that they have no influence on the course of
activities in their environment and consequently they do not participate in various actions,
protests and events. We proved that the more influence a young person feels he/she has, the
more frequently he/she participates in the events in his/her environment. A very important part
of their environment is also the family they live in. The results show that Slovenian families in
general rarely speak about spatial topics and that when families do speak about these topics;
children also develop a more positive attitude to the space itself. So here comes the crucial role
of the geography teacher, who has to raise the awareness of space and its values among pupils
and students. Education is the most suitable way to do that, because it reaches every individual.
It is true that generally, pupils and students are satisfied with the amount of spatial themes they
cover at school, but that does not mean they do not need to experience new approaches and
methods to get to know the space, because as active citizens they need to possess new
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knowledge and abilities. They expressed the wish to learn more about spatial planning, which
is not represented satisfactorily in geography lessons today.
In main, pupils and students value the space they live in. They agree that we need to care for it
and that sometimes we have to stop ourselves for the sake of space and consequently of us and
our descendants. However, pupils and students themselves do not do enough for the better
future of this vital good. They rarely speak about spatial and social problems, read about space
and think about the changes in it. They do not take care of waste and water management
enough, but they say they respect natural and cultural heritage and different people. Only a
third of the pupils and students that participated in the survey expressed a wish for the
inclusion of the values of space in the geography lessons. It sounds familiar: they agree that
care for the space is needed, but they are not prepared to do enough to ensure that. It
seems they are waiting for somebody else. To change that view and belief is one of the most
demanding tasks awaiting the teachers of geography. In the thesis, we propose only some of
the possible ways to prepare young people to think about space, to search for values in it, to
confront different aspects of the space users and to have a positive attitude and consequently
act well for the better future of our limited space, which means for the better future for us all.
Each geography teacher can contribute to the well-being of our society and planet by simply
implementing the concept of the values of space and all spatial elements with active methods
of work in the geography education.
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9. PRILOGE
9.1. PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem Irena Bandelj, absolventka geografije in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. V okviru geografske diplomske naloge želim narediti analizo med vami - učenci in dijaki
o vašem zavedanju o vrednotah prostora. Tako je pred tabo vprašalnik, za katerega te lepo
prosim, da ga v miru rešiš in nanj iskreno odgovoriš. Tako bom lahko prišla da pravih zaključkov.
Najlepše se ti zahvaljujem za tvoje sodelovanje, ki mi bo pomagalo pri nastajanju diplomske
naloge, s katero bom lahko končala študij! Hvala! Anketa je anonimna!
SPOL (obkroži): 1 - moški 2 - ženski
STAROST (zapiši): __________
USPEH V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU (obkroži): nzd (1), zd(2), db(3), pd(4), odl (5)
RAZRED/LETNIK, KI GA OBISKUJEŠ V TEM ŠOLSKEM LETU (zapiši): _____________
ŠOLA: ____________________________________
PRIMER REŠEVANJA VPRAŠANJ:
1–
nepomembn
a
1. MIR V SVETU
•

2 – malo
pomembna

3 - srednje
pomembna

4pomembna

5 – zelo
pomembna
χ

1. ZA VSAKO VREDNOTO OZNAČI, KOLIKO TI TA POMENI!
1–
nepomembn
a

2 – malo
pomembna

1. MIR V SVETU
2. VAROVANJE NARAVE
3. VARNOST MOJE DRUŽINE
4. VZNEMIRLJIVO ŽIVLJENJE
5. RED, STABILNOST V
DRUŽBI
6. BITI VODITELJ,
AVTORITETA, IMETI MOČ
7. RESNIČNO PRIJATELJSTVO
8. DENAR, MATERIALNE
DOBRINE
9. VARNOST MOJEGA
NARODA
10. USTVARJALNOST,
IZVIRNOST
11. VZDRŽEVANJE
TRADICIONALNIH VREDNOT
12. SVOBODA MIŠLJENJA IN
DELOVANJA
13. ŽIVETI V MIRU SAM S
SEBOJ
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2. KAJ TE V ŽIVLJENJU OSREČUJE? OZNAČI ZA VSAKO DEJAVNOST POSEBEJ!
1 – sploh
ne
osrečuje

