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VREDNOTENJE UPORABE KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV NA RAZLIČNIH
STOPNJAH SREDNJIH ŠOL
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljeno vrednotenje uporabe kartografskih pripomočkov v
srednjih šolah. Kartografski pripomočki so specifičen in nepogrešljiv del pouka geografije, ki
pripomorejo pri nazornem, jasnem in kvalitetnem spoznavanju pokrajine. Dijaki ob uporabi
kartografskih pripomočkov razvijajo občutek za prostor, prostorska razmerja in orientacijo.
Kartografska pismenost je del funkcionalne pismenosti. Znanje branja zemljevida ni
spretnost, ki bi jo uporabljali le pri pouku geografije, ampak je dobrodošla tudi v vsakdanjem
življenju, npr. potovanja, orientacija v tujem kraju ipd. Kartografske vsebine so vključene v
različne predmete v vertikali osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, med katerimi
je pri geografiji največji poudarek na kartografskem opismenjevanju in uporabi kartografskih
pripomočkov. Najpogosteje uporabljeni so stenski zemljevidi in atlasi, sledijo tematske in
neme karte, uporaba interaktivnih atlasov s pomočjo računalnika ter globus.
KLJUČNE BESEDE: didaktika geografije, kartografsko opismenjevanje, kartografski učni
pripomočki, srednje šole.

EVALUATION OF USE OF CARTOGRAPHIC ACCESSORIES IN DIFFERENT
STAGES OF HIGH SCHOOLS
Abstract:
This thesis introduces the evaluation of use of cartographic accessories in high schools.
Cartographic accessories are specific and indispensable part of geography lessons and can
make lessons more understandable, evident and improve the quality of lessons. Using this
accessories, students are able to evolve the sense for space, space proportion and orientation.
Cartographic literacy is a part of functional literacy. Knowing how to read maps is not just a
skill we use at geography lessons. It is also needed every day, for example when we travel,
orientation in foreign cities etc. Cartographic contents are included in different school subjects
in both elementary and high school. However, geography lessons are those, who emphasize
cartographic literacy and use of cartographic accessories. The most frequently used are
wallmaps, atlases, followed by blind and thematic maps, interactive atlases on computer and
finally globes.
KEY WORDS: geography didactics, cartographic literacy, cartographic accessories, high
schools.

3

KAZALO
Izvleček:..................................................................................................................................... 3
I. TEORETIČNI DEL............................................................................................................. 7
1. UVOD ................................................................................................................................... 8
1. 1 VSEBINSKA OPREDELITEV ............................................................................................... 8
1. 2 NAMEN ..................................................................................................................................... 8
1. 3 METODOLOŠKA OPREDELITEV ...................................................................................... 9

2. OPREDELITEV KARTOGRAFIJE................................................................................. 9
2. 1 RAZVOJ KARTOGRAFIJE ................................................................................................... 9
2. 1. 1 OPREDELITEV KART........................................................................................................... 11

3. KARTOGRAFSKA PISMENOST – BRANJE KART.................................................. 12
3. 1 KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE........................................................................... 13
3. 2 DEJAVNIKI KARTOGRAFSKEGA OPISMENJEVANJA.............................................. 14
3. 2. 1 POMEN STOPENJ OTROKOVEGA MIŠLJENJA ZA PROSTORSKE PREDSTAVE PO
PIAGETU................................................................................................................................. 15

4. PREGLED KARTOGRAFSKIH UČNIH VSEBIN V VERTIKALI SLOVENSKEGA
ŠOLSTVA .......................................................................................................................... 17
4. 1 OSNOVNA ŠOLA.................................................................................................................... 17
4. 1. 1 SPOZNAVANJE OKOLJA ...................................................................................................... 18
4. 1. 2 DRUŽBA .................................................................................................................................. 18
4. 1. 3 GEOGRAFIJA .......................................................................................................................... 19
4. 1. 4 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI............................................................................................. 20

4. 2 SREDNJA ŠOLA .................................................................................................................... 22

5. OBLIKOVANJE PROSTORSKIH PREDSTAV PRI POUKU GEOGRAFIJE........ 23
5. 1 DEJAVNIKI NEPOSREDNEGA VPLIVA NA RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV
OTROK.................................................................................................................................... 24
5. 2 DEJAVNIKI POSREDNEGA VPLIVA NA RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV
OTROK.................................................................................................................................... 25

4

6. PRIMERJAVA BLOOMOVE IN SOLO TAKSONOMIJE V RAZMERJU DO
KARTOGRAFSKIH UČNIH PRIPOMOČKOV .......................................................... 26
6. 1 BLOOMOVA TAKSONOMIJA ............................................................................................ 26
6. 2 SOLO TAKSONOMIJA ......................................................................................................... 27

7. DIDAKTIČNA NAČELA IN UPORABA KARTOGRAFSKIH UČNIH
PRIPOMOČKOV............................................................................................................. 28
8. KARTOGRAFSKI UČNI PRIPOMOČKI..................................................................... 30
8. 1 ATLAS ..................................................................................................................................... 31
8. 1. 1 POMEN ŠOLSKIH ATLASOV .............................................................................................. 31

8. 2 ZEMLJEVID........................................................................................................................... 34
8. 2. 1 STENSKE KARTE .................................................................................................................. 35
8. 2. 2 TEMATSKE KARTE .............................................................................................................. 36
8. 2. 3 NEME KARTE ........................................................................................................................ 38

8. 3 GLOBUS .................................................................................................................................. 42
8. 3. 1 VRSTE GLOBUSOV .............................................................................................................. 43

8. 4 UPORABA RAČUNALNIKA................................................................................................ 46

9. ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 48
II. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 49
10. RAZISKOVALNI PROBLEM ....................................................................................... 50
10. 1 RAZISKOVALNI NAMEN ................................................................................................. 50
10. 1. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA......................................................................................... 50
10. 1. 2 HIPOTEZE............................................................................................................................. 51

10. 2 METODOLOGIJA ............................................................................................................... 52
10. 2. 1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA .......................................................................... 52
10. 2. 2 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA................................................................................... 52
10. 2. 3 INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV ..................................................................... 53
10. 2. 4 OBDELAVA PODATKOV .............................................................................................. 53

11. REZULTATI RAZISKAVE – POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH
HIPOTEZ ZA DIJAKE ................................................................................................. 54
11. 1 VPLIV SPOLA NA PRILJUBLJENOST PREDMETA GEOGRAFIJA........................ 54
11. 2 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA PRILJUBLJENOST POUKA
GEOGRAFIJE ..................................................................................................................... 55

5

11. 3 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA MNENJE O POMEMBNOSTI
POSAMEZNIH KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV ................................................ 56
11. 4 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA POGOSTOST UPORABE POSAMEZNEGA
KARTOGRAFSKEGA PRIPOMOČKA PRI POUKU GEOGRAFIJE ......................... 57
11. 5 POGOSTOST UPORABE ATLASA PRI POUKU GEOGRAFIJE................................ 58
11. 6 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA UPORABO ATLASA PRI DOMAČEM
DELU DIJAKOV .................................................................................................................. 60

12. REZULTATI RAZISKAVE – POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH
HIPOTEZ ZA PROFESORJE GEOGRAFIJE ........................................................... 62
12. 1 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA MNENJE O POMEMBNOSTI
KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV PRI POUKU GEOGRAFIJE.......................... 62
12. 3 KARTOGRAFSKA PISMENOST DIJAKOV NA RAZLIČNIH STOPNJAH
SREDNJIH ŠOL ................................................................................................................... 64
12. 4 UPORABA INTERAKTIVNIH ATLASOV V POVEZAVI Z DELOVNO DOBO ....... 65
12. 5 OPREMLJENOST SREDNJIH ŠOL S KARTOGRAFSKIMI PRIPOMOČKI ........... 66
12. 5. 1 POGOSTOST UPORABE POSAMEZNIH KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV .......... 67

12. 6 MNENJE PROFESORJEV O UPORABI KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV
IN O IZZIVIH, KI JIH NJIHOVA UPORABA PREDSTAVLJA................................... 72

13. ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 74
14. SKLEP DIPLOMSKE NALOGE .................................................................................. 76
SUMMARY...................................................................................................................... 78
15. VIRI IN LITERATURA.................................................................................................. 80
PRILOGE ............................................................................................................................... 83
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DIJAKE .............................................................. 84
PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PROFESORJE GEOGRAFIJE ....................... 86
PRILOGA 3: SEZNAM TABEL, GRAFOV, KART IN SLIK .................................................. 88

6

I. TEORETIČNI DEL
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1. UVOD
1. 1 VSEBINSKA OPREDELITEV
Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen
razvoj kartografije, kartografske učne vsebine v vertikali osnovnega in srednjega šolstva v
Sloveniji, način oblikovanja prostorskih predstav pri pouku geografije, specialna didaktična
načela ter kartografski učni pripomočki. Pod pojmom kartografski pripomočki so zajeti tisti
pripomočki, ki se kakorkoli dotikajo kartografske predstavitve obravnavanih učnih vsebin,
npr. stenske karte in zemljevidi, globus, atlasi in računalniške projekcije kart, ročni zemljevidi
itd. Kartografski pripomočki so poseben, stalen in nepogrešljiv sestavni del pouka geografije.
Pokrajino kot predmet geografije najbolj nazorno spoznavamo ob uporabi kartografskih
pripomočkov (ob predpostavki, da se pouk odvija pretežno v učilnici), ki pri učencih razvijajo
tudi občutek za prostor, prostorska razmerja in orientacijo.
V empiričnem delu je prikazana uporaba kartografskih pripomočkov na različnih stopnjah
srednjih šol pri pouku geografije s strani učiteljev. Kartografska pismenost dijakov in stopnja
uporabe kartografskih pripomočkov sta izjemnega pomena tako pri učenju in samostojnem
delu izven pouka, pri učenju doma in razumevanju snovi kakor tudi v prostočasnih aktivnostih
kot na primer pri izletih v hribe, odhodu na počitnice, iskanju in raziskovanju naravnih in
kulturnih spomenikov, orientaciji v in izven domačega kraja ipd.
V diplomskem delu sta pogosto uporabljena izraza karta in zemljevid, ki imata enak pomen,
in sicer: »v določenem merilu pomanjšana in posplošena ponazoritev Zemljinega površja ali
njegovih posameznih delov« (Geografija – tematski leksikoni, 2001, str. 630).
1. 2 NAMEN
Pri pouku profesorji uporabljajo različne učne pripomočke in učila. Kartografski učni
pripomočki so pomemben in nepogrešljiv del pouka geografije. Prav iz tega razloga smo se
odločili za diplomsko delo, ki podrobneje obravnava različne vidike uporabe kartografskih
pripomočkov pri pouku geografije.
V prvem delu diplomskega dela smo opredelili kartografijo kot vedo. S pomočjo literature so
opredeljeni in opisani različni kartografski pripomočki in njihova vloga pri pouku geografije v
povezavi z ostalimi elementi in dejavniki pouka, aktivnostjo dijakov pri pouku, didaktičnimi
načeli, taksonomijo pouka in razvojno stopnjo dijakov.
Namen empiričnega dela je s pomočjo anketnega vprašalnika preveriti uporabo kartografskih
pripomočkov na različnih vrstah srednjih šol, od dvoletnih in triletnih izobraževalnih
programov do srednje tehnične strokovne šole ter gimnazij. Preverjali smo pogostost in
zahtevnost uporabe kartografskih učnih pripomočkov tako pri pouku kakor tudi doma ter
stopnjo povezanosti z motivacijo in učno uspešnostjo. Prikazana je primerjava med
posameznimi stopnjami srednjih šol v uporabi kartografskih pripomočkov in s tem povezani
stopnji kartografske pismenosti. Izdelali smo tudi t. i. širšo šablono, kjer je na širšem vzorcu
srednješolskih profesorjev geografije prikazana povezava med dejanskim stanjem
opremljenosti šol s kartografskimi pripomočki in pogostostjo uporabe posameznih
kartografskih pripomočkov.
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1. 3 METODOLOŠKA OPREDELITEV
V prvem delu smo pregledali in obdelali domačo in tujo literaturo, ki se nanaša na
kartografske učne pripomočke. S pomočjo dosedanjih znanstvenih spoznanj ter lastnih
opažanj smo predstavili kartografske pripomočke in njihovo širšo uporabo pri pouku
geografije.
Pri empiričnem delu smo uporabili anketni vprašalnik. Anketa je izvedena z dijaki Šolskega
centra Velenje. Pri izdelavi t. i. širše šablone so zajeti profesorji geografije na različnih
srednjih šolah, ki so izbrani naključno. Metodologija empiričnega dela je podrobneje opisana
v drugem, empiričnem, delu diplomskega dela.
2. OPREDELITEV KARTOGRAFIJE
Opredelitve kartografije v različnih priročnikih so naslednje:
•
•

•

•

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 386) je kartografija opredeljena kot
»izdelovanje kart, zemljevidov«.
Geografija – tematski leksikoni:
»Kartografija je nauk o grafičnem upodabljanju Zemljinega površja oziroma znanost in
tehnika o zasnovi, izdelavi in reprodukciji zemljevidov ter zemljevidom sorodnih
grafičnih ponazoritev (blokdiagram, kartodiagram, kartogram)« (Geografija – tematski
leksikoni, 2001, str. 189).
Mednarodna kartografska zveza definira kartografijo kot umetnost, spretnost, znanost in
tehnologijo izdelave kart/zemljevidov in vključuje tudi proučevanje znanstvenih
dokumentov, ki vključujejo kartografijo. H kartografiji v tem kontekstu vključujejo vse
vrste kart, načrtov, grafov, prerezov, tridimenzionalnih modelov in globusov, ki
prikazujejo Zemljo ali nebesna telesa v različnih merilih (Dent, 1996, str. 4).
Vrišer v Uvodu v geografijo navaja naslednjo definicijo kartografije: »Z izdelovanjem
kart se ukvarja kartografija. Njen namen ni zgolj tehnična izdelava in reprodukcija kart,
temveč tudi proučevanje metod prikazovanja površja ter pojavov in drugih podatkov o
zemeljskem površju na kartah … H kartografskemu prikazovanju sodijo razen
najrazličnejših kart tudi razni atlasi, izdelovanje globusov in kart« (Vrišer, 1998, str. 215).

Vsem navedenim definicijam je skupno, da je kartografija veda o izdelovanju kart in
zemljevidov. Razlikujejo se le v natančnosti navajanja njenih nalog. Definicija, ki ji bomo
sledili v nadaljevanju, je zadnja izmed navedenih, to je Vrišerjeva definicija.
2. 1 RAZVOJ KARTOGRAFIJE
Osnovno poznavanje razvoja kartografije je pomembno za vsakogar, ki se poklicno oziroma
podrobneje ukvarja s kartami. V tem poglavju bomo prikazali razvoj te vede, ki smo ga
povzeli po Vrišerju (1998).
Sam začetek kartografije sega v antiko, o kartografski renesansi pa govorimo z odkritjem
Ptolomejevih in drugih antičnih kartografskih in geografskih del v 14. stoletju. Do 15. stoletja
je prevladovalo prepričanje o Zemlji kot okrogli plošči, v času velikih odkritij pa se je
uveljavilo pravilno pojmovanje o Zemlji kot krogli. Stoletje kasneje, v 16. stoletju, so bila
9

stremljenja po natančni matematično-geografski izmeri Zemlje vedno močnejša, to so
podkrepile še izboljšave merilnih inštrumentov in napredek v astronomskih opazovanjih.
Vodilni kartografi v času velikih odkritij so bili Nemci, ki so prvi uveljavljali matematično
zasnovane projekcije in kartografsko podobo novo odkritih dežel. Avtor prvega globusa je
prav tako Nemec Martin Behaim (Vrišer, 1998).
V 16. stoletju so se v kartografiji začeli uveljavljati Nizozemci. Mercator je s svojo projekcijo,
kjer je dosledno uveljavljal matematično točnost, izdelal karto Evrope v šestih listih, veliko
pomorsko karto sveta ter dva atlasa. Mercator velja za "očeta moderne kartografije".
Naslednji pomemben kartograf tega obdobja je Ortelius, ki je izdelal obsežen atlas, v katerem
je 87 kart. Na tem mestu naj omenimo še italijansko kartografsko šolo, ki se je prav tako
začela uveljavljati v 16. stoletju in je še posebej zanimiva za nas, kajti njihove karte pogosto
prikazujejo tudi naše kraje (Vrišer, 1998).
Vse omenjene pridobitve – natančnejše meritve geografske lege, izboljšana astronomska
opazovanja in točnejše matematično zasnovane projekcije – so se v kartografiji pokazale in
dokončno uveljavile v 17. stoletju. Najbolj dosledna pri njihovi uporabi je bila francoska
kartografska šola, katere utemeljitelj je N. Sanson, ki je poznan po svojem atlasu iz leta 1667.
Francoski kartografi so izdelali prve topografske karte, ki so bile rezultat natančnih meritev
meridianskega loka in triangulacijskih točk. Dosledno so uveljavili zahteve po tem, da naj
karte prikazujejo le ugotovljena dejstva, ne pa tudi raznih domnev, pri prikazovanju reliefa pa
so perspektivično metodo nadomestili s črtkanjem, v 18. stoletju pa z izohipsami. V tem času
se je pokazalo, kako malo je Evropa vedela o notranjosti kontinentov, kajti velika odkritja so
pravzaprav pokazala le njihove zunanje obrise. Karte iz 17. in 18. stoletja kažejo presenetljivo
natančnost glede krajev, ki so bili dobro poznani. Spačene in z velikimi napakami pa so karte
manj poznanih območij. To se sklada z začetkom velikih raziskovalnih ekspedicij v Afriko,
notranjost Azije in Avstralije v 19. stoletju (Vrišer, 1998).
V 19. stoletju sledi izreden razvoj kartografije. Vzroki tega razvoja so povečanje števila
topografskih podatkov, napredek astronomskih in geodetskih merjenj, ki se kažejo v
natančnosti določanja geografske lege, začetki meritev podmorskega reliefa v obrežnih
morjih, iznajdbe v tiskarstvu, ki so omogočile tiskanje kart v barvah in v večjih nakladah
(litografija, reprodukcija ipd.). Omenimo naj še politično napetost v Evropi, ki je še dodatno
pospešila izdelavo kart v vojaške namene in hkrati splošno intenzifikacijo gospodarskega
življenja, ki je vlogo karte kot tehtnega pripomočka v ekonomiji, znanosti in tehniki še
dodatno podkrepila. Poleg upodabljanja reliefa s pomočjo izohips se v tem obdobju uveljavlja
senčenje (Vrišer, 1998).
Prvo topografsko karto je dobila Francija leta 1784. Novo izdajo so pripravili leta 1878.
Franciji je sledila Anglija. Pobudi teh dveh držav v 19. stoletju so sledile še ostale evropske
države. Prva topografska karta Avstro-Ogrske je bila izdelana v merilu 1 : 144.000. Leta 1869
so pričeli z novo izmero, ki je pomenila podlago topografskih kart v merilu 1 : 25.000
(originalna izmera), 1 : 75.000 (standardna topografska karta – specialka) in 1 : 200.000 (t. i.
generalka). Omenjene topografske karte, ki so bile enobarvne in so imele relief upodobljen s
črtkami, so še posebej pomembne za nas, kajti prikazujejo tudi območje današnje Slovenije
(Vrišer, 1998).
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Sočasno z razvojem topografskih kart se pojavi tudi ideja o mednarodni karti sveta
(mednarodni geografski kongres v Bernu leta 1891). Države so pričele prilagajati edicije
svojih topografskih kart tej zamisli, kar je pomenilo, da so postale posamezne izdaje med
seboj primerljive. Vendar so kljub velikemu napredku kartografije ostajali obsežni predeli
Zemlje še vedno brez podrobnejših kartografskih predstavitev (Vrišer, 1998).
Konec 19. in začetek 20. stoletja je čas velikega razmaha in razvoja kartografije. To ni
pomembno le zaradi izdaj topografskih kart, ostalih preglednih kart in nacionalnih atlasov,
ampak je to tudi pomemben trenutek za t. i. šolsko geografijo. V tem obdobju začnejo izdajati
različne šolske atlase in izdelovati stenske karte, namenjene uporabi pri pouku geografije
(Vrišer, 1998).
Kartografija je v našem prostoru v domeni geodetov, Geodetskega zavoda Republike
Slovenije, a je tukaj potrebno poudariti, da geografi prispevajo pri izdelavi kart različne
podatke o družbenih in naravnih pojavih ter o njihovem medsebojnem prepletanju.
2. 1. 1 OPREDELITEV KART
V Leksikonu geografije je karta (zemljevid) opredeljena kot »v določenem merilu
pomanjšana in posplošena ponazoritev Zemljinega površja (Zemljine oble) ali njegovih
posameznih delov, lahko tudi drugih vesoljskih teles in neba, v tlorisu. Pri prenosu podob z
ukrivljene Zemlje na ravno ploskev se pojavljajo deformacije ali popačenosti, katerih
posledice se skušajo glede na namen zemljevida in njegovo merilo kar najbolj omiliti z
izborom primerne kartografske projekcije« (Geografija – tematski leksikoni, 2001, str. 630).
»Karta je risba v določenem razmerju pomanjšanega Zemljinega površja, ponavadi gledanega
iz zenita, prenesenega na ravno ploskev na podlagi matematično zasnovane projekcije in za
boljše razumevanje pojavov opremljena z določenimi dogovorjenimi simboli in napisi«
(Vintar - Mally, 2005).
V knjigi Geografski informacijski sistemi je definicija karte naslednja: »Karta je pomanjšan in
posplošen prikaz Zemlje ali pa samo dela Zemljine površine v določenem merilu in
kartografski projekciji« (Kvamme, 1997, str. 464).
Na karti je torej predstavljen del Zemljinega površja, na katerem lahko ugotavljamo
prostorske zakonitosti razporeditve posameznih pojavov in njihovo soodvisnost in
kompleksnost. Karta nam prikazuje in pove več kot zgolj deskriptivni opis prostorske
razporeditve na določenem izseku površja Zemlje.
Karte se med seboj razlikujejo po vsebini ter po merilu, v katerem so izdelane. Po vsebini
ločimo splošne in posebne karte. Splošne karte prikazujejo poglavitne elemente na površju
Zemlje, kot so relief, vode, vegetacijo, antropogene elemente v pokrajini itd. Posebne karte pa
prikazujejo praviloma en pojav, bodisi družbeni kot npr. gostota poselitve, indeks staranja
bodisi naravni pojav kot npr. temperature, vodne tokove, izhlapevanje, kamninsko sestavo
itd., pri čemer so ostale značilnost površja v ozadju, zavestno zapostavljene (Vrišer, 1998).
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Splošne karte imajo štiri osnovne elemente (Vintar - Mally, 2005):
• matematični elementi
→ merilo, koordinatno omrežje, osnovne geodetske točke, okvir;
• naravnogeografski elementi
→ hidrogeografska mreža, relief, vegetacija, prsti;
• družbenogeografski elementi
→ naselja, infrastrukturna omrežja, gospodarske in družbene dejavnosti, politična in
upravna delitev;
• ostali elementi
→ imena, številke, skice, avtor, izdajatelj, tiskarna, število izvodov.
Pomemben matematični element karte, ki ga bomo izpostavili, je merilo, ki nam pove stopnjo
pomanjšanosti slike na njej glede na njeno dejansko velikost v naravi, se pravi je razmerje
med določeno razdaljo na karti in isto razdaljo v naravi. Od tega elementa karte je tudi
odvisna natančnost prikazovanja posameznih elementov na njej:
• večje kot je merilo → večja je natančnost → karta je bolj podrobna;
• manjše merilo → posploševanje in izpuščanje znakov → večja verjetnost pojavljanja
napak.
Karte po merilu ločimo v tri skupine, in sicer (Vintar - Mally, 2005):
• karte z velikim merilom
→ načrti, splošne državne karte, katastrske karte do merila 1 : 10.000,
→ topografske karte od 1 : 10.000 do 1 : 100.000;
• karte s srednjim merilom
→ horografske karte (prikazujejo obsežne regije) v merilu od 1 : 200.000 do
1 : 1.000.000;
• karte z malim merilom
→ prikazovanje kontinentov, delov Zemljinega površja ali celotno Zemljino površje v
merilu, večjem od 1 : 1.000.000.
H kartografskemu prikazovanju površja Zemlje poleg kart uvrščamo še različne atlase,
globuse in reliefne karte.
3. KARTOGRAFSKA PISMENOST – BRANJE KART
Kartografska pismenost ni le branje imen in številk na zemljevidih in kartah, ampak pomeni
razumevanje njihove vsebine in večplastno dojemanje ter predstavljanje prikazane pokrajine.
Potrebno je razumeti topografske znake (jih poznati ali vedeti, kje je legenda, s katero si lahko
pomagamo) in način upodobljenega reliefa. Preden začnemo uporabljati zemljevid, se
moramo še orientirati, kar je še posebej pomembno, če zemljevid ali karto uporabljamo na
terenu (Vrišer, 1998).
Geograf mora biti v prvi vrsti kartografsko pismen. Poznati mora vsaj principe kartografije,
kajti karta je njegov osnoven in nepogrešljiv pripomoček, brez katerega si dela ni mogoče
predstavljati. Geografska stroka zahteva stalno in vsestransko uporabo različnih kartografskih
predstavitev izsekov s površja Zemlje.
Če znamo brati karte, je iz njih možno prebrati veliko gostoto podatkov. Sam pojem branje
karte ne zajema le dešifriranja posameznih znakov na karti, ampak je kompleksnejši pojem, ki
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zahteva, da hkrati razumemo kompleksno grafično prikazovanje vseh elementov karte, se
pravi, da znamo na podlagi grafične predstavitve elementov karte in njihovih medsebojnih
odnosov sklepati in si pri tem predstavljati, kako je vse to videti v naravi. V tekstovnih virih
so misli in podatki izraženi v nekem določenem vrstnem redu, medtem ko je na karti celotna
vsebina informacij prikazana naenkrat in vzporedno. Relativno majhno območje je prikazano
na "majhnem koščku" papirja s kombinacijo treh poglavitnih znakov: pike, črte in barve.
Vedno je potrebno izhajati od največjega in najbolj pomembnega ter splošnega pojma k
manjšim detajlom, pri čemer pridemo do celostnega zaključka o območju, ki ga prikazuje
karta (Gorjup, 1983).
3. 1 KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE
Definicija bralne pismenosti po Internacional Educational Association opredeljuje, da
»sodobno pojmovanje bralne pismenosti zajema sposobnost razumevanja in
tvorjenja/uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali so pomembne za
posameznika« (Umek, 2001a, str. 7). Grafična pismenost poudarja uporabo zemljevidov;
Mednarodna geografska skupnost jo je v svojem pedagoškem dokumentu, ki ga je pripravila
Komisija za geografsko izobraževanje, postavila na posebno mesto (Umek, 2001a).
Osnovno poznavanje kart oziroma zemljevidov je danes del sodobne pismenosti vsakega
posameznika. Med cilji pouka geografije ima kartografska pismenost pomembno mesto.
Vendar Umek (2001b) ugotavlja, da učni cilj kartografsko opismeniti osnovnošolca ostaja
splošen in deklarativen učni cilj, do katerega ni jasne poti. Avtorica v nadaljevanju opredeli,
zakaj lahko govorimo o branju zemljevidov kot o vrsti pismenosti: »Karte so zelo kompleksne
risbe, katerih branje in risanje zahteva precej znanja. Ker so sredstvo komunikacije, lahko tudi
za pridobivanje tehnik branja in sporočanja z njimi uporabimo termin opismenjevanje, seveda
v njegovem širšem pomenu« (Umek, 2001b, str. 12).
V devetletni osnovni šoli se učenci prvič srečajo z zemljevidom v tretjem razredu, njihovo
spoznavanje in kartografsko opismenjevanje pa poteka do konca osnovne šole. Profesor mora
učencem najprej predstaviti zemljevid, razložiti posamezne elemente zemljevida in pomen
njegove uporabe. Spretnost branja zemljevidov se prične z orientacijo v razredu, šoli in šolski
okolici. Orientaciji sledi risanje tlorisov v večjih velikostih, ki se jih kasneje zmanjša in
zajema širše območje, npr. tloris dela učilnice, celotne učilnice, šolske stavbe, ulične mreže in
vse do bližnje in daljne okolice.
Začetki kartografskega opismenjevanja so konkretni, v stvarnosti, tako da od domače okolice
pridemo do abstrakcije in začnemo s spoznavanjem kart. Najprej učencem predstavimo
splošno geografsko karto, kasneje med šolanjem pa sledi spoznavanje zahtevnejših tematskih
kart. Pred uporabo vsake nove karte je pomembno, da jo predstavimo, opozorimo na naslov
karte, predstavimo merilo, legendo, koordinate in način predstavljanja reliefa. Učencem
moramo ob tem predstaviti tudi izobraževalno vrednost karte, kaj lahko spoznamo ob njeni
uporabi in kako bomo dosegli te cilje (Brinovec, 2004).
Začetek branja zemljevida pomeni iskanje posameznih objektov na karti. Učenec mora
poznati glavne strani neba in se z njihovo pomočjo tudi orientirati na karti, vsak objekt
prikazan na karti pa mora znati umestiti v koordinatni sistem in mu določiti geografsko lego.
Pomembno je znati določati tudi prostorske zveze med posameznimi objekti, npr. Velenje leži
v Velenjski kotlini, ki je severovzhodno od mesta Celje. Od učencev ne smemo zahtevati le
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mehaničnega, vizualnega pomnjenja, ampak zavestno iskanje in ugotavljanje prostorskih
zvez, kar je temelj zahtev pouka geografije. Ko učenci obvladajo prejšnjo stopnjo, sledi
opisno branje kart. To pomeni, da učenci to, kar je na karti predstavljeno, ugotovijo
(preberejo), razumejo in poznajo, kar pa zahteva poznavanje kartografskih in topografskih
znakov na karti. Pomen te stopnje je v razvijanju sposobnosti opazovanja in samostojnega
dela. Najvišja stopnja kartografskega opismenjevanja predstavlja logično branje vsebine,
prikazane na karti. Na tej stopnji iščejo učenci vzročne zveze med posameznimi elementi in
ob tem delajo zaključke. Ugotavljajo razporeditev objektov in njihovo medsebojno
povezanost ter vlogo v prostoru. Na tej stopnji je miselni proces učencev velik, učenci morajo
biti že na stopnji formalnologičnega mišljenja (Brinovec, 2004).
Prikazane stopnje kartografskega opismenjevanja potekajo postopoma, skozi več let
izobraževanja. V šestem razredu, ko se prične s poukom geografije, učenci podrobneje
spoznajo posamezne vsebine matematične geografije in se podrobneje začnejo spoznavati z
različnimi zemljevidi. Do zaključka osnovnošolskega izobraževanja naj bi bili učenci
kartografsko pismeni, znali naj bi že logično brati vsebino posamezne karte. V srednji šoli naj
bi dijaki znali samostojno brati karte, se pravi, da naj bi bili že kartografsko pismeni.
3. 2 DEJAVNIKI KARTOGRAFSKEGA OPISMENJEVANJA
Kartografska pismenost je današnjem času pomembna veščina za vsakega posameznika. Svet
ni bil še nikoli v zgodovini tako "odprt in dostopen", kot je danes v času globalizacije in
razširjenosti uporabe svetovnega spleta.
Umek (2001a) poudarja, da je uspešnost kartografskega opismenjevanja odvisna od več
dejavnikov, ki jim različni avtorji pripisujejo različno vrednost, vendar večina med njimi
poudarja naslednje dejavnike:
• razvoj kartografskih spretnosti se začne že v zgodnjem otroštvu in je postopen;
• uspešnost kartografskega opismenjevanja je odvisna od:
→ vrste in raznolikosti otrokovih izkušenj;
→ kognitivnega nivoja mišljenja in zrelosti otrok;
→ kakovosti zemljevidov, ki so pripravljeni za otroke, in okoliščin, v katerih se
uporabljajo;
→ zunanjih vzpodbud in podpore razvoja kartografskega razumevanja.
Winstonova opredeljuje pet temeljnih dejavnikov kartografskega opismenjevanja, ki so:
• odnos do kartografskih pripomočkov (zemljevidi, globusi) kot virov prostorskih
informacij za reševanje problemov;
• posebne spretnosti in tehnike za branje in zapisovanje informacij na zemljevidih in
globusu;
• pojmi in njihova predstavitev na zemljevidu in globusu;
• sposobnosti in spretnosti mišljenja, npr. sposobnost zaključevanja na osnovi podatkov,
prebranih na zemljevidu;
• premišljeno zaporedje učenja posameznih pojmov, postopkov, tehnik je odvisno od:
→ kognitivnega razvoja učencev,
→ učenčevih osebnih potreb in potreb, povezanih z učenjem,
→ možnosti nadaljnje uporabe kartografskega gradiva in razvoja glede na učni načrt
(cv: Umek, 2001a).
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Avstralski raziskovalec kartografskega opismenjevanja Gerber je v svojih raziskavah
ugotovil, da se otrokov pogled na namembnost zemljevidov od 6. do 15. leta starosti
spreminja. Šele učenci, stari od 14 do 15 let, so sposobni razumeti zemljevid kot predstavitev
pokrajine in ga lahko v tej vlogi uporabljajo šele takrat. Gerber (cv: Umek, 2001b) uvršča
med pomembne dejavnike kartografskega opismenjevanja naslednje dejavnike:
• formalno stopnjo kognitivnega razvoja otroka;
• učenčevo dojemanje/zaznavanje namembnosti zemljevida (vloga in pomen);
• raven razumevanja zemljevidov kot odnos med formalno stopnjo razvoja in stopnjo v
načinu uporabe zemljevidov;
• ustreznost zemljevidov glede na stopnjo razvoja otroka;
• predznanje in drugi dejavniki, ki so vezani na posameznega otroka.
Učenci imajo različne izkušnje z branjem in uporabo zemljevidov. Gerber uvršča med
pomembne dejavnike, vezane na posameznega učenca, naslednje: taborništvo, gorništvo,
različne načine in pogostost potovanj, pogostost uporabe zemljevidov glede na značilnosti
okolja, stališča do zemljevidov, sposobnosti risanje ipd. (cv: Umek, 2001a).
Učitelji geografije morajo dobro poznati zemljevide in njihovo funkcijo. Strokovna
usposobljenost mora predstavljati osnovo, vendar pa za uspešno delo v razredu zgolj ta ni
dovolj. Pomembno je poznavanje razvojne psihologije otrok, njihovega načina mišljenja in
različnih dejavnikov, ki vplivajo na kartografsko opismenjevanje učencev. Le tako je mogoče
kvalitetno spoznavanje različnih zemljevidov in kartografsko opismenjevanje.
3. 2. 1 POMEN STOPENJ OTROKOVEGA MIŠLJENJA ZA PROSTORSKE
PREDSTAVE PO PIAGETU
Številni avtorji poudarjajo pomembnost kognitivnega razvoja otrok pri kartografskem
opismenjevanju. V nadaljevanju bomo predstavili stopnje otrokovega mišljenja po Piagetu,
kjer bomo izpostavili predvsem razvoj prostorskih predstav preko osnovnih načrtov (pomen
prostorskih predstav pri pouku geografije je podrobneje predstavljen v 5. poglavju).
Piaget je na podlagi vzorcev odgovorov, ki so jih otroci dajali v različnih situacijah, razdelil
njihovo mišljenje na štiri glavne stopnje, ki so predstavljene v tabeli št. 1. Starostni razpon je
zgolj okviren, kajti nekateri otroci hitreje napredujejo, drugi počasneje, kar je odvisno tudi od
številnih drugih okoliščin, npr. od okolja, v katerem živi otrok. Naveden starostni razpon je
avtor dobil iz povprečja pri delu s švicarskimi otroki.
Tabela 1: Stopnje otrokovega mišljenja po Piagetu.
STOPNJA
PRIPRAVLJALNE
PREDLOGIČNE
STOPNJE

STOPNJE
NAPREDNEJŠEGA,
LOGIČNEGA
MIŠLJENJA

senzomotorična

STAROSTNI
RAZPON
0–2 leti

predoperativna

2–7 let

konkretne operacije

7–11 let

formalne operacije

11–15 let

Vir: Labinowicz, 1989, str. 80.
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ZNAČILNOSTI
- usklajevanje fizičnih dejavnosti
- predpredstavna in predverbalna
stopnja
- sposobnosti predstavljanja
dejavnosti preko misli in jezika
- predlogična stopnja
- logično mišljenje, omejeno na
fizično realnost
- logično mišljenje, abstraktno in
neomejeno