2 - redko
osrečuje

3 – včasih
osrečuje

4 – pogosto
osrečuje

5 – vedno
osrečuje

1. SPREHODI V NARAVO
2. BITI DOMA, V KROGU
DOMAČIH
3. OBISKI SORODNIKOV,
PRIJATELJEV
4. DELO ZUNAJ, NA VRTU,
SADOVNJAKU…
5. ŠPORT IN REKREACIJA V
ZAPRTIH PROSTORIH
6. ŠPORT IN REKREACIJA V
NARAVI
7. NAKUPOVANJE
8. VZDRŽEVANJE STIKOV NA
INTERNETU
9. POTOVANJA
10. USTVARJALNO DELO
11. GLASBENA DEJAVNOST
12. ČAS V MOJI SOBI, KO SEM
SAM/A
13. OBISK LOKALOV, DISKOTEK

3. KAKO SI NAVEZAN/A NA SVOJ KRAJ OZ. ŠIRŠE GEOGRAFSKO OBMOČJE? ZA
VSAKO GEOGRAFSKO OBMOČJE OZNAČI, KOLIKO SI NAVEZAN/A NANJ!
1 – sploh
nisem navezan

2 – malo
navezan

3 – srednje
navezan

4 - navezan

5 – močno
navezan

1. SVOJ STANOVANJSKI
OKOLIŠ
2. SVOJ KRAJ, MESTO
3. SVOJO OBČINO
4. SVOJO REGIJO ali ti.
POKRAJINO
5. SLOVENIJO
6. EVROPSKO UNIJO
7. EVROPO KOT CELOTO
8. SVET

4. KOLIKO SO NASLEDNJE ODLIKE
POMEMBNOST ZA VSAKO POSEBEJ!
1 – sploh ni
pomembna

KRAJA

2 – malo
pomembna

1. VARNOST (NIZKA
STOPNJA KRIMINALA)
2. DOBRA KOMUNALNA
OPREMLJENOST
(kanalizacija,…)
3. UREJENOST KRAJA
4. BLIŽINA NARAVE
5. MOŽNOST REKREACIJE
6. DOBRA PROMETNA
POVEZANOST (avtobus, vlak…)
7. VELIKO DOGAJANJA
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ZATE?
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OZNAČI
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8. BLIŽINA GORA ALI VODA
9. BLIŽINA VELIKEGA
MESTA
10. OBČUTEK PRIPADNOST
SKUPNOSTI (da se počutim kot
del skupine)
11. RAZVOJNA
NARAVNANOST KRAJA (da se
kraj razvija)
12. OSKRBNE DEJAVNOSTI
(trgovina, zdr. dom…)
13. BLIŽINA ŠOLE
14. DA NI HRUPNO

5. NAŠTETE VREDNOTE OŠTEVILČI OD 1-4, KJER 1 POMENI NAJBOLJ IN 4 NAJMANJ
POMEMBNA! To pomeni, da porabiš vse štiri možnosti, pred eno vrednoto napišeš 1, pred eno
2 ( že manj pomembna) do 4 (najmanj pomembna vrednota izmed naštetih).
___
___
___
___

visoka stopnja ekonomske rasti/rast gospodarstva
močna vojaška obramba
večja moč odločanja ljudi
želja po lepši podobi mest, podeželja

6. NAŠTETE VREDNOTE OŠTEVILČI OD 1-4, KJER 1 POMENI NAJBOLJ IN 4 NAJMANJ
POMEMBNA! Velja enako kot pri prejšnjem vprašanju.
___
___
___
___

ohranjanje reda v državi
glas ljudstva pri odločitvah vlade
boj proti rasti cen
svoboda govora

7. KOLIKŠEN VPLIV MISLIŠ DA IMAŠ NA REŠEVANJE PROBLEMATIKE SVOJEGA
KRAJA/MESTA? OBKROŽI LE 1 (ENO) MOŽNOST!
1. Nič.
2. Malo vpliva.
3. Nekaj vpliva.
4. Kar precej vpliva.
5. Zelo velik vpliv.

8. SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL/A KAKŠNE ZAHTEVE, PROTESTA V SVOJEM BIVALNEM
OKOLJU? OBKROŽI LE 1 (ENO) MOŽNOST!
1. Ne, nisem sodeloval/a, ker se mi to ne zdi potrebno.
2. Ne, nisem sodeloval/a, ker nisem imel/a časa ali nisem vedel/a.
3. Da, podprl/a sem jo.
4. Da, aktivno sem sodeloval/a.
5. Da, dal/a sem pobudo.
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9. OZNAČI, O KATERIH TEMATIKAH PRI POUKU GEOGRAFIJE ALI DRUGIH
PREDMETIH SLIŠIŠ PREMALO, PREVEČ OZIROMA RAVNO PRAV!
1- o tem slišim premalo,
rad/a bi slišal/a več

2 – o tem slišim
ravno prav

3 – že sedaj o tem
slišim preveč

1. ONESNAŽEVANJE OKOLJA
2. RABA NARAVNIH VIROV (nafta,
plin, veter, voda…)
3. NARAVNA IN KULTURNA
DEDIŠČINA (narava, spomeniki…)
4. PROSTORSKI PROBLEMI (npr.
širjenje industrije v naselja, pomanjkanje
prostora…)
5. DRUŽBENI PROBLEMI (npr.
revščina,
brezposelnost,
kvaliteta
življenja…)
6. RAZNOLIKOST KULTUR IN
POKRAJIN
7.
SISTEM
REGIONALNEGA,
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
(npr. kam umestiti hotel, kam trgovski
center, kam šolo, različni interesi…)
8. RAZLIČNI EKOSISTEMI IN
BOGASTVO ŽIVLJENJA V NJIH (npr.
jame, močvirja, morje, reke…)

10. NA KAKŠEN NAČIN SPOŠTUJEŠ OKOLJE, KI TE OBDAJA? USTREZNO OZNAČI!
1 - nikoli
1. PAZIM, DA NE PORABIM PREVEČ
VODE
2. LOČUJEM ODPADKE
3. UDELEŽUJEM SE ČISTILNIH AKCIJ
4.
SPOŠTUJEM
NARAVNO
IN
KULTURNO DEDIŠČINO (npr. cvetlice,
reke, spomenike…)
5. SPOŠTUJEM LJUDI, KI SO
DRUGAČNI OD MENE
6. BEREM O ONESNAŽEVANJU
OKOLJA
7. ZAVEDAM SE, ZAKAJ SE OKOLJE
SEGREVA IN POZNAM POSLEDICE
8. Z LJUDMI SE POGOVARJAM O
PROBLEMIH OKOLI NAS
9. NE UNIČUJEM EKOSISTEMOV (npr.
travnikov, voda, močvirij, gozda…)

168

2 - redko

3 - včasih
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11. KATERE UKREPE BI MORALI PODPIRATI V SLOVENIJI, DA BI V ČIMVEČJI MERI
OHRANILI PROSTOR OZ. POKRAJINO IN NA DRUGI STRANI ZADOVOLJILI TUDI
EKONOMSKIM INTERESOM IN INTERESOM PREBIVALCEV?
1 - sploh se
ne strinjam

2 - se ne
strinjam

3 - delno se
strinjam

4 - strinjam
se

5 - popolnoma
se strinjam

1. RAZPRŠENA POZIDAVA NA
SAMEM (hiše oddaljene med sabo)
2. STRNJENA POZIDAVA V
MESTIH
3. OHRANITI NEOKRNJENO
NARAVO, ČEPRAV TO
NASPROTUJE GOSPODARSKIM
INTERESOM (prednost dajati okolju)
4. VAROVATI KMETIJSKO
ZEMLJIŠČE, ČEPRAV S TEM
USTAVIMO GRADNJO HIŠ
5. SKRBETI ZA PROSTOR IN NE
DOPUSTITI, DA GA NAPREJ
UNIČUJEMO

12. ALI SE DOMA KDAJ POGOVARJATE O NASLEDNJIH TEMATIKAH?
1nikoli

2 - redko

3včasih

4pogosto

5 – zelo
pogosto

1. ONESNAŽEVANJE OKOLJA IN RABA VIROV
(nafta, veter, voda…)
2. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA (npr.
lepote narave, muzeji, knjige…)
3. PROSTORSKI PROBLEMI ZARADI
GOSPODARSKIH IN NA DRUGI STRANI
OKOLJEVARSTVENIH INTERESOV
4. DRUŽBENI PROBLEMI IN RAZNOLIKOST
LJUDI TER POKRAJIN
5. NAČRTOVANJE PRIHODNJEGA RAZVOJA
KRAJA IN ŠIRJENJE MEST TER NASELIJ

13. ČE BI V ŠOLI IMEL/A MOŽNOST IZBRATI NPR. REFERAT O VREDNOTAH
PROSTORA (tematike, na katere si odgovarjal/a v vprašalniku), ALI BI TA REFERAT
IZBRAL/A ALI NE? OBKROŽI!
1. DA

2. NE

Pa smo na koncu! Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem, vnaprej pa ti želim veliko
uspehov v šoli in sončno pomlad!
Irena
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9.2. PRILOGA 2: PRIMER STATISTIČNE ANALIZE (UGOTAVLJANJE
STATISTIČNO POMEMBNIH RAZLIK)
Primerjanje rezultatov navezanosti na različna geografska območja (svoj stanovanjski okoliš)
glede na kraj bivanja anketiranih (2 skupini).
Skupna statistika
Srednja Standardni Standardna
Kraj
N
vrednost
odklon
napaka
podeželje 465
4.11
0.949
0.044

SVOJ
STANOVANJSKI
mesto
OKOLIŠ
SVOJ KRAJ,
MESTO
SVOJO OBČINO
SVOJO REGIJO,
POKRAJINO
SLOVENIJO
EVROPSKO
UNIJO
EVROPO KOT
CELOTO
SVET

podeželje
mesto
podeželje
mesto
podeželje
mesto
podeželje
mesto
podeželje
mesto
podeželje
mesto
podeželje
mesto

635

3.84

1.081

0.043

465
635
465
635
464
635
465
635
465
635
465
635
465
635

4
3.91
3.28
3.2
3.47
3.2
3.92
3.67
2.74
2.54
2.74
2.74
2.91
3.01

0.949
1.033
0.994
1.181
1.007
1.138
1.034
1.151
1.142
1.194
1.128
1.16
1.306
1.371

0.044
0.041
0.046
0.047
0.047
0.045
0.048
0.046
0.053
0.047
0.052
0.046
0.061
0.054

V prvi preglednici vidimo le izračunana povprečja in standardni odklon po posameznih
skupinah. Rezultati, ki jih iščemo, se skrivajo v naslednji preglednici. Najprej se
osredotočimo na Levenov test enakosti varianc, ki preverja, ali so variance med skupinami
enake. Če je vrednost signifikance nad 0,05, predvidevamo enakost varianc (Equal variances
assumed), če je vrednost signifikace pri izbranem geografskem območju pod 0,05,
predvidevamo neenakost varianc (Equal variances not assumed). Zatem v ustrezni vrsti
pogledamo t-test in pripadajočo signifikanco. Večji je t, manjše je tveganje, mejo statistične
značilnosti predstavlja vrednost 1,96. Razlike v aritmetičnih sredinah med posameznimi
skupinami lahko potrdimo, če je signifikanca ≤ 0,05 oziroma tveganje manjše od 5 %.
Na podlagi Levenovega testa (Sig ≤ 0,05) zavrnemo hipotezo o enakosti varianc in zato
upoštevamo neparametrično varianto t-testa. Ta znaša 4,2 pri manj kot 0,1 % tveganju. Pri Sig
= 0 lahko potrdimo razlike v povprečnih vrednostih navezanosti na svoj stanovanjski okoliš
glede na kraj bivanja mladostnika. Povprečna vrednost pri anketirancih s podeželja je
statistično pomembno višja kot pri tistih, ki živijo v mestu.
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Levenova
statistika
enakosti
varianc