Otrokove predstave o prostoru preko načrtov po Piagetu (Labinowicz, 1989):
• Senzomotorična stopnja
Potem ko otrok shodi, se kmalu začne orientirati v svojem okolju, se pravi doma.
Sposoben je usklajevanja svojih gibov ob prihajanju in odhajanju. S pomočjo
reverzibilnosti v akciji se nauči, kako se da vrniti na točko odhoda. Kasneje se je
sposoben vrniti na točko odhoda preko različnih obvozov. Čeprav je zmožen
usklajevanja fizičnih sprememb, še vedno nima sposobnosti, da bi si lahko predstavljal
te spremembe.
• Predoperativna stopnja
Otroci med četrtim in petim letom znajo sami prehoditi pot v vrtec in nazaj, vendar si
niso sposobni predstavljati poti na zemljevidu/načrtu soseščine. Sposobni so le
globalne predstave svoje poti z uporabo besed in gest, ne glede na zemljevid/načrt.
Če otroku pokažemo dva enaka zemljevida/načrta vasi in ga prosimo naj namestijo
figuro na isto mesto v drugi relief kot je v prvem reliefu:
→ štirileten otrok bo figuro postavil na približno enako mesto, vendar bo le malo
upošteval razdalje levo–desno, spredaj–zadaj;
→ otrok med četrtim in šestim letom ima za odnose več posluha, vendar če obrnemo
zemljevid/načrt za 180°, bodo to zanemarili;
→ starejši otroci kažejo postopno usklajevanje odnosov v prostoru.
• Stopnja konkretnih operacij
Med sedmim in osmim letom starosti zmore otrok postaviti figuro v reliefu v večje
število (do petnajst) ločenih situacij. Pri tem jih rotacija reliefa ne moti več. Na tej
stopnji otrok postopoma razvija sistem usklajevanja prostorskih odnosov. Lahko že
rekonstruira relief vasi z vsemi fizičnimi predmeti na njem. Težave ima pri risanju
risbe, ko ga prosimo, naj relief nariše na list papirja, ki je manjši od reliefa. Kljub
temu, da je njegova sposobnost predstavljanja prostora boljša, so pri risanju opažene
slabosti na treh področjih, ki se okrepijo pred naslednjo stopnjo v razvoju:
→ razdalje med predmeti so le približki;
→ razdalje in velikosti med seboj niso usklajeni – otrok pusti veliko predmetov v večji
velikosti, ko riše v merilu in jih namešča bliže skupaj;
→ ni sposoben upoštevati vseh odnosov sočasno – npr. ko ga prosimo, naj svoj načrt
spremeni kot odgovor na spremembo v reliefu, napravi le serijo približkov.
• Stopnja formalnih operacij
Otrok je na tej stopnji že sposoben risanja običajnih načrtov v merilih, ki so abstraktna
predstava realnosti. Nivo načrtovanega mišljenja je mogoč le z integracijo elementov,
kot npr.: vodoravne in navpične koordinate, perspektive, podobnosti in razmerja. Na
tej stopnji intelektualnega razvoja lahko otrok interpretira simbole po načrtih prostora,
ne da bi jih pred tem že videl. Nekateri izmed teh simbolov pa predstavljajo tudi
pojme, ne le vidnih potez, kot so na primer črte razdalj in višine.
Za profesorje je pomembno, da poznajo zakonitosti razvoja otrokovega mišljenja, da bi lahko
bilo tudi kartografsko opismenjevanje uspešno. Otrokovega razvoja ne moremo prehitevati,
hkrati pa moramo upoštevati, da poteka postopoma in da vsi učenci v razredu ne napredujejo
istočasno ter da so med njimi razlike, kar pa mora učitelj pri pouku upoštevati.
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4. PREGLED KARTOGRAFSKIH UČNIH VSEBIN V VERTIKALI SLOVENSKEGA
ŠOLSTVA
V razvoju geografije je bil vodilni motiv v prvi fazi odkrivanje nepoznanih krajev in dežel
sveta, v drugi fazi pa se je težišče prestavilo na področje urejanja in klasifikacije pokrajin in
pojavov v njih. Danes ni več v ospredju odkrivanje novih geografskih prostorov ali nove
geografske sredine kot take, temveč tolmačenje in odkrivanje "dinamične pokrajine in njenih
ljudi" v medsebojni povezanosti in soodvisnosti. Značilnost današnje geografije je tudi v tem,
da marsikaj, kar je bilo včasih izključno geografsko, prevzemajo tudi druge stroke. Naloga
geografije je zato analitično-sintetični prikaz geografskega predmeta – pokrajine (Zgonik,
1983).
Če prenesemo zgornje trditve na področje šolske geografije in če izpostavimo predmet
geografije, torej pokrajino, ugotovimo, da se vsak izmed nas vsakodnevno srečuje in deluje v
geografskem okolju in da tudi v šoli tega ne moremo prezreti. V geografski učni snovi naj bi
bilo izhodišče predhodno opazovanje in opis geografskih elementov v pokrajini, ki jih
opazimo. Sledilo naj bi didaktično delo na terenu, na karti ali drugem kartografskem
materialu, ki je bistvenega pomena. Sledi geografska razlaga v kontekstu vodilnih naravnih in
družbenih elementov, njihove medsebojne povezanosti in funkcije v izbranem geografskem
okolju, v določenem prostoru in času (Zgonik, 1983).
V tem poglavju bomo predstavili vertikalo kartografskih učnih vsebin v slovenski osnovni in
srednji šoli.
4. 1 OSNOVNA ŠOLA
Ob prenovi osemletne osnovne šole v Sloveniji so v devetletno osnovno šolo vpeljali nekatere
nove učne predmete, ki se povezujejo tudi s kartografijo in geografijo ter so razporejeni skozi
vseh devet razredov. Predmeti so zasnovani na načelu od bližnjega k daljnemu, to se pravi, da
začnejo učenci najprej s spoznavanjem njihovega bližnjega okolja, domačega okolja in nato to
spoznavanje širijo.
Po Gustavu Šilihu (1970) ima to načelo naslednje prednosti: pouku zagotavlja nazorno
osnovo s poudarkom celosti, premaguje razdrobljenost in izoliranost učnih vsebin, v pouk
vnaša čustveno prizadetost, saj ima domača okolica za učenca čustveno vrednost in je zato
močna pogonska sila za učenje. Iz bližnje okolice se otrokov življenjski prostor organsko širi
k daljnemu oz. k bolj oddaljenim območjem, npr. od domačega kraja do celotne države,
celine, sveta.
Poleg obveznih predmetov, ki so tabelarično prikazi v preglednici št. 3, so v zadnjem triletju
med obveznimi izbirnimi predmeti tudi naslednji, ki se nanašajo na našo obravnavano
tematiko:
• enoletni predmeti, ki niso vezani na posamezen razred: turistična vzgoja, srečanja s
kulturami in načini življenja, sodobnosti z razsežnostmi dediščine in okoljska vzgoja I, II,
in III;
• v 8. razredu je na izbiro: raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja;
• v 9. razredu je na izbiro: življenje človeka na Zemlji.
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Tabela 2: Prikaz obveznih predmetov v devetletni OŠ, ki vključujejo geografske in
kartografske vsebine.
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

PREDMET
Spoznavanje okolja
Spoznavanje okolja
Spoznavanje okolja
Družba
Družba
Geografija
Geografija
Geografija
Geografija

ŠT. UR/TEDEN SKUPAJ (letna vsota ur)
3
105
3
105
3
105
2
70
3
105
1
35
2
70
1,5
52,5
2
64
711,5
SKUPAJ
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport – predmetnik devetletke, 2006.
4. 1. 1 SPOZNAVANJE OKOLJA
Predmet je zasnovan tako, da pokaže vso kompleksnost, raznolikost in prepletenost
dejavnikov, ki delujejo v človekovem naravnem in družbenem okolju. Poglabljajo se
neposredne izkušnje v okolju ali prek medijev.
Kartografske vsebine predmeta se kažejo v naslednjih ciljih:
• odkrivanje in spoznavanje značilnosti domače pokrajine in življenja človeka v tej
pokrajini ter razvijanje spoznanj o človekovem spreminjanju okolja;
• razvijanje sposobnosti orientacije v naravni in grajeni pokrajini;
• razvijanje pozitivnega odnosa do pokrajine, ki nas obdaja;
• spoznavanje temeljnih značilnosti zemljevidov kot pripomočka za orientacijo v pokrajini;
• spoznavanje orientacije v prostoru, gibanje Sonca, Lune, Zemlje (Krnel et al., 2005).
4. 1. 2 DRUŽBA
Pomen predmeta, ki se poučuje v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole, je
spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in okoljem, se pravi, da gre za procesno
doživljanje in vrednotenje okolja. Družba je interdisciplinarno zasnovan predmet, ki vsebuje
cilje s področja geografije, sociologije, zgodovine, etnologije, psihologije itd. in je nadgradnja
predmeta spoznavanje okolja iz prve triade osnovne šole.
Kartografsko naravnani cilji predmeta so:
• spoznavanje geografskih tem z vidika medsebojnega vplivanja pokrajine na življenje ljudi
in ljudi na spremembo pokrajine;
• širjenje prostorske orientacije od domačega kraja, domače pokrajine, na Slovenijo,
Evropo, svet;
• uvajanje v različne načine spoznavanja in raziskovanja geografskih pojavov ter procesov
in rabo zemljevida (Bogataj et al., 2001).

18

V četrtem razredu so med operativne učne cilje zajete naslednje kartografske vsebine:
• učenci znajo skicirati tloris stanovanjskega prostora z opremo;
• določiti znajo lego stanovanjskih prostorov glede na strani neba;
• določiti znajo glavne strani neba s soncem, senco, uro in kompasom;
• s pomočjo načrta učilnice, šole, šolske okolice znajo poiskati pot, skriti predmet;
• znajo določiti lego in pomen posameznih učnih prostorov ter njihovo medsebojno
povezanost;
• s pomočjo letalske fotografije in načrta kraja znajo razčleniti naselje po prevladujoči
namembnosti posameznih delov;
• znajo opisati obliko in lego naselja glede na relief, prometnice, vode (Bogataj et al., 2001).
V petem razredu sodijo med operativne učne cilje naslednje vsebine, ki se navezujejo na
kartografijo:
• učenci znajo ob zemljevidu opredeliti domačo pokrajino prostorsko in funkcionalno;
• na zemljevidu najdejo domači kraj, sosednja naselja in meje občine;
• na globusu prepoznavajo celine in oceane;
• spoznavajo selitve prebivalcev in razumejo vzroke in posledice;
• ob primerih spoznavajo naravne danosti kot pogoj za življenje, ugotavljajo in vrednotijo
vpliv človeka na njeno spreminjanje;
• znajo pokazati na zemljevidu in opisati razporeditev in vrste voda v domači pokrajini;
• znajo razlikovati ravno površje od neravnega s pomočjo plastnic;
• znajo brati reliefni zemljevid in meriti razdalje z grafičnim merilom;
• znajo prikazati naravne značilnosti domače pokrajine in izrabo tal (zemljevid, peskovnik,
risba);
• primerjajo motive na starih fotografijah in zemljevidih ter ugotavljajo razlike;
• izdelujejo gospodarsko karto domače pokrajine, berejo preproste karte (Bogataj et al.,
2001).
Kartografske vsebine so v osnovni šoli prisotne že od samega začetka šolanja pri različnih
predmetih, ki so interdisciplinarni in združujejo spoznanja tako naravoslovja kakor tudi
družboslovja. Iz učnih ciljev je razvidno, da se učenci seznanijo z osnovnim kartografskim
pripomočkom, to je z zemljevidom, da spoznajo, kaj zemljevid sploh je, kaj prikazuje in kako
brati različne zemljevide. Spoznavanje poteka preko spoznavanja domačega okolja na
zemljevidu in različnih tlorisnih prikazih ter se širi na daljno okolico. Učenci torej usvojijo
osnovne veščine kartografske pismenosti.
4. 1. 3 GEOGRAFIJA
Geografija kot učni predmet v osnovnošolskem predmetniku se prične v šestem razredu. Traja
do konca osnovnošolskega izobraževanja. Skupno število ur geografije v osnovni šoli je 221,5
(v preglednici št. 3 je prikazan razpored ure glede na posamezen razred). Njeno mesto v
kurikulumu je utemeljeno s tem, da predmet mlademu človeku pomaga pridobiti tista znanja,
sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širšo življenjsko
okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja (Kunaver et al., 2003).
Pri pouku geografije v osnovni šoli je neizogibno srečevanje z množico najrazličnejših
pojmov, geografskih imen, različnih statističnih podatkov ipd. Geografski inventar, ki je
obsežen, je brez dvoma pomembna in osnovna sestavina pouka geografije, vendar je le-tega
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pogosto preveč. Prav iz navedenega razloga namesto kopičenja faktografskih podatkov
pozornost namenimo razvijanju sposobnosti za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in
obdelavo geografskih informacij. Razvijanje geografske sposobnosti ali spretnosti je koristno
zaradi navajanja na uporabo, razumevanje, analizo in sklepanje na temelju slikovnega in
statističnega gradiva, torej na osnovi kart, grafov, slik, skic ipd. Učencem mora biti pri pouku
geografije danih čim več možnosti pogoste rabe in utrjevanja s pomočjo omenjenega gradiva
(Kunaver et al., 2003).
Kartografski pripomočki so torej pomembni, nepogrešljivi in sestavni del pouka geografije in
predstavljajo njen temelj in osnovo pri obravnavanju vsakršne učne vsebine.
4. 1. 4 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V zadnjem triletju devetletne osnovne šole so v sklopu obveznih izbirnih predmetov tudi
predmeti, ki zajemajo znanja iz kartografije. V sklopu družboslovno-humanističnih predmetov
so: turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, življenje
človeka na Zemlji, srečanja s kulturami in načini življenja ter sodobnosti z razsežnostmi
dediščine. V naravoslovno-tehničnem sklopu pa je predmet okoljska vzgoja.
Turistična vzgoja je enoletni predmet, ki ni vezan na razred in ga lahko učenci izberejo od 7.
do 9. razreda. Skupina pri tem predmetu je torej lahko heterogena glede na starost učencev.
Temeljni namen predmeta je »vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov«
(Cigler, Bogataj, 2000, str. 5). Predmet je interdisciplinaren in združuje geografske, etnološke,
zgodovinske, družbene in ekonomske vidike turizma. V specialnodidaktičnih priporočilih v
učnem načrtu je zapisano, da profesor za svoje delo potrebuje tudi zemljevide. Splošni cilji
predmeta, ki zajemajo tudi uporabo zemljevidov ali drugih kartografskih pripomočkov, so:
• učenci se pri predmetu seznanijo z osnovami turizma v domači pokrajini in Sloveniji;
• spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj
turizma;
• odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko
obogatile obiskovalce in njih same (Cigler, Bogataj, 2000).
Učenci, ki dosegajo temeljne standarde znanja, znajo razložiti in na zemljevidu pokazati
pomen prometne povezanosti domačega kraja z najbližjimi turističnimi središči ter voditi po
domačem kraju ali pokrajini. Učenci morajo za doseganje minimalnih standardov med drugim
tudi na primeru iz domače pokrajine opisati relief kot pogoj za razvoj turizma (Cigler,
Bogataj, 2000). Pri turistični vzgoji je temeljni pripomoček zemljevid, predvsem zemljevid
Slovenije in zemljevidi večjega merila, npr. topografske karte, ki prikazujejo domači kraj
(regijo), ter najrazličnejše turistične karte.
Izbirni predmet človek in Zemlja je v predmetniku osnovne šole umeščen v 8. in 9. razred.
Učne vsebine so razdeljene v dva dela, in sicer:
• v 8. razredu je predmet življenje človeka na Zemlji;
• v 9. razredu je premet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja.
Učna načrta sta pripravljena kot enoletna predmeta, ki sta vezana na snov določenega razreda.
Predmet življenje človeka na Zemlji si lahko učenci izberejo tudi v višjem razredu od
določenega. Vsebine obeh predmetov se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega
predmeta, jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo (Kunaver et al., 2004).
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Pri predmetu življenje človeka na Zemlji je poudarek na odnosu med človekom in naravo ter
odvisnost človeka od nje. Učenci spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na
Zemlji. Splošni cilji predmeta, ki se navezujejo na uporabo kartografskih pripomočkov, so:
• učenci razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter
procesih v svetu in domačem kraju predvsem s študijem primerov;
• razširjajo prostorske predstave o svetu in domači deželi;
• urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti neposrednega
opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v uporabi kartografskega in
drugega gradiva ter v dokumentiranju ugotovljenega in opazovanega;
• pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja (Kunaver et
al., 2004).
Pri predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja učenci raziskujejo
domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja.
Domači kraj učenci raziskujejo s terenskimi metodami, med katerimi so tudi primerjanje,
kartiranje in orientiranje. Pri tem se jih navaja na uporabo vseh vrst kartografskega gradiva.
Vsebine predmeta v učnem načrtu, pri katerih je uporaba kartografskih pripomočkov nujna za
kvaliteten pouk, so:
• naravnogeografske značilnosti domačega kraja: geološka zgradba, relief, prsti, rastlinstvo,
vodovje;
• družbenogeografske značilnosti domačega kraja: prebivalstvo, naselja, gospodarstvo,
oskrba, promet;
• varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine v domačem kraju in njegovi
okolici (Kunaver et al., 2004).
Okoljska vzgoja je enoletni izbirni predmet, ki ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razreda.
Predmet je razdeljen v tri sklope: okoljska vzgoja I, II in III. Učenci si lahko predmet izberejo
v kateremkoli od navedenih razredov in ga lahko obiskujejo eno, dve ali tri leta. Izvedba
predvideva heterogene skupine učencev glede na razred. Bistvo predmeta je »usposabljanje
učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine
reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omenjenih naravnih
virov« (Marentič - Požarnik et al., 2004, str. 5). V učnem načrtu je priporočilo, da je pri
obravnavi okoljskih problemov iz posameznih tem smiselno upoštevati vrstni red: okoljski
problemi domačega kraja, okoljski problemi v Sloveniji in svetovni okoljski problemi
(Marentič - Požarnik et al., 2004). Pri spoznavanju okoljskih problemov je potrebno opredeliti
in omejiti obravnavano območje ter spoznati njegove naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti, kar zahteva uporabo kartografskih pripomočkov.
Predmeta srečanje s kulturami in načini življenja ter sodobnosti z razsežnostmi dediščine
vsebujeta predvsem etnološke vsebine. Glavni poudarek in namen predmeta je v poznavanju
kulturnih oblik in vsakdanjega načina življenja ter razumevanja razmerja med oblikami naše
dediščine in sodobnim življenjem. Temelj je na domačem kulturnem okolju, ki se širi na
celotno slovensko etnično ozemlje in na druge narode ter ljudstva. Pri tem je pomembno, da
opredelimo obravnavano območje in spoznamo njegove bistvene poteze, kar zahteva uporabo
kartografskih pripomočkov (npr. zemljevidi večjega merila pri spoznavanju dediščine
domačega okolja). S tem učenci pridobivajo tudi prostorsko predstavo o razporeditvi kulturne
dediščine.
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4. 2 SREDNJA ŠOLA
V vseh srednješolskih programih so kartografsko-geografske vsebine del kurikuluma. Razlike
so v obsegu trajanja in obsegu učnih vsebin.
V nižjem poklicnem izobraževanju so geografske vsebine, ki vsebujejo tudi znanja
kartografije, zajete v predmetu, imenovanem družboslovje, ki vsebuje učne vsebine iz
področij geografije, zgodovine in državljanske kulture. Družboslovje je predmet, ki spada
med tiste predmete, ki imajo dva kataloga znanj z različnim številom ur. Izbiro kataloga
znanja določa predmetnik izobraževalnega programa, učitelj pa temu ustrezno prilagodi
izvedbo kataloga znanja. Odvisno od programa izobraževanja je družboslovju v urniku
namenjenih bodisi 85 ur bodisi 190 ur. V izobraževalnih programih, kjer je družboslovju
namenjeno manjše število ur, dijaki s pomočjo kartografskih pripomočkov spoznajo
geografske značilnosti Slovenije in posledice njene lege. Kjer pa je v predmetniku programa
družboslovju namenjenih 190 ur, je vsebinam iz geografije namenjenih 50 ur, kjer je uporaba
kartografskih pripomočkov sestavni del pouka (Ministrstvo za šolstvo in šport – srednješolski
programi, 2006).
V srednjem poklicnem izobraževanju je prav tako v učnem programu predmet družboslovje,
ki ima več katalogov znanj, razlike so glede na dualno ali šolsko organizacijo izobraževanja
ter tudi med posameznimi programi. V dualnem sistemu je družboslovju namenjenih 105 ur,
od tega sklopu geografije 35 ur, kjer obravnavajo naslednje vsebine: človek in pokrajina,
pokrajinska pestrost Slovenije in sodobni svet. V šolski organizaciji je družboslovju glede na
posamezen izobraževalni program namenjenih bodisi 210 ur (znotraj tega so geografske
vsebine v obsegu 70 ur) bodisi 350 ur, kjer geografske vsebine zajemajo 140 ur predmeta
(Ministrstvo za šolstvo in šport – srednješolski programi, 2006).
Geografija kot predmet ima svoje mesto v predmetnikih srednjega strokovnega, poklicnotehniškega in gimnazijskega izobraževalnega programa, kjer je uporaba različnih
kartografskih pripomočkov osnova in specifika teh ur. Obseg ur v predmetniku posameznega
izobraževanja je naslednji:
• poklicno-tehniško izobraževanje:
→ 70 ur geografije ima večina programov;
→105 ur geografije ima program vrtnarski tehnik;
• srednje strokovno izobraževanje:
→ 70 ur geografije ima večina programov;
→ 140 ur geografije imajo programi: prometni, plovbni in ladijski tehnik, ekonomski
tehnik;
→ 272 ur geografije ima program turističnega tehnika;
• gimnazija:
→ 210 ur geografije ima program splošne gimnazije;
→ 140 ur geografije v programu tehniške gimnazije;
→ 105 ur geografije v programu umetniške gimnazije;
→ maturitetni standard za predmet geografija znaša 280 ur, kar pomeni npr. v splošni
gimnaziji poleg treh let z dvema urama na teden geografije še četrto leto geografije z
dvema urama na teden (Ministrstvo za šolstvo in šport – srednješolski programi, 2006).
Prikazali smo vertikalo geografskih vsebin v osnovnošolskem in srednješolskem
izobraževanju v Sloveniji, kjer je vsaj del vsebin namenjenih tudi kartografiji oziroma
spoznavanju in učenju ob pomoči kartografskih učnih pripomočkov. Poznavanje kartografskih
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pripomočkov in njihova funkcionalna uporaba ni le stvar pouka geografije. Pravilna raba
zemljevidov in kartografska pismenost sta stvar splošne razgledanosti posameznika, ki mu v
nadaljnjem življenju velikokrat pomaga v najrazličnejših situacijah, npr. potovanje, iskanje
določenega mesta, orientacija v prostoru ipd.
5. OBLIKOVANJE PROSTORSKIH PREDSTAV PRI POUKU GEOGRAFIJE
Bistveno pri uporabi in razumevanju kartografskih pripomočkov je upoštevanje razvoja
mišljenja pri otrocih in mladostnikih, kar je še posebej pomembno pri načinu predstavitve in
uporabe kartografskih učnih pripomočkov v osnovni šoli.
Pri uporabi kartografskih pripomočkov je ključno razumevanje prostorskih odnosov. Ob
vstopu v osnovno šolo so učenci na prehodu med stopnjo predoperativnega mišljenja in
stopnjo konkretnih operacij. Okoli dvanajstega leta se začne razvijati stopnja formalnih
operacij ali obdobje abstraktnologičnega mišljenja najprej na naravoslovnem, kasneje še na
družboslovnem področju. Na tem mestu pa moramo poudariti, da so med posamezniki razlike
v tempu razvoja, v tem, kdaj vstopijo v določeno novo fazo in kdaj dosežejo zrelost (Marentič
- Požarnik, 2000). Prav iz teh razlik izvirajo tudi zahteve po postopnosti obravnavanja od
bližnjega, torej že poznanega – konkretnega, k daljnemu.
Ilešič govori, da razvoj geografskega mišljenja temelji »na proučevanju prostorsko aktivnih
procesov, pri čemer njihov didaktični transfer ni tako enostaven. Odvisen je tudi od strukture
geografskega pojava oziroma fenomena, njegove vsebine in kompleksnosti« (cv: Kolenc Kolnik, 2004, str. 9).
Med dejavnike, ki so pomembni pri oblikovanju predstav, pojmovanj in vrednotenja
geografskega prostora, raziskovalci tega področja najpogosteje uvrščajo naslednje (Kolenc Kolnik, 2004):
• osebnostne lastnosti in značilnosti posameznika;
• starše, sorodnike, sošolce in prijatelje kot vpliv primarnih in referenčnih skupin;
• šolo oziroma poučevanje kot vir znanja;
• množična komunikacijska sredstva;
• družbeni sistem oziroma širšo družbeno skupnost kot ustvarjalce družbenega sistema in
kot prostor aktivnosti.
Iz zornega kota pouka geografije spadajo našteti dejavniki v dve skupini. V prvi skupini so
dejavniki neposrednega geografskega učnega vpliva, na katere lahko vplivamo v okviru
pouka geografije, in sicer: osebnostne lastnosti in značilnosti posameznika z vidika njihovega
poznavanja in prilagajanja pri poučevanju, šola oziroma sam pouk geografije z vidika
upoštevanja didaktičnih načel, učnih ciljev predmeta, izbora učnih metod in sredstev. V drugo
skupino pa spadajo dejavniki, ki so izven neposrednega vpliva pouka geografije: starši,
socialno-ekonomski status družine in referenčne skupine posameznika, mediji kot vir
informacij ter družbena skupnost kot ustvarjalka družbenega sistema in oblikovalka prostora
aktivnosti (Kolenc - Kolnik, 2004).
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5. 1 DEJAVNIKI NEPOSREDNEGA VPLIVA NA RAZVOJ PROSTORSKIH
PREDSTAV OTROK
Pri kartografskih vsebinah prvih pet let obveznega šolanja se spoznavni sistem odvija v
konkretnem domačem prostoru in v določenem zaporedju. Najprej se porajajo vprašanja
nižjega nivoja razumevanja prostora: kje, koliko, kakšen. Vprašanja kako, kdaj in zakaj so
redka, kažejo pa na višji nivo znanja analize in sinteze. Mnoge raziskave na psihološkogeografskem področju so pokazale, da imajo otroci svojo razlago sveta in prostorskih odnosov
že prej, preden se z razlago srečajo v šoli. Predstave izhajajo iz njihovih neposrednih izkušenj
z okoljem in se imenujejo intuitivne oziroma kognitivne predstave. Kljub temu da prostora
niso sposobni prikazati z ustrezno narisano skico ali pa ga besedno opisati, se otroci v njemu
dobro znajdejo. Te raziskave kažejo na to, da je senzomotorično razumevanje prostora del
splošnega dozorevanja otroka. Pridobivanje natančnosti in splošnosti prostorskih predstav
sodi v čas šolanja, kjer se prvotna razlaga v otrokovi zavesti dopolni, preoblikuje in na novo
organizira s pridobivanjem novih informacij in njihovim umeščanjem v predstavno shemo. Pri
metodiki pouka je potrebno upoštevati, da učenci pogosto razumejo prostorske predstave,
vendar pa imajo lahko težave pri izražanju tega razumevanja preko drugih sposobnosti in
veščin, npr. besedni zaklad, pismenost, risanje skic, tlorisov ipd. Opozorimo še na
razlikovanje med učenci glede na zaznavni stil učenja (vizualni, avditivni, kinestetični,
mešani) in glede na razvito sposobnost transfera. Pojavljajo se tudi razlike med spoloma, kajti
leva in desna hemisfera možganov različno delujeta pri dekletih in fantih – dekleta npr. bolje
opišejo predstavo prostora, medtem ko so fantje uspešnejši v praktični orientaciji v prostoru
(Kolenc - Kolnik, 2004).
V obdobju zadnjega triletja devetletne osnovne šole se pri večini učencev prične razvoj
sposobnosti logičnega mišljenja. Miselni razvoj izhaja iz osnovnega obeležja adolescenta, to
je vključevanje v svet odraslih. Iz konkretnologičnih operacij posameznik postopoma prehaja
v formalno logiko: izvaja posplošitve, eksperimentira, gradi že lastne kompleksnejše miselne
sheme in sisteme, izdeluje lastne teorije. Pomembno je, da se v tem obdobju množijo njegove
prostorske izkušnje, njegova prostorska mobilnost se poveča. Širjenje prostorske mobilnosti
se veže na šolanje v drugem kraju (prehod iz osnovne v srednje šolsko izobraževanje),
različne interesne dejavnosti, ki niso vezane na šolo, stik z večjim številom ljudi, ki mu
posredno ali neposredno posredujejo svoje poglede, doživljanja, poudariti pa je potrebno tudi
svetovni splet, kjer je tako rekoč v svoji sobi lahko virtualno kjerkoli na svetu. Torej,
posameznik razpolaga z bogatejšimi in številčnejšimi informacijami in izkušnjami, kar
kvantitativno in kvalitativno vpliva na njegove prostorske predstave (Kolenc - Kolnik, 2004).
Interpersonalna in prostorska inteligentnost sta izrednega pomena. Prva je pomembna pri
razumevanju sebe in razvijanju občutka lastne identitete, kar pa se veže na vrednotenje osebne
prostorske pripadnosti. Prostorska inteligentnost se navezuje na opazovanje zunanjega sveta,
se pravi, da je povezana z vizualizacijo. Vendar pa je potrebno poudariti tudi dejstvo, da
določene prostorske spretnosti razvijejo tudi slepi, ki pa nimajo sposobnosti vizualizacije
(Kolenc - Kolnik, 2004).
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5. 2 DEJAVNIKI POSREDNEGA VPLIVA NA RAZVOJ PROSTORSKIH PREDSTAV
OTROK
Vsakodnevno se srečujemo z najrazličnejšimi informacijami, izvori podatkov, ki jih vidimo,
slišimo, se jih dotikamo. To imenujemo zaznavni prostor. Pojmovni prostor pa je širši od
zaznavnega, kajti nanaša se na širšo sliko sveta, ki ga neposredno ne zaznavamo v celoti,
temveč se oblikuje počasi skozi izkušnje, s povezovanjem delov v celoto, s postavljanjem
vprašanj, s proučevanjem zemljevidov, z učenjem. Prepletenost obeh prostorov, zaznavnega
in pojmovnega, daje posplošen model kognitivnega zemljevida posameznika (Kolenc Kolnik, 2004).
Geografsko – prostorska spoznanja zajemajo spoznanja in pojme, ki jih pridobivamo v
konkretnem prostoru. S takšnim okoljem se otroci srečujejo že v predšolskem obdobju. Iz
celote doživljanja okolja sledi širše zaznavanje posameznih sestavin v opazovanem okolju. Ta
prehod nastaja spontano, v začetku izkustveno in čustveno, pozneje tudi razumsko. Iz spleta
učenčevih konkretnih zaznav, izkušenj, sposobnosti posploševanja in abstrakcije pojmovnega
bistva prostora se kaže aktiven odraz posameznika do okolja. Iz tega izvira tudi individualna
različnost pogledov na prostor (Zgonik, 1995).
Pomembni posredni dejavniki, ki vplivajo na razvoj prostorskih predstav, so: starši, socialnoekonomski status družine, referenčne skupine sorodnikov, prijateljev, mediji kot vir
informacij in širša družbena skupnost, v katero je vpet. Vsi našteti dejavniki so lahko bodisi
vzpodbujevalci bodisi neodločujoči bodisi pa lahko celo otežujejo otrokovo oblikovanje
prostorskih zaznav. Ekonomski status družine odločujoče vpliva na otrokovo dostopnost do
najrazličnejših izkušenj s prostorom, npr. izleti, potovanja. Prav tako ekonomski status
družine vpliva na dostopnost do različnih virov informacij o prostoru. Referenčne skupine so
pri oblikovanju prostorskih predstav pri posamezniku pomembne, saj jim otrok daje
prednostni vpliv. Danes bolj kot kadarkoli v zgodovini mediji igrajo pomembno vlogo kot vir
informacij. Pod pogojem, da so celostno naravnani na posameznikov miselni nivo, lahko
razširijo prag domačega prostora tako vsebinsko kakor tudi časovno (Kolenc - Kolnik, 2004).
»Pedagoške izkušnje (Zgonik v Kolenc - Kolnik, 2004) kažejo, da mediji lahko pospešujejo
učenčevo sposobnost opazovanja in registriranja vtisov o domačih in tujih krajih. Vsakdanje
gledanje televizije jim po Zgonikovem mnenju omogoča sicer hitra, prostorsko široka, vendar
pogosto enostranska, nepovezana, časovno in prostorsko fragmentirana, enosmerna ali celo
napačna spoznanja« (Kolenc - Kolnik, 2004, str, 13).
Pri pouku so zelo uporabni tudi t. i. kognitivni zemljevidi, ki zajemajo učenčeve lastne
predstave o določenem območju in se razlikujejo od učenca do učenca. Temeljijo na njihovem
spominu, opazovanju in izkušnjah, ki jih imajo v okolju. Pomembno je, da učence
vzpodbujamo pri risanju takšnih načrtov, npr. da narišejo/skicirajo pot od doma do šole in pri
tem označijo pomembnejše objekte ob poti. Sledi predstavitev narisane poti pred razredom.
Učenci naj tisti dan pozorno spremljajo svojo pot do doma na skici, ki so jo izdelali, pri čemer
naj bodo pozorni na objekte, ki so jih vrisali in na tiste, ki so jih izpustili. Nato naj doma še
enkrat skicirajo pot in jo primerjajo s prvo skico. Kasneje mora slediti analiza obeh poti pri
pouku. Učenci, ki stanujejo blizu, naj primerjajo svoje poti z ostalimi. Različne poti lahko
učenci primerjajo in poskušajo ugotoviti, če prepoznajo objekte na skici in pot, ki so jo drugi
vrisali. Na ta način učencem predstavimo kako različne poglede imamo med sabo in kako so
različni učenci pozorni na različne objekte. S poenostavljenim skiciranjem krajših poti (ob
pomoči načrtov) lahko pričnemo že v četrtem razredu pri pouku družbe. Zahtevnejše in
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obsežnejše skice so učenci sposobni izdelati šele v zadnjem triletju osnovne šole (Boardman,
1986).
Pozorni moramo biti tudi na fenomen prvega vtisa, ko se začetni vtisi lahko obdržijo kljub
kasnejšim nasprotujočim si informacijam. Prvi vtis vpliva tudi na kasnejšo selekcijo ocen
informacij. Prav temu fenomenu moramo v šoli pri pouku nameniti posebno pozornost.
Preveriti moramo posameznikovo predhodno znanje, posameznikove predhodne informacije,
da bi se izognili zapletenemu in precej dolgotrajnemu odpravljanju napačnih predstav. Če
opisana dvoličnost dojemanja ni kvalitetno miselno usvojena, bo posameznik novo šolsko
razlago prostora uporabljal le pri učnih urah, medtem ko bo v vsakdanjem življenju še vedno
intuitivno ohranjal prejšnji prostorski vzorec. Pogoja, ki ju pri pouku ne smemo spregledati,
sta nujna medsebojna primerjava obeh pogledov in otrokova zavestna izbira šolske razlage
(Kolenc - Kolnik, 2004; Ule, 2002).
Pri razvoju prostorskih zaznav je dosledno postavljena učna vertikala pomembna, saj vpliva
tudi na didaktični transfer in korelacijo znanj. Učenci se pri pouku s posameznimi
kartografskimi vsebinami srečujejo skozi celotno obdobje šolanja, to se pravi od prvega
razreda naprej. Pri tem je pomembna dosledna uporaba ustreznih didaktično-metodičnih
pristopov in upoštevanje zakonitosti kognitivnega razvoja ter ustrezna uporaba strokovne
terminologije, didaktično prirejene za potrebe pri pouku.
6. PRIMERJAVA BLOOMOVE IN SOLO TAKSONOMIJE V RAZMERJU DO
KARTOGRAFSKIH UČNIH PRIPOMOČKOV
6. 1 BLOOMOVA TAKSONOMIJA
Pravilno in uspešno uporabo kartografskih pripomočkov bomo navezali še na Bloomovo
taksonomijo učnih ciljev, ki ima naslednje stopnje: poznavanje, razumevanje, uporaba,
analiza, sinteza in vrednotenje (Fabris, 2005). Če želimo doseči višjo stopnjo, moramo pred
tem usvojiti tudi predhodne stopnje. Učence najprej seznanimo z zemljevidom. Predstavimo
njegove značilnosti, kaj vse vsebuje in čemu služi. To so osnovni podatki, ki si jih učenci
lahko zapomnijo, jih kasneje prikličejo in obnovijo. Sledi stopnja razumevanja, za katero je
značilno dojemanje smisla in bistva sporočila, za prevajanje iz enega nivoja abstrakcije v
drugega, to je iz ene simbolne oblike v drugo.
Ta stopnja zajema tri miselne operacije (Fabris, 2005):
• prevajanje – učenec/dijak je sposoben s svojimi besedami predstaviti dobljeno sporočilo,
npr. opiše, kaj vidi na zemljevidu, razloži, kaj mu predstavlja;
• interpretacija – učenec/dijak razume poglavitne ideje sporočila, razume njihove
medsebojne odnose; npr. razume pomen barvne lestvice na zemljevidu in zna opisati
razgibanost reliefa;
• ekstrapolacija – učenec/dijak je na tej stopnji sposoben presojanja, napovedovanja
učinkov in sklepa o posledicah na podlagi sporočil in predhodnega znanja, npr. ob karti
padavin sklepa o prostorski razporeditvi le-teh in osnovnih učinkih.
Pri fazi razumevanja je pomembno, da učencem ali dijakom najprej zelo nazorno razložimo
uporabo zemljevida in da jim predstavimo posamezne topografske znake, kaj pomenijo in
kako prikazujejo določen pojav, da jim razložimo barvno lestvico ipd. Razumeti morajo, zakaj
in kako se ga uporablja. Poleg tega osnovnega znanja pa morajo imeti že določeno širino
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predznanja predvsem obče geografije in prostorskega dojemanja, da lahko tudi sklepajo o
določenih pojavih in medsebojnih zvezah le-teh, ki jih prikazuje zemljevid.
Sledi faza uporabe splošnih pravil, principov, pojmov, teorij v konkretnih, vendar za
učenca/dijaka novih situacijah, kjer je sposoben samostojno reševati problemsko zastavljene
naloge. Primer pri uporabi kartografskih pripomočkov: učenec/dijak na karti šolske okolice
označi svojo pot do šole in se zna v tem prostoru orientirati.
Faza analize zajema razčlenjevanje določenega gradiva na sestavne elemente in ugotavljanje
odnosov med temi elementi – npr. učenec/dijak ob zemljevidu razlikuje med različnimi
reliefnimi tipi in jih zna povezati v celoto.
V fazi sinteze je učenec/dijak sposoben povezati elemente v novo celoto in samostojno
interpretirati še nepoznane situacije in načrtovati strategije. Značilni sta kreativnost in
divergentnost (miselna prožnost, presojanje iz različnih vidikov). Profesor na tej stopnji ni
prenašalec znanja, ampak vodič oziroma mentor. Primer pri uporabi zemljevida: učenec/dijak
samostojno bere zemljevid in zna povezati podatke z zemljevida v celoto in jih razložiti, npr.
na osnovi reliefnih značilnosti v določeni pokrajini ugotovi poselitveni vzorec in določi
gravitacijska mesta ter jih poveže s tipom gospodarstva.
Zadnja faza v Bloomovi taksonomiji znanj je faza vrednotenja ali evalvacije, ki pomeni, da je
učenec/dijak zmožen izraziti svojo vrednostno sodbo o določenem argumentu, izdelku,
strokovni rešitvi, ki temelji na usvojenih spoznanjih in izdelanih kriterijih. Kriteriji so lahko
notranji in veljajo za določeno področje (geografija, kemija ipd.), lahko pa so zunanji kot npr.
estetski, ekonomični (Marentič - Požarnik, 2000). Na tej stopnji učenec popolnoma obvlada
uporabo zemljevida in je sposoben miselno kvalitetnega dela z njim.
Bloomova taksonomija je sicer najbolj primerna pri razvrščanju nalog in vprašanj pri
preverjanju znanja. Kljub temu pa je poznavanje te taksonomije dobrodošlo tudi pri usvajanju
kartografske pismenosti pri pouku geografije, pri razumevanju branja in interpretacije
zemljevida. Pomembno je, da zna učitelj ob navajanju učencev na uporabo zemljevida ali
drugih kartografskih pripomočkov pravilno postavljati vprašanja, jih usmerjati glede na
njihovo usvojeno stopnjo in voditi k višji stopnji razumevanja.
6. 2 SOLO TAKSONOMIJA
Poleg Bloomove taksonomije znanj bomo na tem mestu opozorili še na t. i. SOLO
taksonomijo, ki temelji na bolj celostni ravni razumevanja in je uporabna pri ocenjevanju
kakovosti učenčevih odgovorov na odprta vprašanja (Marentič - Požarnik, 2000).
SOLO taksonomija je sestavljena iz naslednjih petih stopenj: predstrukturna, enostrukturna,
večstrukturna, odnosna in abstraktna stopnja. Stopnje te taksonomije bomo prikazali na
primeru vprašanja, ki ga učencu/dijaku lahko postavimo ob običajnem zemljevidu ali karti,
kjer je prikazana razporeditev količine padavin: »Zakaj je običajno več dežja na morski strani
pobočja?« (Marentič - Požarnik, 2000, str. 266). Odgovori glede na stopnje so naslednji:
• Predstrukturna ali pripravljalna stopnja – na tej stopnji učenec/dijak še nima usvojenega
pravega znanja:
→ odgovor: Več dežja je na morski strani zato, ker pade več dežja na tej strani.
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•
•

•

•

Enostrukturna stopnja – na tej stopnji učenec/dijak upošteva zgolj en posamezen vidik:
→ odgovor: Na morski strani pobočja je več dežja zato, ker pride veter z morja najprej do
tega dela pobočja.
Večstrukturna stopnja – na tej stopnji učenec/dijak pozna več vidikov oziroma vzrokov,
vendar jih še ne zna povezati med seboj in odnosno razložiti:
→ odgovor: Na morski strani pobočja je več dežja zaradi vlage, ki jo veter prinese z
morja; ko veter odda vlago, ki jo je prinesel, mu ne preostane več vlage za druga pobočja.
Odnosna stopnja – na tej stopnji je učenec/dijak sposoben povezati pomembnejše vidike,
vendar le v konkretni dani situaciji:
→ odgovor: Na morski strani pobočja pade več dežja zaradi vlažnega zraka, ki se dviga z
morja po pobočju, se pri tem ohlaja in oddaja vlago, ki se kondenzira in zato povzroči
deževje. Ko pride veter do druge strani pobočja, je že suh.
Abstraktna stopnja – na tej stopnji je učenec/dijak sposoben povezovanja in razumevanja
različnih vidikov, ki se nanašajo na določeno situacijo. Hkrati zna vidike tudi prenesti na
druge situacije, saj razume dani princip oziroma zakonitost na abstraktni ravni.
→ odgovor: Odgovor na tej stopnji bo enak odgovoru na prejšnji, odnosni, stopnji.
Učenec/dijak bo ob tem primeru poudaril, da je pri učinku potrebno upoštevati še
nekatere druge vidike, kot so: odvisnost od reliefa, temperature, širše klimatske razmere.
Zna razložiti tudi, kaj se zgodi v spremenjenih razmerah (Marentič - Požarnik, 2000).