F
Enakost
varianc

t-test ugotavljanja razlik med skupinami (aritmetične sredine)

Sig.

17,53

8,787

0 4,269

0,003

Neenakost
varianc
Enakost
varianc

15,469

0

Neenakost
varianc
Enakost
varianc

4,5

0,034

Neenakost
varianc
Enakost
varianc

15,324

0

Neenakost
varianc
Enakost
varianc

4,715

0,03

Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

0,354

95% interval
Stopnja
Razlika
prostosti Sig. (2aritmetičnih Standardna zaupanja
stransko) sredin
napaka
(df)
Najnižji Najvišji

t

Neenakost
varianc
Enakost
varianc

Irena Bandelj

0,552

1098

0

0,268

0,063

0,145

0,391

4,355 1062,449

0

0,268

0,061

0,147

0,388

1,621

1098

0,105

0,099

0,061

-0,021

0,218

1,643

1043,411

0,101

0,099

0,06

-0,019

0,217

1,211

1098

0,226

0,082

0,067

-0,051

0,214

1,244

1076,914

0,214

0,082

0,066

-0,047

0,211

4,122

1097

0

0,273

0,066

0,143

0,403

4,2

1057,494

0

0,273

0,065

0,145

0,4

3,747

1098

0

0,252

0,067

0,12

0,384

3,809

1053,225

0

0,252

0,066

0,122

0,382

2,842

1098

0,005

0,203

0,072

0,063

0,344

2,862

1024

0,004

0,203

0,071

0,064

0,343

0,034

1098

0,973

0,002

0,07

-0,135

0,14

0,034

1015,397

0,973

0,002

0,07

-0,134

0,139
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Primerjanje rezultatov navezanosti na različna geografska območja glede na stopnjo šole
anketiranih (3 skupine).
V prvi preglednici lahko vidimo le povprečne vrednosti posameznih skupin, standardne
odklone, interval zaupanja in minimalne ter maksimalne vrednosti. Delo nadaljujemo v
naslednji preglednici.

N
gimnazija
SVOJ
strokovna
STANOVANJSKI
osnovna
OKOLIŠ
Skupaj
gimnazija
strokovna
SVOJ KRAJ,
MESTO
osnovna
Skupaj
gimnazija
strokovna
SVOJO
OBČINO
osnovna
Skupaj
gimnazija
SVOJO
strokovna
REGIJO,
osnovna
POKRAJINO
Skupaj
gimnazija
strokovna
SLOVENIJO
osnovna
Skupaj
gimnazija
strokovna
EVROPSKO
UNIJO
osnovna
Skupaj
gimnazija
EVROPO KOT strokovna
CELOTO
osnovna
Skupaj
gimnazija
strokovna
SVET
osnovna
Skupaj

466
348
286
1100
466
348
286
1100
466
348
286
1100
466
348
285
1099
466
348
286
1100
466
348
286
1100
466
348
286
1100
466
348
286
1100