Profesorju je ta taksonomija v pomoč pri preverjanju in tudi ocenjevanju znanja. Pri uporabi
kartografskih pripomočkov je pomembno, da jih učenci spoznavajo postopoma, da razumejo
vrednostni vidik njihove uporabe, da se njihova kognitivna shema širi. Učenci najprej
spoznajo konkreten zemljevid, razumejo prikazane topografske podatke, razumejo, kako je
prikazan relief in se na tem konkretnem primeru naučijo osnovnega branja karte in
povezovanja različnih vidikov informacij, ki so prikazane. Na tej podlagi pridobljeno znanje,
ki mora biti globinsko, širijo na ostale zemljevide, ki prikazujejo drugo pokrajino, drugo
območje na Zemljinem površju.
7. DIDAKTIČNA NAČELA IN UPORABA KARTOGRAFSKIH UČNIH
PRIPOMOČKOV
Za kvaliteten pouk je potrebno upoštevati splošna didaktična načela, kajti le tako je mogoče
doseči kvalitetno metodo poučevanja. Pouk je dinamičen proces, iz katerega izhajajo tudi
didaktična načela, ki jih moramo upoštevati. »Beseda načelo pomeni vodilo, osnovno pravilo,
primarno zahtevo, smernico pri delu, iz tega pa izhaja, da so didaktična načela določena
načela, ki vodijo učitelja pri učnem delu, da uspešno uresniči svoje naloge« (Poljak, 1974, str.
235).
Pri pouku geografije moramo upoštevati tako splošna kakor tudi posebna didaktična načela,
če želimo, da bo pouk uspešen in kvaliteten. V večini geografskih didaktik oziroma metodik
so povzeta splošna didaktična načela ali pa so posebna didaktična načela pouka geografije
poudarjena, vendar še vedno v okviru splošne didaktike, npr. Zgonik (1960). Ni sporna
njihova vloga pri kakovostnem pouku, vendar pa je potrebno opozoriti na pomen posebnih
didaktičnih načel pouka geografije, ki so specifična glede na vsebino predmeta. V tem
poglavju se bomo omejili zgolj na posebna didaktična načela pouka geografije, ki jih navaja
Brinovec (2004) in so še posebej pomembna ter lahko z njimi dosežemo objektivnost
geografskega izobraževanja. Učitelj geografije mora ta načela podrobno poznati in jih
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upoštevati pri pouku, če želi kvalitetno delo v razredu, pri čemer je poudarek tudi na uporabi
kartografskih učnih pripomočkov, ki se na spodaj navedena načela tesno navezujejo.
Brinovec (2004) navaja štiri bistvena načela pri pouku geografije: načelo opazovanja, načelo
kompleksnosti in celovitosti, načelo regionalnosti in načelo prostorske razmestitve pojavov in
procesov ter njihovih medsebojnih odnosov. V nadaljevanju bomo povzeli bistvo načel, kot
jih predstavlja avtor.
Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov
govori o tem, da moramo spoznati določene vsebine iz pokrajine, ampak le kot sredstvo, iz
katerega spoznavamo prostorske odnose, kar je bistvo geografije. Neprestano opozarjanje na
prostorske odnose med posameznimi elementi in spoznavanje prostorskih vsebin, odnosov,
njihovega medsebojnega součinkovanja, vzrokov in posledic še dodatno pripomorejo h
kakovosti pouka. Ni v ospredju vprašanje kje, temveč vprašanji kako in zakaj. Prepletata se
naravna in družbena geografija, pri čemer je potrebno poudariti, da se zakoni naravnega
razvoja bistveno razlikujejo od zakonov družbe, ki se hitro spreminjajo. »Primer tega načela
so lahko conalna območja. Naravnogeografski dejavniki močno vplivajo na družbo. Ti
dejavniki ne nastopajo ločeno, ampak se povezujejo in kompleksno učinkujejo na življenje in
delo družbe« (Brinovec, 2004, str. 37). Upoštevanje tega načela vsebuje tudi zahtevo po
uporabi kartografskih pripomočkov pri pouku.
Za potrebe pouka je bistveno omejevanje prostora, ki mora biti opisano po zakonih homogene
ali funkcionalne regionalizacije, kar zajema načelo regionalnosti. »Z oblikovanjem regije
znotraj večjih geografskih enot dobimo logičen okvir, v katerem opazujemo prostorske
vsebine in odnose. Prostorsko celoto lahko opazujemo ločeno ali v odnosu do drugih
prostorskih enot. Ločeno opazovanje regionalne enote zunaj širšega prostora je le prvi korak,
podoben opazovanju samega pojava v prostoru« (Brinovec, 2004, str. 37). Na vsakem koraku
se srečujemo z ločevanjem na pokrajine, z regionalizacijo, ki pa je zapletena in pomeni tudi
hierarhično razvrščanje pokrajin. Ne glede na izbiro kriterija, po katerem izvedemo
regionalizacijo, je bistvenega pomena doslednost uporabe tega določenega kriterija. Osnovo,
na podlagi katere se lotimo regionalnega raziskovanja posameznih območij na Zemlji,
predstavljajo občegeografski zakoni. Splošna in regionalna geografija sta nezdružljivi le na
prvi pogled, kajti obča geografija nudi nenadomestljiv temelj, s pomočjo katerega se lotimo
proučevanja in raziskovanja posameznih območij na površju Zemlje.
Načelo kompleksnosti ali celostnosti je naslednje posebno didaktično načelo pri pouku
geografije. Z načelom prostorske razmestitve pojavov smo opredelili pojem in s tem dobili
najširši okvir. Kasneje smo pojav prostorsko opredelili (omejili), kar predstavlja načelo
regionalnosti. Z načelom kompleksnosti pa ugotavljamo povezave z drugimi pojavi v
določeni pokrajini, pri čemer določimo še kaj in kako opazovati. Bistvo načela kompleksnosti
je, da moramo prostorsko konkretnost in abstrakcijo ter odnose med njima preučevati v
soodvisnosti z vsemi pojavi in procesi znotraj določenega izseka pokrajine ali celo širše. To
načelo utrdi postopno in časovno povezovanje in primerjavo prostorskih elementov pokrajine.
Kompleksnost obravnave sleherne geografske vsebine je specifični element geografske vzgoje
in izobraževanja in je tista specifika geografskega izobraževanja, s katero skušamo vzgojiti
geografski način mišljenja.
Pri pouku geografije je opazovanje najpomembnejši način spoznavanja stvarnosti, zato je
pomembno specifično didaktično načelo, načelo opazovanja. Pouk geografije je najbolj
nazoren, če poteka na terenu, se pravi, če poteka v t. i. geografskem laboratoriju. Vendar pa
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mnogokrat ne moremo opazovati neposredno, saj se nekateri procesi in pojavi odvijajo daleč
od nas, prav tako pa je nerealno pričakovati, da bi se pouk geografije zaradi nekaterih
objektivnih omejitev večinoma odvijal na terenu. Zato imamo pri pouku na razpolago številne
(kartografske) učne pripomočke, ki so bistvenega pomena za njegovo kvalitetno izvedbo.
Bistvo tega načela je sicer v neposrednem opazovanju, opazovanju v pokrajini, vendar pa
kljub temu ne smemo zanemariti pomena kartografskih učnih pripomočkov, ki so pri delu v
razredu bistvenega pomena, kajti pri spoznavanju zemeljskega površja v učilnici je le-to
bistveno kvalitetnejše in edino smotrno ob pravilni in nujni uporabi primernih zemljevidov in
kart.
Didaktična načela posredno vplivajo na vse vidike pouka: na cilje, naloge in vsebine kakor
tudi na metodično izvedbene strategije, ki usmerjajo učno interakcijo med vsemi učnimi
dejavniki. Vendar pa je potrebno poudariti, da didaktična načela niso "recepti" učnega
delovanja, dajejo pa splošno učno usmeritev. Profesorji morajo poznati tako splošna kot tudi
posebna predmetna načela, da bi bil pouk učinkovit in kvaliteten, kajti načela se med seboj
prepletajo (Strmčnik, 2001).
8. KARTOGRAFSKI UČNI PRIPOMOČKI
Organiziranost sveta postaja vedno bolj zapletena (globalizacija, poplava medijev in
informacij). To je hkrati eden izmed vzrokov, zakaj je potrebno povezovanje geografije z
drugimi predmeti in zakaj je pomembneje vedeti, kje iskati informacije kot pa golo
faktografsko učenje na pamet. Posebnost geografije je, da precejšnjega dela geografskih
pojavov ne moremo neposredno opazovati, zato so zemljevidi in karte kot prostorsko
predstavna sredstva nepogrešljivi učni pripomočki pri pouku geografije. Uporaba
kartografskih učnih pripomočkov je osnovni temelj pri razvijanju geografskega mišljenja,
razumevanju celovitosti in posledično kakovosti pouka, kajti geografija ne sme biti
deskriptivna, temveč se mora kar najtesneje povezovati z aktualnim življenjem.
Pri pouku geografije in drugih interdisciplinarnih predmetih, ki vključujejo vsebine, ki se
nanašajo na kartografijo (spoznavanje okolja in družba), je potrebno učencem že na začetku
predstaviti zemljevid in ostale kartografske pripomočke ter jih navajati na njihovo pravilno
uporabo. Uporaba kartografskih pripomočkov je osnovni pogoj za uspešnost pouka geografije
in za pravilno branje kart, ki zahteva veliko vaje. Kartografska pismenost pomeni, da
posameznik razume karto, si nazorneje in plastično predstavlja pokrajino ter njene značilnosti.
Ta veščina ni pomembna le pri pouku geografije, ampak v življenju na sploh, npr. v turizmu
(potovanja), športu (kje se odvijajo pomembni športni dogodki: olimpijske igre, prvenstva),
prometu (branje avtokart, poznavanje prometnih poti), gospodarstvu (mobilnost ljudi v
zaposlovanju, širitev in prenos proizvodnje na druga območja v državi in svetu) itd.
»Geografska karta je didaktično uspešno nadomestilo za "originalno srečanje", to je za
geografsko resničnost. V tem pogledu je dragocen didaktični material tudi pri uvajanju
učencev v prostorsko in kartografsko razumevanje stvarnega okolja, vendar le, če si učenci
pridobijo sposobnost za pravilno abstraktno prostorsko opazovanje pokrajine in terena. Šele
na tej osnovi se pozneje uspešno "znajdejo" pri analizi reliefa ter drugega kartografskega
inventarja. Zato najprej uspešno, usmerjeno in diferencirano opazovanje v naravi, ki more
pozneje postati dobra osnova pri abstraktnem srečanju z naravo na karti« (Zgonik, 1995, str.
147–148).
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Didaktični pomen različnih kartografskih pripomočkov je raznolik. Bistvo vseh je v tem, da
nas grafični načini seznanijo s tem, da se v nekem konkretnem geografskem prostoru nekaj
dogaja. Kartografski učni pripomočki so vsebinsko, miselno in didaktično aktivni, kajti ob
njihovi uporabi in opazovanju se prostorsko informiramo in orientiramo, iščemo bistvene
pojave in razmišljamo o njihovi analizi v realnem prostoru, navajajo nas h kompleksnejšemu
in celovitejšemu opazovanju pojavov v konkretni pokrajini ter k njihovi analizi in sintezi
(Zgonik, 1995).
Kartografski pripomočki so za učence ob prvem srečanju z njimi zelo abstraktni, zato jim je
potrebno zemljevid najprej predstaviti, jih preko primernih osnov seznaniti s tehničnimi
podatki in informacijami o tem, kaj sploh ponujajo. Na zemljevidu moramo sami poiskati
informacije, ki jih želimo, sami moramo interpretirati in ugotoviti kaj prikazujejo. Zato so te
vrste učni pripomočki glede na stopnjo miselne aktivnosti razumski, kajti potrebno jih je
razumeti in interpretirati, ne moremo jih zgolj mehanično ponoviti kot npr. tekstovno gradivo.
Učenci so ob branju zemljevida miselno aktivni. Potrebno jih je spodbujati k iskanju podatkov
in k prepoznavanju značilnosti pokrajine, ki so prikazani na zemljevidu.
8. 1 ATLAS
»Atlas je sistematična zbirka zemljevidov enakega formata, ki prikazujejo izbrano območje
ali tematiko in je večinoma predstavljena v vezani obliki. Glede na obseg razlikujemo žepne
in ročne atlase, glede na namen šolske, družinske in znanstvene atlase, glede na vsebino pa
splošne, nacionalne, regionalne, specialne in tematske atlase« (Geografija – tematski
leksikoni, 2001, str. 14).
Veliko kartografov je mnenja, da atlasi predstavljajo najboljšo možnost za številne tematske
karte. To je najizraziteje v nacionalnih atlasih, kjer je največ tematskih kart. V današnjem
času hitrega tehnološkega razvoja je vedno več računalniških atlasov na zgoščenkah, vendar
so klasični knjižni atlasi še vedno na prvem mestu pri pouku geografije, kar je pomembno tudi
za kartografe in njihov način dela (Dent, 1996).
Sodobnega pouka geografije si danes ne moremo več predstavljati brez uporabe atlasov.
Učenci in dijaki s pomočjo atlasa spremljajo pouk in si nazorneje in prostorsko predstavljajo
pokrajino, o kateri je govora. Pomembno pri uporabi atlasov je, da učitelj opozori učence, na
kateri karti v atlasu naj spremljajo razlago, in da jim tudi sam pokaže in predstavi pokrajino s
pomočjo stenske karte oziroma zemljevida.
8. 1. 1 POMEN ŠOLSKIH ATLASOV
Uporabo atlasa pri pouku geografije lahko primerjamo z uporabo slovarja, vedno mora biti
"pri roki", učence pa je potrebno pogosto usmerjati in navajati na njegovo uporabo, sočasno
pa preverjati njihovo razumevanje branja in izbire različnih zemljevidov (Sandford v
Boardman, 1986).
Šolski atlasi, kakor tudi ostali atlasi, vsebujejo zbirko zemljevidov, vendar morajo šolski atlasi
upoštevati poleg kartografskih in geografskih zahtev še metodične in didaktične zahteve ter
morajo biti prilagojeni razvojni stopnji učencev. Kot delovno sredstvo se uporablja atlase pri
frontalnem, skupinskem, individualnem in domačem delu (Brinovec, 2004).
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S pomočjo atlasa, v katerem je zbirka najrazličnejših kart, ki prikazujejo različne regije v
različnih merilih, projekcijah, moramo učence naučiti samostojnega iskanja posameznih mest,
držav, regij ipd. Vendar pa uporaba atlasa ne pomeni zgolj določanja lokacije posameznega
mesta, države, ampak moramo iskano območje znati umestiti tudi v širši kontekst. Npr. ne le
da zna posameznik poiskati in določiti lego posameznega mesta, ampak naj ga tudi umesti v
prostor, regijo, iz zemljevida naj razbere naravnogeografske poteze območja (Stanford v
Boardman, 1986).
Zgonik (1995) poudarja, da je atlas med kartografskimi učnimi pripomočki na prvem mestu,
kajti nobeden izmed besedilnih virov ne more enakovredno nadomestiti atlasa, njegove
predstavne vrednosti najrazličnejših splošnih in tematskih kart. »Geografska karta je
didaktično uspešno nadomestilo za "originalno srečanje", to je za geografsko resničnost. V
tem pogledu je dragocen didaktični material tudi pri uvajanju učencev v prostorsko in
kartografsko razumevanje stvarnega okolja. … Šele na tej osnovi se pozneje uspešno
"znajdejo" pri analizi reliefa ter drugega kartografskega inventarja« (Zgonik, 1995, str. 147).
Seveda atlas ni edino učno sredstvo pri pouku geografije in ne zmanjšuje pomena drugih
besedilnih virov, vendar pa jih mora profesor pravilno kombinirati in tudi učbeniki morajo
poudariti pomen spremljanja napisanih podatkov ob različnih zemljevidih v atlasu. Tako atlas
in karte kakor tudi didaktično usmerjene skice in tematske karte v učbeniku naj bi bile v
središču opazovanja in analize ter v funkciji povezovanja pridobljenih informacij v
geografsko prostorsko celoto (Zgonik, 1995).
Ob uporabi atlasa v šoli in doma učenci razvijajo različne veščine in spretnosti, ki so
podrobneje prikazane v tabeli št. 3. Te spretnosti se razvijajo postopoma skozi leta
izobraževanja, od osnovnega kartografskega opismenjevanja, ki mora postaviti trdne temelje
že v osnovni šoli, do samostojnega dela ob zemljevidu in prepoznavanju najrazličnejših
podatkov iz zemljevida.
V atlasu je pomembna tudi razvrstitev zemljevidov. V tem segmentu se starejši šolski atlasi
precej razlikujejo od novejših. Nekdaj je bilo v ospredju načelo od bližnjega k daljnemu,
prevladovale pa so predvsem naravnogeografske karte, medtem ko sta danes v ospredju dve
usmeritvi – ali atlasi prikazujejo temeljne geografske karte z vsemi osnovnimi podatki ali pa
karte poskušajo slediti koncentričnim tematskim krogom. Na pomenu pridobivajo tudi simboli
in znaki (Brinovec, 2004).
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Tabela 3: Spretnosti, ki naj bi jih učenci/dijaki razvili ob uporabi atlasov po Sandfordu.
STAROST →
SPRETNOST ↓
UPRABA
ZEMLJEVIDA

VERBALIZACIJA
KARTE

NUMERIČNI
PODATKI

OSNOVNA ŠOLA
11–14 let
- izbira primerne karte
v atlasu;
- uporaba kazala pri
iskanju mest, držav
ipd.
- prepoznavanje in
razumevanje
osnovnih
topografskih znakov
v šolskem atlasu;
- pridobitev
geografskega
izrazoslovja in
besedišča (npr.
visokogorje,
konurbacija);
- razlikovanje in
uporaba osnovnih
pojmov:
blizu – oddaljeno,
veliko – majhno,
visoko – nizko.
- uporaba
koordinatnega
sistema (stopinje);
- uporaba numeričnih
lestvic v legendi
(višine, nižine,
oddaljenost med
točkami na karti ipd.);
- poznavanje glavnih
smeri neba (8) in
orientacija na karti.