95% interval
Aritmetična Standardni Standardna
zaupanja
Minimum Maksimum
sredina
odklon
napaka
Spodnja Zgornja
meja
meja
3,79
1,094
0,051
3,69
3,89
1
5
3,97
1,019
0,055
3,86
4,08
1
5
4,19
0,902
0,053
4,08
4,29
1
5
3,95
1,035
0,031
3,89
4,01
1
5
3,88
1,049
0,049
3,79
3,98
1
5
3,93
0,998
0,053
3,83
4,04
1
5
4,07
0,906
0,054
3,96
4,17
1
5
3,95
0,999
0,03
3,89
4,01
1
5
3,12
1,1
0,051
3,02
3,22
1
5
3,28
1,097
0,059
3,16
3,39
1
5
3,36
1,112
0,066
3,23
3,49
1
5
3,23
1,106
0,033
3,17
3,3
1
5
3,18
1,072
0,05
3,09
3,28
1
5
3,37
1,083
0,058
3,25
3,48
1
5
3,45
1,117
0,066
3,32
3,58
1
5
3,31
1,092
0,033
3,25
3,38
1
5
3,77
1,059
0,049
3,68
3,87
1
5
3,64
1,179
0,063
3,52
3,77
1
5
3,96
1,082
0,064
3,83
4,08
1
5
3,78
1,11
0,033
3,71
3,84
1
5
2,48
1,129
0,052
2,38
2,59
1
5
2,53
1,187
0,064
2,41
2,66
1
5
2,97
1,175
0,069
2,83
3,1
1
5
2,62
1,176
0,035
2,55
2,69
1
5
2,7
1,091
0,051
2,6
2,8
1
5
2,63
1,17
0,063
2,51
2,75
1
5
2,94
1,183
0,07
2,81
3,08
1
5
2,74
1,146
0,035
2,67
2,81
1
5
2,86
1,305
0,06
2,75
2,98
1
5
2,87
1,323
0,071
2,73
3,01
1
5
3,25
1,396
0,083
3,09
3,41
1
5
2,97
1,344
0,041
2,89
3,05
1
5

Z Levenovim testom preverimo enakost varianc. Ničelna hipoteza je, da so variance med
skupinami homogene (Sig ≥ 0,05). Če bi bilo temu tako, bi lahko uporabili analizo variance
(ANOVA). Če bi bila pri tem testu Sig ≤ 0,05, bi lahko pri manj kot 5 % tveganju potrdili
razlike med aritmetičnimi sredinami glede na stopnjo šole.
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Test homogenosti varianc
Stopnja Stopnja
Levenova
prostosti prostosti
statistika
(df1)
(df2)
SVOJ
STANOVANJSKI
OKOLIŠ
SVOJ KRAJ,
MESTO
SVOJO OBČINO

Sig.

9,107

2

1097

0

5,61

2

1097

0,004

0,996

2

1097

0,37

1,826

2

1096

0,162

4,358

2

1097

0,013

2,65

2

1097

0,071

2,122
3,268

2
2

1097
1097

0,12
0,038

SVOJO REGIJO,
POKRAJINO
SLOVENIJO
EVROPSKO
UNIJO
EVROPO KOT
CELOTO
SVET

ANOVA
Stopnja
Vsota
Povprečni
prostosti
kvadratov
kvadrat
(df)
Med
skupinami
SVOJ
STANOVANJSKI Znotraj
OKOLIŠ
skupin
Skupaj

28.084

2

1149.266
1177.349

1097
1099

F

14.042 13.403

Sig.

0

1.048

Vendar ANOVE ne moremo uporabiti, ker variance niso homogene, zato smo za preverjanje
razlik uporabili neparametrični Tamhane posthoc test, ki primerja po dve podskupini med
seboj.
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Primerjava več skupin med seboj
Tamhane
Povprečna
Odvisna
Standardna
razlika
(I) Šola
(J) Šola
spremenljivka
aritmetičnih
napaka
sredin (I-J)
-0,177
0,075
strokovna
gimnazija
-,397(*)
0,074
osnovna
SVOJ
0,177
0,075
gimnazija
STANOVANJSKI strokovna
-,220(*)
0,076
osnovna
OKOLIŠ
,397(*)
0,074
gimnazija
osnovna
,220(*)
0,076
strokovna
gimnazija
SVOJ KRAJ,
MESTO