PRIMERJAVA

- primerjava dveh kart
enakega merila na
sosednjih straneh v
atlasu.

POVEZAVE

- razumevanje pojava
dneva in noči, letnih
časov, rotacije in
revolucije Zemlje;
- razumevanje časovnih
pasov.

SREDNJA ŠOLA
14–16 let
16–18 let
- izbira primerne karte v
atlasu s pomočjo
kazala;
- poiskati odgovore na
vprašanja ob uporabi
karte.
- prepoznavanje in
razumevanje širšega
spektra topografskih
znakov v atlasih;
- razširitev in
poglabljanje
geografskega besedišča.

- izbira in uporaba
različnih virov
(specialni, tuji atlasi)
v šolski knjižnici.

- poznavanje osnovnih
značilnosti pogostejših
projekcij v šolskem
atlasu;
- uporaba koordinatnega
sistema (stopinje,
minute, sekunde);
- izračun oddaljenosti
med različnimi točkami:
zračna in cestna
razdalja, dolžina rek ipd.
- razlikovanje in
razumevanje lokalnega
časa, časovnih pasov in
datumske meje.
- primerjava dveh ali več
kart enake projekcije, ki
se razlikujejo glede na
merilo, prikazano
vsebino.
- razumevanje luninih
men in pojava plime ter
oseke.

- poznavanje
značilnosti in
razlikovanje med
različnimi
matematičnimi
projekcijami kart v
atlasih;
- poznavanje in uporaba
različnih izo-linij
(izohipse, izobare,
izoterme, izohiete) in
njihovo
preračunavanje.

Vir: Boardman, 1986.
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- nadaljnje poglabljanje
geografskega
besedišča;
- opisovanje in razlaga
naravnogeografskih
(npr. relief) in
družbenogeografskih
(npr. infrastruktura,
poselitev) pojmov.

- primerjava različnih
podatkov na karti in
njihova razlaga
vzročno-posledičnih
povezav.
- razumevanje
sprememb v trajanju
dneva in noči skozi
leto.

Atlas je nepogrešljiv pri kvalitetnem pouku geografije, vendar se kljub temu pojavljajo
nekateri problemi. V večini šol imajo specializirane učilnice za pouk geografije in tudi
opremljenost z atlasi je na visokem nivoju, kajti v večini pride vsaj en atlas na dva učenca.
Vendar pa se problem kaže drugje. Atlasi so relativno dragi, zato jih učenci ne kupujejo in jih
večinoma tudi nimajo doma, kar pomeni, da je domače delo z atlasom prej izjema kot pravilo
in da se učenci posledično v šoli mnogokrat v njih ne znajdejo. Drug problem pa se kaže pri
sami uporabi atlasov pri pouku. Medtem ko ga nekateri profesorji uporabljajo pri večini ur ali
zelo pogosto, ga nekateri uporabljajo zgolj občasno in ne opozarjajo učence na smotrnost in
pomembnost njegove uporabe, pri čemer posledično zavirajo tudi kvaliteto kartografske
pismenosti (Brinovec, 2004).
8. 2 ZEMLJEVID
Najpogosteje uporabljan kartografski pripomoček pri pouku geografije na vseh stopnjah
šolanja je zemljevid, ki omogoča orientacijo in površinsko predstavo na večjem geografskem
prostoru, ki ga neposredno ne moremo opazovati.
Že Orožen je v devetdesetih letih 19. stoletja v Metodiki zemljepisnega pouka opozoril na
pomen zemljevida in začel razpravo o pouku geografije s poglavjem o zemljevidih. Postavil je
trditev, da je glavni pripomoček zemljevid. Podobne trditve so nekoliko kasneje postavili tudi
številni drugi metodiki, npr. Micić, ki si pouka geografije ne more predstavljati brez
geografske karte kot najpomembnejšega učnega sredstva (Planina, 1957).
Pri pouku uporabljamo različne karte. Zidne ali stenske karte oz. zemljevidi so običajno v
manjših merilih. Glede na vsebino pa razlikujemo specialne, tematske in splošne topografske
karte. Učenci sočasno spremljajo pouk bodisi ob ročnem zemljevidu bodisi ob kartah v atlasu.
Ročni zemljevid večjega merila je prav tako nepogrešljiv pripomoček pri terenskem delu
(Zgonik, 1995).
Učencem je potrebno predstaviti raznolik spekter kartografskih pripomočkov. Še posebno
pomembna je uporaba zemljevida, kateremu moramo nameniti temeljito pozornost, sicer
učenci ne bodo razumeli njihove vloge in jih bodo redkeje uporabljali. Prve korake v
geografsko pismenost naredijo otroci že pred vstopom v šolo. Začetek pomeni orientacija v
otroški sobi, v poznavanju razporeditve predmetov v njej, sledi razširitev na stanovanje/dom
in okolico doma. Ob vstopu v vrtec otrok spozna poti v vrtec, kasneje v šolo. Ob vstopu v
šolo začnejo učenci podrobneje spoznavati domače okolje. Pomembna naloga v tem času je
risanje šolskega poslopja in okolice v zmanjšanem merilu in prepoznavanje najpomembnejših
objektov, ki jih vrišejo na karto. Seznanimo jih z dogovorjenimi znaki na kartah, jim
predstavimo merila, legendo in jih pričnemo postopoma navajati na uporabo zemljevida in na
prepoznavanje informacij, ki jih le-ta nudi. Potrebno je opozoriti tudi na različne vrste
zemljevidov, na množico podatkov, ki jih ponujajo, in na ustreznost izbire. To mora biti
doseženo pri vsakem izmed učencev.
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8. 2. 1 STENSKE KARTE
Profesorji na vseh stopnjah šolanja med kartografskimi pripomočki najpogosteje uporabljajo
stenske karte. Profesor ob karti opozori na določene pojave v prostoru, pokaže pokrajine,
dežele itd. Učenci navadno opazujejo, kaj profesor kaže, in kasneje sami v atlasu ali na
ročnem zemljevidu to tudi poiščejo. V učnem načrtu je zapisana tudi zahteva, da je potrebno
za vsak vsebinski sklop uporabiti stenske karte, ki ustrezajo njegovim vsebinam.
Kvalitetno stensko karto odlikujejo naslednje lastnosti (Brouillette, 1971):
• jasnost in preglednost
→ imeti mora jasne barve, ki se ne prelivajo, risba naj bo čista in ostra, zato je nujno tudi
deloma shematizirana; ne sme vsebovati prevelike količine tiskanih besed, poudarek naj
bo na topografskih znakih, ki dajejo karti potrebno vsebino;
• točnost
→ pri izbiri karte moramo upoštevati ustrezno projekcijo glede na to, kaj želimo na karti
prikazati;
• velikost
→ karta mora biti dovolj velika, da bodo lahko tudi učenci v zadnji vrsti spremljali in
opazovali učiteljevo razlago in prikaz na njej, vendar pa prikaz območja različne velikosti
na isti površini zahteva različna merila kart in je na to potrebno opozoriti tudi učence, da
ne bi izoblikovali napačnih predstav;
• prilagojenost pedagoškim potrebam
→ ta zahteva je v večini izpolnjena, vendar pogostokrat na škodo točnosti, npr. karta
vodnih poti uporablja bolj poudarjene črte za kanale z velikim prometom in večji format
črk za pomembnejša pristanišča kot bi zahtevalo merilo;
• trpežnost
→ ta lastnost je pomembna zaradi stalne uporabe kart, ki naj ne bi bile poškodovane in ki
naj bi zagotavljale dolgoročno uporabo.
Pri pouku geografije ni pomembno le, da imamo na voljo različne stenske karte, ampak mora
biti tudi njihova postavitev primerna. V razredu sta dve možnosti: ali imajo stojala za
obešanje zemljevidov ali pa navijalnike zemljevidov. V obeh primerih sta priporočljiva ali
dve stojali ali dva navijalnika na vsaki strani table. Pomembno pri postavitvi je, da je spodnji
rob zemljevida na višini 120 cm, kar zagotavlja dvoje, in sicer da lahko tudi učenci v zadnjih
klopeh vidijo celoten zemljevid in da lahko hkrati pred tablo uporabljajo zemljevid tudi
najmanjši učenci (Brinovec, 2004).
V Sloveniji so tri založbe, ki so izdale zbirke stenskih kart. Geodetski zavod Slovenije je v
sodelovanju z nemško založbo šolskih kart Stiefel – Wandkarten izdal zbirko stenskih kart
celin, kjer so uporabljeni osnovni elementi nemških kart, celotna vsebina pa je opremljena s
slovenskimi imeni. Pri imenoslovju so bili kriteriji slovenski učbeniki za geografijo in nove
izdaje šolskih atlasov. Po mnenju Brinovca (2004) so karte vsebinsko pregledne in zelo
velike, tako da jih zlahka opazujejo tudi učenci v zadnjih klopeh. Mladinska knjiga pa je
izdala zbirko šestih stenskih kart, ki prikazujejo različne evropske regije in so prve stenske
karte teh območij, ki jih imajo naše šole. Odlikujejo jih intenzivne barve in preglednost ter
usklajenost z Atlasom sveta za osnovno šolo. Terra je izdala stenske karte vseh slovenskih
naravnih enot, kjer je površje prikazano s petbarvno lestvico, plastnice pa so na 200, 400, 800,
1600 m in nad to višino. Opredeljene so tudi različne površinske oblike. Redukcija je
napravljena pri naseljih, kajti karta prikazuje le tista z več kot 1000 prebivalci. Pomembna
lastnost teh kart je tudi v tem, da so plastificirane, zato lahko nanje rišemo in lepimo simbole
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in tako pred učenci iz fizičnih kart nastajajo tematske karte. Po končani uporabi lahko
zbrišemo napisano vsebino in odlepimo simbole. V preteklosti so stenske karte izdajale tudi
nekatere druge založbe, ki pa so to dejavnost opustile (Brinovec, 2004).
8. 2. 2 TEMATSKE KARTE
Tematske karte so pri pouku geografije na vseh stopnjah šolanja nepogrešljive. Njihov razmah
je povezan z napredkom kartografske tehnike po 2. svetovni vojni, ki je povezan z
vsebinskim, količinskim in kakovostnim razmahom kartogramov, kar je pospešilo tudi
pogostejšo rabo tematskih kart (Zgonik, 1995). Pogoj za njihovo učinkovito in kakovostno
didaktično uporabo pri pouku je predhodna osnovna kartografska pismenost, kajti tematska
karta skuša nazorno pojasnjevati številne procese v prostoru. Tako kot splošne tudi tematske
karte prikazujejo splet kartografskih prikazov in simbolov, ki se medsebojno dopolnjujejo in
povezujejo.
Preprostejše tematske karte, ki vsebujejo le nekaj tematskih oznak in so optično dovolj
pregledne, lahko učinkovito uporabljamo že v 3. razredu osnovne šole, ko učencem prvič
predstavimo zemljevid. To so karte, ki na splošni kartografski podlagi prikazujejo zgolj en ali
dva elementa in so dovolj preproste, da jih lahko učenci ob ustrezni razlagi učitelja razumejo.
Na tematskih kartah so vizualno ponazorjeni in prostorsko predstavljeni podatki, ki so v
prostoru vidni v obliki številčnih vrednosti projiciranih na papir in v obliki statističnih
podatkov. Karte, na katerih so primerno izražene te vrednosti, so pomemben delovni vir pri
pouku. Učence miselno aktivirajo in veliko bolj motivirajo, kot če bi brali le številne podatke
v tabelski obliki. To je lahko osnova za didaktično usmerjen razgovor med profesorjem in
učenci/dijaki, pri čemer pa profesor poveča tudi njihovo pedagoško pozornost. Našteti
elementi so pri aktivnem delu pri pouku didaktično pomembni (Zgonik, 1995).
Tematska karta ne zmanjšuje pomena naravnogeografskih kart, kajti le-te so osnova za
tematsko karto. Zgradbo tematske karte sestavljata osnova, ki je naravnogeografska v
običajno večjem merilu, in določeni, vsaj osnovni, topografski znaki (Zgonik, 1995). Učenec
mora najprej razumeti splošno naravnogeografsko karto, da je kasnejše delo ob tematski karti
kvalitetnejše in učinkovitejše. Razumevanje in sposobnost branja tematskih kart je odlična
podlaga za prostorsko predstavljanje razporeditve najrazličnejših elementov in pojavov v
pokrajini.
Na kartah št. 1 in 2 sta prikazana primera tematskih kart, ki ju lahko pri pouku geografije
uporabimo v vsebinskem sklopu podnebja Slovenije. Na prvi je prikazana letna razporeditev
količine padavin, na drugi pa padavinski režim. Profesor lahko karti projicira na platno bodisi
s prosojnico na grafoskopu bodisi z računalniško projekcijo, medtem ko imajo učenci na
klopeh ročni zemljevid Slovenije. Na ta način učenci s karte preberejo, kakšna je razporeditev
količine padavin in padavinski režim, ter primerjajo ugotovljeno s podnebnimi tipi
posameznih območij. Ob karti določijo območja z največjo letno količino padavin in to
območje primerjajo z območjem, ki ima najmanjšo letno količino padavin, ter ugotovljeno
primerjajo še z reliefnimi potezami posameznih območij. V srednjih šolah lahko pridobljene
ugotovitve razširijo tudi npr. na vplive, ki jih ima na eni strani količina padavin, na drugi pa
njihova razporeditev skozi leto na kmetijstvo.
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Karta 1: Letna količina in razporeditev padavin v Sloveniji.

Vir: Atlas Slovenije za šolo in dom, 1999.
Karta 2: Padavinski režim.

Vir: Atlas Slovenije, 2006.
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Poudariti moramo, da vse tematske karte niso primerne za uporabo pri pouku geografije.
Tematske karte so sestavni del učbenikov in atlasov, vendar učitelji kljub temu pogosto
dopolnijo razlago s kartami iz drugih virov. Pri njihovi izbiri morajo biti profesorji pozorni na
didaktično primernost kart in da niso preveč podrobne in strokovne, kajti v nasprotnem
primeru ne bo dosežen cilj njihove uporabe. Profesorji morajo paziti na to, da so karte dovolj
jasne, z jasno legendo in da so primerne starosti učencev oziroma njihovi stopnji mišljenja.
Glede na to, da ima večina osnovnih šol in gimnazij specializirane geografske učilnice, lahko
profesorji uporabijo tudi sodobno tehnologijo in tematske karte iz številnih šolskih atlasov, ki
jih je večje število na tržišču, jih tudi skenirajo in projicirajo, medtem ko učenci ob splošnem
naravnogeografskem zemljevidu na klopi spremljajo razlago in primerjajo obe karti.
Tematske karte se med seboj razlikujejo glede na merilo in njihov namen. V didaktične
namene so tematske karte sestavni del šolskih atlasov, učbenikov in delovnih zvezkov, kjer je
prikazano bodisi enkratno, trenutno stanje določenega fenomena bodisi razvoj določenega
procesa skozi čas kakor tudi različne projekcije v prihodnost. Tematske karte, ki jih
uporabljamo pri pouku geografije, ne predstavljajo le informativne in slikovne dopolnitve
učne snovi, ampak so povezane tudi z didaktičnim delom učencev in učitelja. Pogosto
predstavlja analiza določene tematske karte ponovitev in pregled že obravnavane snovi ter
navezavo z nadaljnjo obravnavo učne snovi in odkrivanje regionalnih ter drugih geografskih
značilnosti. Vrednost tematskih kart je večplastna in se kaže na eni strani v pregledni in
razumljivo prikazani vsebini, na drugi strani pa v možnostih primerjave, razvoja, soodvisnosti
in součinkovanja med različnimi elementi (Zgonik, 1995).
Na številnih osnovnih in srednjih šolah, kjer poteka pouk geografije v specializirani
geografski učilnici, imajo profesorji na voljo tudi računalnik in LCD-projektor. To je velika
prednost, kajti profesorji lahko pri pouku, razlagi in obravnavi določene učne vsebine
uporabijo številne interaktivne atlase (npr. Microsoft Encarta ali Interaktivni atlas Slovenije),
ki so kvalitetni in vsebujejo tudi številne tematske karte ter omogočajo kombiniranje med
njimi.
Tematske karte so posebej pomembne in morajo biti sestavni del pouka pri odkrivanju,
spoznavanju in analizi vodilnih prvin stvarnega prostora, pri pouku regionalne geografije.
Njihova uporaba pri pouku pa je pogojena s kartografsko in pedagoško-didaktično
prilagojenostjo vsebini učnim ciljem in učnim vsebinam.
8. 2. 3 NEME KARTE
Neme karte so karte, kjer so označeni le posamezni elementi pokrajine in ki omogočajo
ugotavljanje natančne razmestitve za posamezne procese in pojave. To so karte, ki so
namenjene praktičnemu delu pri pouku, pripomorejo k aktivnosti vseh udeležencev pouka in
razvijajo delovne navade. Učenci ob spoznavanju posameznih elementov in njihovi
razmestitvi postopoma dobijo celostno predstavo o pokrajini (Brinovec, 2004).
Vpeljava nemih kart v pouk lahko poteka na več načinov, in sicer: »takrat, ko poskušamo pri
obravnavi novih vsebin poudariti nekatere elemente; pri domačem delu, ko s pomočjo
podatkov rišejo ustrezno karto; lahko so podlaga za preverjanje in ocenjevanje, uporabne so
tudi za tekmovanje v znanju« (Brinovec, 2004, str. 221).
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Uporaba nemih kart pri pouku geografije pomaga tudi pri racionalizaciji pouka in k
poglobljenemu razumevanju pokrajine in geografske snovi, kajti učenci ne le opazujejo
zemljevid in spremljajo pouk, ampak tudi vpisujejo in vrisujejo posamezne topografske znake
in naravnogeografske elemente ter na ta način samostojno "izdelajo" karto, kar pomeni, da so
pri pouku aktivni.
Neme karte, na katerih je le vodno omrežje in politične meje, uporabljamo, kadar želimo
prikazati posamezne naravnogeografske elemente, kot so vodovje, rastlinstvo, tipi reliefa. Če
želimo poudariti nagnjenost površja, moramo uporabiti nemo karto, na kateri so s plastnicami
določene posamezne višine. Nemo karto z označenimi naselji in komunikacijami
uporabljamo, kadar želimo predstaviti družbenogeografske elemente. Najpopolnejša nema
karta pa vsebuje vse zgoraj naštete elemente brez napisov. Profesor mora pred uporabo
posamezne neme karte učencem natančno razložiti namen uporabe neme karte in navodila,
kateri elementi so pomembni in katere naj učenci izpustijo. Pomembno je, da na neme karte
ne vnašamo prevelikega števila podatkov, ampak da je jasna in nazorna (Brinovec, 2004).
Profesor mora poznati različne metode dela z nemo karto, saj jo lahko na več načinov
učinkovito uporabimo pri pouku. Lahko služi pri uvodu v delo z geografsko ali tematsko
karto. V tem primeru vrisujemo le bistvene naravnogeografske ali družbenogeografske
elemente. Ker vpišemo le nekatere elemente, je taka karta nazornejša kot prava karta, kjer
zaradi množice različnih podatkov le-ti niso poudarjeni, vendar pa na naši nemi karti
izstopajo. Druga možnost uporabe neme karte je, da pri delu s pravo karto (npr. ročni
zemljevid Slovenije) iz nje prenesemo le nekatere najbistvenejše elemente, na primer rečno
omrežje v Sloveniji, kjer lahko učenci nazorno prikažejo, katere reke izvirajo na ozemlju
Slovenije, katere pritečejo iz sosednjih držav, določijo smer toka posameznih rek, porečja in
povodja. Naslednja, tretja, možnost uporabe nemih kart je kombinacija že navedenih metod,
in sicer najprej na nemo karto vnesemo posamezne elemente in jo nato dopolnimo z elementi
iz prave geografske karte (npr. iz karte v atlasu), ki jih želimo posebej poudariti. Primer
takšne uporabe: v nemi karti najprej označimo vodovje in z barvami prikažemo površje (ob
uporabi standardne barvne lestvice), kasneje pa vpišemo tudi posamezna večja naselja in
povezave med njimi. Tako lahko oblikujemo hierarhijo naselij, ugotovimo, katere reke tečejo
skozi določeno naselje ali v njegovi bližini, katera naselja so na območju posameznih porečij
itd. Poleg uporabe nemih kart, ki jih izdelujejo učenci, lahko nemo karto tudi projiciramo na
tablo, pri čemer učenci nanjo vnašajo različne elemente in tako pred njimi nastaja "prava"
zemljepisna karta (Brinovec, 2004).
Na spodnjih kartah št. 3, 4, 5 in 6 sta prikazana dva primera uporabe neme karte pri pouku.
Prvi primer prikazuje nemo karto Evrope, ki jo lahko profesor izdela sam in jo uporabi pri več
vsebinskih sklopih, npr. meje Evrope, rastlinstvo in relief Evrope. Mi pa na primeru
prikazujemo uporabo karte pri vsebinskem sklopu podnebje Evrope. Profesor lahko tako
nemo karto učinkovito uporabi ob grafoskopu s pomočjo prekrivanja prosojnic, učenci pa
sočasno z razlago in ob splošnih naravnogeografskih kartah Evrope na mizi izpolnjujejo neme
karte. V drugem primeru je prikazana uporaba neme karte Avstralije, kjer profesor ob razlagi
uporabi tudi računalnik.
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Karta 3: Nema karta Evrope.

Vir: Kramar, 2004.
Karta 4: Izpolnjena nema karta podnebja Evrope.

Vir: Kramar, 2004.
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Danes je čas hitrega razvoja tehnologije in tudi velik delež profesorjev geografije ima
možnost uporabe računalnika pri pouku. Spodaj prikazani karti št. 5 in 6 prikazujeta primer
uporabe neme karte s pomočjo računalnika in programa PowerPoint. Učenec ob profesorjevi
razlagi izpolnjuje nemo karto. Profesor poleg razlage ob stenskem zemljevidu uporabi tudi
računalniško animacijo, kjer se karta tudi na platnu izrisuje.
Karta 5: Nema karta Avstralije.

Vir: Parliamentary Education Office of Australia, 2004.
Karta 6: Izpolnjena nema karta naravnogeografskih potez Avstralije.
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Uporaba neme karte (primer Avstralije: karta št. 6) s pomočjo računalnika pri pouku
geografije v današnjem času prevladuje. Na svetovnem spletu je na voljo velika izbira nemih
kart za vse celine in posamezne države. Profesor lahko izbira med kartami, kjer je zgolj obris
celine, in med kartami, kjer so vrisane tudi politične meje. Če v spletni brskalnik vpišemo
angleško geslo blank map, imamo na izbiro množico najrazličnejših nemih kart, kar
profesorju geografije omogoča uporabo nemih kart pri različnih vsebinskih sklopih. Široka in
lahko dostopna izbira nemih kart, profesorjem precej olajša delo in omogoča tudi raznovrstno
pripravo na pouk. Učenci pa so ob delu z nemo karto tudi aktivni člen pouka, saj sami
izpolnjujejo karto in si hkrati ustvarjajo prostorsko predstavo, ki jo kasneje lažje prikličejo iz
spomina in jo uporabijo tudi pri domačem delu in učenju.
Poleg vnašanja vsebine, to je posameznih elementov in topografskih znakov v nemo karto, so
na karti, ki jo izdelamo, pomembni še trije elementi, ki jih mora vsebovati vsaka izdelana
karta. Naslov karte je prvi nepogrešljiv element. Zgolj ime pokrajine še ne pomeni naslova
neme karte, ki mora predstavljati tematiko karte. Smernice pri oblikovanju naslova, ki jih
priporoča Brinovec (2004), so ime pokrajine, kateri dodamo tematiko, npr. Bela krajina –
kmetijstvo in ne Kmetijstvo v Beli krajini. Drugi izmed nepogrešljivih elementov je merilo
karte. V šoli najpogosteje uporabljamo številčno merilo, ki ga prikažemo v obliki deljenja, in
grafično merilo. Številčno merilo je težavno za uporabo, kajti učenci imajo pogosto problem s
pretvarjanjem številčnih vrednosti, česar pri grafičnem merilu ni potrebno, ker učenci razdalje
zgolj prenašajo. Tretji element, na katerega moramo vedno opozoriti učence, je legenda, ki naj
vsebuje uporabljene znake na karti in barvno lestvico, če so učenci označili relief. Kljub temu
da so simboli oziroma topografski znaki, ki jih imajo na voljo, enopomenski, se lahko zgodi,
da bodo učenci njihov pomen zamenjali, kar se pa z vrisano legendo ne more pripetiti. Od
vsega začetka, od izdelave prve neme karte, morajo profesorji vztrajati pri doslednosti vsaj pri
naslovu in legendi karte.
Neme karte so sestavni del pouka geografije tako v učilnici kakor tudi na terenu (npr.
ekskurzije, kjer morajo učenci v poročilu z ekskurzije oddati tudi na nemi karti izrisano pot
ekskurzije). Pri pouku so učenci ob njihovi uporabi aktivni člen pedagoškega procesa.
Pomembne so pri poglabljanju znanja, pri globljem razumevanju zemljevidov, kartografski
pismenosti in razvijanju prostorskih predstav. Učenci niso le opazovalci zemljevidov, ampak
postanejo "izdelovalci", pri čemer morajo uporabiti znanje orientacije, opazovanja pravega
zemljevida in prenašanje elementov z zemljevida na svojo nemo karto.
8. 3 GLOBUS
»Globus je okrogel model, ki v pomanjšanem merilu upodablja Zemljo (Zemljin globus),
zvezdno nebo (zvezdni globus) ali druga nebesna telesa (npr. globus Lune). Zemeljski globus
je edina ponazoritev našega planeta, ki ni popačena ne v kotih (pomembno za navigacijo) ne v
površinah (primerljiva je dejanska velikost celin in držav) in ne v dolžinah (vse poti so
prikazane v dejansko enakem merilu)« (Geografija – tematski leksikoni, 2001, str. 133).
Globus je pri pouku geografije pomembno kartografsko učilo. Ob globusu učenci nazorno in
plastično pridobivajo predstave in spoznanja o obliki Zemlje, obliki in velikosti kopnega in
morij ter njuni razporeditvi ter razmerjih. Didaktična uporaba globusa pri pouku je nujna pri
razlagi in pojasnilu vprašanj o gibanju Zemlje (rotaciji in revoluciji), nagnjenosti njene osi,
geografski širini in dolžini, za razumevanje pojava dneva in noči, polarnih noči, letnih časov,
navideznega gibanja Sonca med povratnikoma.
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Ob pomoči globusa učenci tudi lažje razumejo vprašanja, kot so: zakaj Sonce vzhaja na
vzhodu in zahaja na zahodu. Ob globusu lažje spoznamo in razumemo osnove kozmografije
(Zgonik, 1995). Globus kot učilo lahko uporabimo pri vsaki učni uri geografije ne glede na to,
ali se vsebine učne ure navezujejo na Zemljo kot celoto, občo geografijo ali regionalno
geografijo, vendar je pogosto potrebno kombiniranje z ostalimi kartografskimi pripomočki,
kajti globusi so majhni. Če želimo podrobneje predstaviti določeno regijo, državo, izsek
pokrajine, se moramo odločiti za uporabo stenskih kart.
Po Zgonikovem mnenju (1960) profesorji globus pri pouku geografije najpogosteje
uporabljajo pri obravnavanju vsebin iz obče geografije, pri nekaterih vsebinah iz fizične in
matematične geografije, (pre)malo pa se ga poslužujejo pri antropogeografiji in regionalni
geografiji. Pri regionalni geografiji se profesorji pogostokrat odločijo zgolj za uporabo
primerne stenske karte. Na tem mestu bi bila kombinirana uporaba karte in globusa
priporočljiva, kajti ob globusu bi nazorneje posredovali pravo prostorsko predstavo in
oddaljenosti na Zemlji kot zgolj ob karti.
Pomen globusa kot učila pri pouku geografije ni le v prikazovanju, pojasnjevanju in
razumevanju geometrijskih pojmov in vprašanj, ampak tudi v abstraktnem smislu kot
simbolična oblika enovitega sveta z vidika kompleksnosti in celovitosti Zemlje (Zgonik,
1995). Globus moramo vključevati v vse faze pouka, v motivacijo, pri obravnavanju
(spoznavanje, pojasnjevanje, razumevanje) novih učnih vsebin in nenazadnje tudi pri
ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja.
»Posreden didaktičen pomen globusa za preverjanje znanja učencev je v
matematičnogeografski, poleg tega pa tudi v planetarni orientaciji ter praktični uporabi
stopinjske mreže, še v ugotavljanju matematičnogeografske lege ekvatorialnih in polarnih
dežel, ob povratniških in zmernih širinah. Globus je tudi učilo, s katerim lahko še najbolj
natančno ugotavljamo zračne razdalje med posameznimi deželami in mesti. Te razdalje so v
primerjavi z ustreznimi razdaljami na kartah mnogo popolnejše« (Zgonik, 1995, str. 155).
Na tem mestu je potrebno pripomniti, da smo v sedanjosti priče hitri globalizaciji sveta.
Množični mediji nam ponujajo številne aktualne informacije o dogajanju na drugem koncu
Zemlje, množična postaja uporaba svetovnega spleta, značilen je porast turizma in razmah
njegovih razsežnosti, veliko je gospodarskih, družbenih, kulturnih izmenjav ipd. Postajamo si
vse bližji in tudi najbolj oddaljene pokrajine, dežele, mesta se danes zdijo bližje kot kadarkoli
prej. Tako je potrebno opozoriti na simbolični pomen globusa kot enovitega sveta. Uporaba
globusa ni več vezana zgolj na predstavo o obliki Zemlje, ampak je njegov pomen tudi v
predstavitvi širšega, kompleksnega in celovitega mišljenja oziroma globalnega mišljenja, kar
pa predstavlja višjo stopnjo mišljenja.
8. 3. 1 VRSTE GLOBUSOV
Najpogostejši so fizični in politični globusi. Prvi prikazujejo površje, drugi pa politično
razdelitev sveta. Znani so tudi kombinirani fizično-politični globusi. Obstajajo pa še drugi, t.
i. posebni globusi za šolske, didaktične namene, npr. indukcijski globus le z mrežo
vzporednikov in poldnevnikov, pogosto tudi le z ekvatorjem in začetnim poldnevnikom.
Posebnim namenom služijo še reliefni, klimatski, geološki in drugi globusi (Zgonik, 1995).
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Merila za konkretni globus lahko določimo na dva načina (Zgonik, 1995):
• podatek o obsegu kroga na globusu delimo s podatkom obsega ekvatorja Zemlje;
• podatek o velikosti polmera globusa delimo z dejansko dolžino polmera Zemlje;
→ npr. če je premer (2R) globusa 33,5 cm, njegov ekvator pa 105,2 cm:
a) 105,2 cm ÷ 40.000 km = 1 : 38.000.000
b) 16,75 cm ÷ 6.370 km = 1 : 38.000.000
Z didaktičnega vidika premajhni globusi pri pouku niso dovolj uporabni. Na podlagi različnih
izkušenj naj bi bil globus v šoli s premerom najmanj 33 cm, kar bi ustrezalo karti merila 1 :
39.000.000, kajti zemljevidi v atlasih, ki prikazujejo velike dele kontinentov in oceanov, so v
merilih 1 : 25.000.000 ali 1 : 36.000.000 (Zgonik, 1995).
Zemljin globus je najpogosteje uporabljan in najbolj poznan globus. Prikazuje razporeditev
kopnega in morja ter koordinatni sistem. Njegova uporaba je mogoča pri večini geografskih
učnih vsebin, tako pri obči geografiji kot tudi pri posredovanju regionalnogeografskih dejstev
in pojmov. Posebej priporočljiva je uporaba tam, kjer želimo nazorno posredovati površinsko
predstavo in razmerje oddaljenosti. Abstraktne pojme iz matematične geografije lahko
učencem zelo nazorno prikažemo tudi na običajnem globusu (Zgonik, 1960).
Slika 1: Politični globus sveta.

Slika 2: Prikaz pojava dneva in noči s svetilko na globusu.

Vir: Astroshop – ponudba globusov, 2007.
Indukcijski globus, imenujemo ga tudi črni globus, je brez razdelitve kopnega in morja. Z
njim učencem demonstriramo nastajanje vzporednikov in poldnevnikov. Učencem olajša
razumevanje težjih abstraktnih pojmov. Kot tak je izredno didaktično uporabljiv v
matematični geografiji, še posebej pri razumevanju pomena ekvatorja in začetnega
poldnevnika, torej za spoznavanje in razumevanje stopinjske mreže. V ta namen lahko
uporabimo tudi mrežasti globus, ki ima izrisan koordinatni sistem (Zgonik, 1995).
Primer uporabe indukcijskega globusa pri razumevanju stopinjske mreže (Zgonik, 1960):
Indukcijski globus postavimo pred učence in ga pred njimi zavrtimo. Med vrtenjem držimo
pisalo v različnih točkah njegove površine. Na ta način pred učenci nastajajo različni
vzporedniki, ki jih učencem prikažemo zelo plastično in razumljivo predstavimo njihov
pomen. Pri predstavitvi poldnevnikov poljubne točke na globusu povežemo s polkrogi z
obema poloma. Tako pred učenci nastajajo poldnevniki.
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Na sliki št. 4 je predstavljen papirnati model indukcijskega globusa. Tega lahko učenci
izdelajo pri pouku ali doma, saj je dodan načrt, ki ga učenci zgolj izrežejo in sestavijo. Tak
globus je dober pripomoček pri razumevanju razporeditve poldnevnikov in vzporednikov na
Zemlji.
Sliki 4 in 5: Indukcijski globus ter model za izdelavo indukcijskega globusa.

Vir: Korthalsaltes, 2007.
Zelo redek učni pripomoček, ki je večinoma nepoznan, je nebesni globus. To je specialni
globus, kateremu na južni hemisferi manjka krogelna kapica. Skozi odprtino lahko tako
opazujemo notranjost in vidimo z bucikami ali žebljički označene zvezde in ozvezdja v
pravilni nasprotni legi. Tak globus mora biti dovolj velik in s površino iz snovi, ki prepušča
vsaj nekaj svetlobe, da bi lahko učencem nazorno demonstrirali nebo in nebesno kroglo z
zvezdami (Zgonik, 1960).
Slika: Globus, ki prikazuje Zemljo, Sonce in ozvezdje.