strokovna
osnovna
gimnazija

SVOJO OBČINO

strokovna
osnovna
gimnazija

SVOJO REGIJO,
POKRAJINO

strokovna
osnovna
gimnazija

SLOVENIJO

strokovna
osnovna
gimnazija

EVROPSKO
UNIJO

strokovna
osnovna
gimnazija

EVROPO KOT
CELOTO

strokovna
osnovna

SVET

gimnazija
strokovna

strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija
osnovna
gimnazija
strokovna
strokovna
osnovna
gimnazija

-0,05
-,182(*)
0,05
-0,133
,182(*)
0,133
-0,151
-,239(*)
0,151
-0,088
,239(*)
0,088
-,183(*)
-,268(*)
,183(*)
-0,085
,268(*)
0,085
0,132
-0,186
-0,132
-,317(*)
0,186
,317(*)
-0,047
-,480(*)
0,047
-,433(*)
,480(*)
,433(*)
0,075
-,240(*)
-0,075
-,315(*)
,240(*)
,315(*)
-0,006
-,383(*)
0,006
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0,072
0,072
0,072
0,076
0,072
0,076
0,078
0,083
0,078
0,088
0,083
0,088
0,076
0,083
0,076
0,088
0,083
0,088
0,08
0,081
0,08
0,09
0,081
0,09
0,082
0,087
0,082
0,094
0,087
0,094
0,081
0,086
0,081
0,094
0,086
0,094
0,093
0,102
0,093

Sig.
0,053
0
0,053
0,012
0
0,012
0,868
0,035
0,868
0,222
0,035
0,222
0,148
0,012
0,148
0,686
0,012
0,686
0,049
0,004
0,049
0,707
0,004
0,707
0,271
0,064
0,271
0,001
0,064
0,001
0,921
0
0,921
0
0
0
0,732
0,017
0,732
0,003
0,017
0,003
1
0,001
1

95% interval
zaupanja
Spodnja Zgornja
meja
meja
-0,35
0
-0,57
-0,22
0
0,35
-0,4
-0,04
0,22
0,57
0,04
0,4
-0,22
-0,36
-0,12
-0,31
0,01
-0,05
-0,34
-0,44
-0,03
-0,3
0,04
-0,12
-0,37
-0,47
0
-0,3
0,07
-0,13
-0,06
-0,38
-0,32
-0,53
-0,01
0,1
-0,24
-0,69
-0,15
-0,66
0,27
0,21
-0,12
-0,45
-0,27
-0,54
0,03
0,09
-0,23
-0,63
-0,22

0,12
-0,01
0,22
0,05
0,36
0,31
0,03
-0,04
0,34
0,12
0,44
0,3
0
-0,07
0,37
0,13
0,47
0,3
0,32
0,01
0,06
-0,1
0,38
0,53
0,15
-0,27
0,24
-0,21
0,69
0,66
0,27
-0,03
0,12
-0,09
0,45
0,54
0,22
-0,14
0,23

Geografsko izobraževanje in vrednote prostora

Irena Bandelj

osnovna
-,378(*)
gimnazija
,383(*)
osnovna
strokovna
,378(*)
* Razlika aritmetičnih sredin je pomembna pri 5 % tveganju.

0,109 0,002
0,102 0,001
0,109 0,002

-0,64
0,14
0,12

-0,12
0,63
0,64

Z zvezdico so označene statistično pomembne razlike med skupinama in če je Sig ≤ 0,05,
lahko te razlike potrdimo pri 5 % tveganju ali manj. Stanovanjski okoliš osnovnošolci
statistično pomembno ocenjujejo višje kot gimnazijci ali dijaki strokovnih šol. Med
gimnazijci in dijaki strokovnih šol razlik ni.
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