Vir: Astrosociety, 2007.
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8. 4 UPORABA RAČUNALNIKA
»Poučevanje geografije vsebuje že od izuma karte naprej značilno multimedijsko
dopolnjevanje govora in karte. … Osrednje mesto v multimedijskem didaktičnem sistemu
počasi, a vztrajno prevzema računalnik, s katerim lahko profesor učinkovito obvlada in krmili
različne didaktične pripomočke« (Brinovec v Krevs, 1995, str. 87).
Uporaba računalnika in LCD-projektorja oziroma prikazovalnika pri pouku geografije v
današnjem času strmo narašča. Eden izmed razlogov je tudi v tem, da imajo na večini šol t. i.
specializirane geografske učilnice, kar pomeni, da se pouk geografije praviloma odvija v eni
učilnici. Táko učilnico pa je seveda lažje opremiti z različnimi učnimi sredstvi. Kolektivi
profesorjev geografije ali družboslovja večinoma v svoje načrte zapišejo tudi opremljenost
učilnice z računalnikom, kar je lažje dosegljivo kot za nekatere druge predmete, saj je učilnica
specializirana in opreme ni potrebno seliti iz razreda v razred, za opremo pa so odgovorni
točno določeni profesorji. Minimalna aparaturna oprema zajema ustrezen računalnik,
avdiokomponente, CD-ROM, prikazovalnik. Pogosto imajo profesorji na razpolago tudi
dostop do imterneta.
Kljub temu da uporaba računalnika pri pouku geografije služi različnim ciljem in ga lahko
uporabljamo na različne načine, npr. prikazovanje različnih posnetkov in fotografij, animacij,
poteka procesov v pokrajini, součinkovanja med posameznimi elementi ipd., bomo v tem
poglavju predstavili le tisti del, ki se nanaša na kartografijo, to je prikazovanje različnih
zemljevidov, tridimenzionalnih predstavitev pokrajine. Pri tem je pomembna programska
opremljenost, kamor vključujemo različne elektronske enciklopedije in atlase (npr. Microsoft
Encarta, Interaktivni atlas Slovenije). Po mnenju Zgonika (1995) moramo pri uporabi
upoštevati uspešno predpripravo, intelektualno sposobnost stvarnologičnega mišljenja pri
učencih, sposobnost posploševanja in diferenciacije, prisotnost motivacije in geografske
soodvisnosti.
Pri uporabi računalnika pri pouku geografije je uporabnost računalniške tematske kartografije
precejšnja, kajti profesor lahko tudi sam izdela zemljevide, ki jih pri pouku potrebuje. Celo
več, zemljevidi lahko nastajajo kar med poukom ob sodelovanju med profesorjem in učenci
(Perko, 1995).
Profesorji pogosto uporabljajo baze podatkov in oblikujejo učne priprave v programu
PowerPoint, kajti program je naravnan tako, da se posamezni deli, ki sestavljajo sliko,
pojavijo postopoma. Ta program je primeren tudi, če želimo postopno prikazovati
izpolnjevanje nemih kart, kot nekakšna nadgradnja uporabe grafoskopa s prekrivajočimi se
prosojnicami, kjer iz neme karte nastaja tematska karta. »Ker je prikazovanje posameznih
informacij z zgoščenk, posebno pa še iz sistema internet, sila zamudno in zato pri pouku manj
uporabno, moramo želene podatke in gradivo presneti v prijaznejši računalniški program, ki
omogoča takojšnjo predstavitev vsebin« (Napokoj, 1997, str. 65–66).
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere multimedijske izdelke, podrobneje zgoščenke, ki so
prisotni na slovenskem trgu in je njihova uporaba možna tudi pri pouku geografije, čeprav
nobeden izmed njih ni izdelan z namenom uporabe pri pouku geografije. Povzeli bomo
ugotovitve Krevsa (1995), ki je opravil analizo teh izdelkov. Encarta je multimedijska
enciklopedija, ki je med vsemi najbolj poznana in razširjena ter preprosta za uporabo. Vsebuje
enciklopedijo, atlas in časovno preglednico. Povezava "atlas" vsebuje, poleg svetovne in
regionalnih kart, tudi 25 podrobnejših kart svetovnih velemest, animacijo potovanja Lune
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okoli Zemlje. Za geografa je pomembna povezava kart z ustreznimi besedili, fotografijami in
ostalimi vsebinami iz enciklopedije. Pomanjkljivi pa so podatki glede Slovenije. New Grolier
Encyclopedia je po organizaciji podatkov podobna Encarti. Karte v njej so preproste, vendar
boljše kot v Encarti, podobnost med obema pa se kaže v pomanjkljivi predstavitvi Slovenije.
World Atlas je multimedijski atlas sveta, kjer je kartografsko gradivo razdeljeno na tri sklope:
svetovno, regionalno in državno. Karte so pregledne in smiselno označene. Preglednost je
dosežena s pomočjo manjše količine informacij na kartah. Primerne so tudi za tisk. Poleg kart
vsebuje tudi fotografije, opisne in statistične podatke držav ter videoposnetke, ki lahko
učitelju zelo pomagajo pri pripravi učne ure in uporabi kartografskega gradiva. Žal pa je tudi
tukaj Slovenija predstavljena zelo pomanjkljivo. Najnatančnejši interaktivni atlas je Global
Explorer, kajti na teh kartah je v primerjavi z drugimi izdelki bistveno več informacij, zaradi
česar so te karte skoraj nepregledne, medtem ko je zasnova kart na visokem nivoju, saj skoraj
neopazno prehajajo med različnimi ravnmi prikaza – svetovna, regionalna, lokalna raven. To
pomeni, da lahko v veliki meri poljubno spreminjamo merilo. Med predstavljenimi izdelki
avtor analize izpostavlja World Atlas, ki je kljub nekaterim pomanjkljivostim najprimernejši
izdelek in ga priporoča tudi učiteljem, ki imajo to možnost (Krevs, 1995).
Glede na to, da je Slovenija v zgoraj predstavljenih izdelkih slabo in pomanjkljivo
predstavljena, omenimo še Interaktivni atlas Slovenije, kjer je prikazana slikovna karta države
s posameznimi opisi in slikami, mogoče pa je tudi risanje po zemljevidih. To je dobrodošlo za
potrebe pouka geografije (nazornost prikazovanja), čeprav izdelek v osnovi ni namenjen
pouku.
Uporaba računalnika pri pouku postaja v današnjem času skoraj že nuja. Lahko pomeni tudi
dvig kvalitete dela v razredu, vendar pa morajo biti učitelji tudi ustrezno računalniško
izobraženi in poznati možnosti, ki jih uporaba računalnika ponuja, kajti le-ta ne sme biti le
sam sebi v namen, ampak mora biti njegova uporaba premišljena in smotrna. Npr. pri
prikazovanju kart s pomočjo računalnika lahko poudarimo različne elemente (vodovje,
naselja, infrastrukturo, relief ipd.), ki na splošnih kartah niso izstopajoči. Prav tako lahko ob
karti prikažemo tudi fotografijo območja, ki je na karti prikazano in je njeno dopolnilo.
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9. ZAKLJUČEK
Pouk geografije vsebuje poseben vidik usmerjenosti v prihodnost. Globalizacija, množična in
vsakodnevna uporaba svetovnega spleta, poklicna mobilnost posameznika, pogostejša
potovanja v oddaljene kraje, ekonomičnost izrabe prostega časa ipd. zahtevajo od vsakega
posameznika tudi osnovno poznavanje geografije in kartografsko pismenost.
Predmet geografije je Zemljino površje, zato so sestavni, nepogrešljivi in specifični del pouka
geografije kartografski učni pripomočki. Z njimi se učenci srečajo že zelo zgodaj, vendar pa
je profesorjeva odgovornost, da te pripomočke najprej ustrezno predstavi in učence
postopoma vpelje v njihovo spoznavanje in uporabo ter razvijanje spretnosti branja
zemljevida, ki je dolgotrajen proces, ki ga ne smemo prehitevati.
Profesorji imajo na voljo široko paleto kartografskih pripomočkov, od stenskih zemljevidov,
atlasov do uporabe interaktivnih atlasov s pomočjo računalnika. Še posebej računalnik nudi
široke možnosti uporabe najrazličnejšega kartografskega merila, ki bi bila sicer težje
dostopna. Zaradi pestrosti pripomočkov moramo biti še posebej pozorni pri izbiri
posameznega zemljevida, kajti uporaba prevelikega števila kart bi pomenila zmedo za učence
in cilj ne bi bil dosežen.
Kartografska pismenost pomeni kapital za vse življenje, kajti življenje je danes bolj kot
kadarkoli v preteklosti dinamično, uspešno gibanje v prostoru, orientacija, pa je skoraj pogoj
za delovanje človeka na vsakem koraku. Kartografsko opismenjevanje je ena izmed bistvenih
nalog pouka geografije, ki odraža tudi pomembnost tega predmeta, ki jo nekateri zanikajo.
Profesor geografije mora obvladati znanja oziroma stroko geografije, sočasno pa mora biti
tudi didaktično/pedagoško primerno usposobljen. Še posebno pri kartografskem
opismenjevanju mora uporabiti vedenje o razvojni psihologiji otrok in mladostnikov, o
stopnjah razvoja mišljenja ter o dejavnikih, ki vplivajo na opismenjevanje. Ne smemo
pozabiti, da je kartografsko opismenjevanje dolgotrajen proces, ki ga moramo postopoma
dopolnjevati in ne prehitevati. Vsa našteta znanja so osnova za delo v razredu z
najrazličnejšimi kartografskimi pripomočki, ki ne smejo biti sama sebi v namen, ampak
morajo vedno poudariti njihovo funkcijo in nujnost pri pouku. Primerno izbrani kartografski
pripomočki ter profesorjeva kvalitetna razlaga in demonstracija pomenijo dobro popotnico za
kartografsko pismenost učencev in dijakov ter učinkovito uporabo kart tudi kasneje v
življenju.
Na koncu naj omenimo še vseživljenjsko oziroma permanentno učenje, ki je v današnjem
času že stalnica na vsakem koraku in poklicnem področju. Hiter razvoj tehnologije, uporaba
številnih novih pripomočkov pri pouku tudi od profesorja geografije zahtevajo izobraževanje
in izpopolnjevanje, kajti k pestrosti in zanimivosti pouka pripomore aktualnost obravnavanih
vsebin, kar poveča tudi motivacijo in aktivnost učencev pri pouku.
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II. EMPIRIČNI DEL
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10. RAZISKOVALNI PROBLEM
10. 1 RAZISKOVALNI NAMEN
Osnovni namen empiričnega dela diplomske naloge je ovrednotiti uporabo kartografskih
pripomočkov pri pouku geografije na različnih stopnjah srednjih šol. V prvem delu bomo
prikazali in ovrednotili mišljenje dijakov na različnih stopnjah srednjih šol o kartografskih
pripomočkih. V drugem delu je prikazana uporaba posameznih kartografskih pripomočkov, ki
jih uporabljajo učitelji, v povezavi s stopnjo srednje šole, na kateri poučujejo. Prikazana je
tudi opremljenost srednjih šol s posameznimi kartografskimi pripomočki in stopnja njihove
uporabe.
10. 1. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Pri anketnem vprašalniku za dijake smo najprej preverili ali dijaki radi obiskujejo pouk
geografije in ali se morebitne razlike v priljubljenosti predmeta kažejo tudi v uporabi
kartografskih pripomočkov. V nadaljevanju smo se osredotočili na mnenje dijakov o
pomembnosti in pogostosti uporabe posameznih kartografskih pripomočkov. Zanimalo nas je,
kateri kartografski pripomoček je po njihovem mnenju najpomembnejši. Med kartografskimi
pripomočki smo izpostavili atlas in preverili v kolikšni meri ga dijaki uporabljajo pri pouku in
koliko doma pri domačem delu, kajti uporaba atlasa je pomembna pri pridobivanju
prostorskih predstav. Spremljanje profesorjeve razlage ob atlasu pomeni tudi aktivnost
dijakov pri pouku. Dobljene rezultate smo primerjali med dijaki na različnih stopnjah srednjih
šol. Nekatere rezultate smo nadgradili s primerjavo glede na vrsto izobraževanja, ki ga dijaki
obiskujejo.
Dijaki:
1. Ali obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti predmeta geografija glede
na spol dijakov?
2. Ali obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti predmeta geografija glede
na stopnjo srednje šole?
3. Ali obstaja statistično pomembna razlika v mnenju dijakov o pomembnosti
kartografskih pripomočkov glede na stopnjo srednje šole?
4. Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe kartografskih
pripomočkov pri pouku geografije glede na stopnjo srednje šole?
5. Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe atlasa pri pouku
geografije glede na stopnjo srednje šole?
6. Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi atlasa pri domačem delu dijakov
glede na stopnjo srednje šole?
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Z anketnim vprašalnikom za profesorje geografije smo v prvi fazi preverili kaj menijo
profesorji o pomembnosti kartografskih pripomočkov pri pouku (ali so pomembnejši od
ostalih ali ne). V nadaljevanju nas je zanimala pogostost uporabe nemih in tematskih kart na
različnih stopnjah srednjih šol, kajti le-te imajo pomembno vlogo pri razumevanju geografske
učne snovi in pri prostorski predstavi dijakov, njihova izbira in uporaba pa sta odvisni od
profesorjev. Prikazano je tudi mnenje profesorjev o kartografski pismenosti dijakov in o
motivaciji dijakov pri uporabi kartografskih učnih pripomočkov. Glede na dobro opremljenost
šol z računalniki, smo preverili tudi stopnjo uporabe interaktivnih atlasov na šolah pri pouku
geografije. Zanimalo nas je ali obstaja razlika v uporabi računalnika glede na delovno dobo
profesorjev. V zaključku smo izdelali splošno šablono, kjer smo naredili primerjavo med
opremljenostjo šol s posameznimi kartografskimi pripomočki in njihovo stopnjo uporabe.
Profesorji geografije:
7. Ali obstaja statistično pomembna razlika v mnenju o pomembnosti uporabe
kartografskih pripomočkov glede na stopnjo srednje šole?
8. Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi tematskih in nemih kart pri pouku
glede na stopnjo srednje šole?
9. Ali obstaja statistično pomembna razlika v kartografski pismenosti dijakov glede na
stopnjo srednje šole?
10. Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi interaktivnih atlasov (uporaba
računalnika) pri pouku glede na delovno dobo (starost) učitelja?
10. 1. 2 HIPOTEZE
Dijaki:
1. Spol ne vpliva na priljubljenost geografije v šoli.
2. Stopnja srednje šole ne vpliva na priljubljenost geografije v šoli.
3. Stopnja srednje šole vpliva na mnenje o pomembnosti posameznih kartografskih
pripomočkov.
4. Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe posameznih kartografskih
pripomočkov pri pouku geografije.
5. Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe atlasa pri pouku geografije.
6. Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe atlasa pri domačem delu.
Profesorji geografije:
7. Stopnja srednje šole, na kateri poučuje učitelj geografije, ne vpliva na mnenje o
pomembnosti kartografskih pripomočkov pri pouku geografije.
8. Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe tematskih in nemih kart pri pouku
geografije.
9. Stopnja srednje šole vpliva na kartografsko pismenost dijakov.
10. Učitelji do 15 let delovne dobe pogosteje uporabljajo interaktivni atlas pri pouku kot
učitelji z daljšo delovno dobo.
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10. 2 METODOLOGIJA
10. 2. 1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
Pri raziskavi sta uporabljeni deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda. Z
deskriptivno metodo opisujemo pojave, torej tisto, kar skušamo ugotoviti z raziskovalnimi
vprašanji. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice,
torej dobiti odgovore na potrjene ali zavrnjene hipoteze (Sagadin, 1993).
10. 2. 2 VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA
V raziskavo o vrednotenju uporabe kartografskih pripomočkov dijakov so bili vključeni dijaki
Šolskega centra Velenje, in sicer so to dijaki:
• Splošne in strokovne gimnazije → dva oddelka splošne gimnazije in en oddelek
umetniške gimnazije;
• Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti → dva oddelka smeri turistični
tehnik, en oddelek smeri ekonomski tehnik, en oddelek smeri trgovec in en oddelek
smeri oskrbnik;
• Poklicne in tehniške elektro in računalniške šole → en oddelek smeri elektrotehnik in
en oddelek smeri elektrikar;
• Poklicne in tehniške strojne šole → en oddelek smeri strojni tehnik in en oddelek
smeri avtoserviser.
Tabela 4: Prikaz števila anketiranih dijakov glede na vrsto srednje šole in predmet, v okviru
katerega uporabljajo kartografske pripomočke.
PROGRAM
splošna
gimnazija
umetniška
gimnazija
turistični
tehnik
ekonomski
tehnik
elektrotehnik
strojni tehnik
elektrikar
avtoserviser
trgovec
oskrbnik

VRSTA
IZOBRAŽEVANJA
splošno
izobraževanje
splošno
izobraževanje
srednje strokovno
izobraževanje
srednje strokovno
izobraževanje
srednje strokovno
izobraževanje
srednje strokovno
izobraževanje
srednje poklicno
izobraževanje
srednje poklicno
izobraževanje
srednje poklicno
izobraževanje
srednje poklicno
izobraževanje

PREDMET
geografija

ŠT. UR
GEO/DRU
210 ur (3 leta)

geografija

105 ur (1 leto)

24

geografija

280 ur (4 leta)
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geografija

140 ur (2 leti)

26

geografija

70 ur (1 leto)

28

geografija

70 ur (1 leto)

23

družboslovje

210 ur (3 leta)

25

družboslovje

132 ur (2 leti)

24

družbena
znanja
družboslovje

350 ur (3 leta)

24

210 ur (3 leta)

23

SKUPAJ
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ŠT. DIJAKOV
53

300

Na gimnaziji je bilo anketiranih 77 dijakov, na srednjem strokovnem izobraževanju 127
dijakov in na srednjem poklicnem izobraževanju 96 dijakov. Skupno število vseh anketiranih
dijakov je 307, vendar je bilo sedem anket neveljavnih, zato smo jih pri analizi izločili.
Analizirali smo 300 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili dijaki.
Vzorec dijakov je priložnosten in ga predstavljajo dijaki prej navedenih srednjih šol. Osnovna
množica je hipotetična in jo sestavljajo dijaki, ki so podobni opisanemu vzorcu.
Štiriletni srednješolski programi (gimnazija in srednje strokovno izobraževanje) imajo v
predmetniku predmet geografija. V predmetnikih triletnih srednjih poklicnih programov so
geografske vsebine zajete v predmet družboslovje, ki zajema tri predmetna področja, in sicer
geografijo, zgodovino in državljansko kulturo.
V drugi del raziskave o vrednotenju in uporabi kartografskih pripomočkov pa so bili vključeni
profesorji geografije in družboslovja z različnih srednjih šol po Sloveniji. Preko elektronske
pošte je bilo poslanih 106 anketnih vprašalnikov, preko navadne pošte pa 58. Od skupno
poslanih 164 je bilo vrnjenih 57 anketnih vprašalnikov z različnih srednjih šol in z različnih
regij. Med tistimi, ki so odgovorili, je 14 profesorjev in 53 profesoric geografije/družboslovja.
Vzorec profesorjev geografije je priložnosten, osnovna množica je hipotetična.
10. 2. 3 INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV
Za raziskavo o vrednotenju uporabe kartografskih pripomočkov smo sestavili anketni
vprašalnik za dijake (Priloga 1) in anketni vprašalnik za profesorje geografije (Priloga 2).
Vsebino anketnega vprašalnika smo načrtovali glede na izbor vsebine in namena diplomske
naloge. Najprej smo predelali in analizirali teoretično vsebino raziskovalnega problema ter si
postavili temeljna raziskovalna vprašanja in hipoteze.
Oba anketna vprašalnika sta anonimna. Anketni vprašalnik za dijake je sestavljen iz desetih
vprašanj in vsebuje vprašanja zaprtega tipa. Štiri vprašanja imajo dodano še obrazložitev
odgovora. Anketni vprašalnik za profesorje geografije vsebuje sedem vprašanj zaprtega tipa,
eno vprašanje z rangiranjem odgovorov in dva vprašanja odprtega tipa.
Dijaki so bili anketirani v obdobju med 18. januarjem in 16. februarjem 2007, anketiranje
profesorjev pa je potekalo med 20. januarjem in 16. februarjem 2007.
10. 2. 4 OBDELAVA PODATKOV
Dijakom je bilo razdeljenih 307 anketnih vprašalnikov, od katerih jih je bilo pravilno
izpolnjenih 300. Profesorjem je bilo poslanih 164 anketnih vprašalnikov, od katerih je bilo
vrnjenih 57 in ti so bili vsi pravilno izpolnjeni. Pravilno izpolnjene anketne vprašalnike smo
kasneje statistično obdelali.
Odgovore smo analizirali tabelarično, kjer je prikazana frekvenca in odstotek ustreznih
odgovorov. Glavna statistična metoda obdelave je preizkušanje hipotez neodvisnosti s χ²preizkusom.
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11. REZULTATI RAZISKAVE – POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH
HIPOTEZ ZA DIJAKE
11. 1 VPLIV SPOLA NA PRILJUBLJENOST PREDMETA GEOGRAFIJA
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti predmeta
geografija glede na spol dijakov?
Hipoteza: Spol ne vpliva na priljubljenost geografije v šoli.
Tabela 5: Vpliv spola na priljubljenost geografije.

zelo rad/a obiskujem
rad/a obiskujem
včasih
ne obiskujem rad/a
sploh ga ne obiskujem rad/a
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

MOŠKI
f
f%
30
17,2
65
37,1
57
32,6
16
9,1
7
4,0
175
100

ŽENSKE
SKUPAJ
f
f%
f
f%
24
19,2
54
18,0
62
49,6
127
42,3
32
25,6
89
29,7
6
4,8
22
7,3
1
0,8
8
2,7
125
100
300
100
χ² = 8,714 < 9,488 (α = 0,05; g = 4)

Ne obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti geografije glede na spol dijakov,
vendar pa se kaže tendenca k razliki. Tako dijaki kot dijakinje v povprečju radi obiskujejo
geografijo oziroma predmet družboslovje (kadar so na programu geografske vsebine – srednje
poklicno izobraževanje). Delež dijakov in dijakinj, ki predmeta ne obiskujejo radi, znaša v
celotni anketirani populaciji le 10 %.
Večja razlika v priljubljenosti predmeta se kaže, če odgovore, med katerimi so anketirani
izbirali, združimo v zgolj tri kategorije, kot je prikazano v tabeli št. 6.
Tabela 6: Združeni odgovori o vplivu spola na priljubljenost geografije.

rad/a obiskujem pouk geo.
včasih da, včasih ne
ne obiskujem rad/a geo.
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

MOŠKI
f
f%
95
54,3
57
32,6
23
13,1
175
100

ŽENSKE
SKUPAJ
f
f%
f
f%
86
68,8
181
60,3
32
25,6
89
29,7
7
5,6
30
10,0
125
100
300
100
χ² = 7,890 > 5,991 (α = 0,05; g = 2)

Odgovore smo združili v tri kategorije (odgovora zelo rad in rad obiskujem pouk geografije
ter odgovora ne obiskujem rad in sploh ne obiskujem rad pouka geografije smo združili). V
tem primeru smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna razlika. Dijakinje (68,8 %) raje
obiskujejo pouk geografije kot dijaki (54,3 %). V primerjavi z dijakinjami je med dijaki 7,5 %
dijakov, ki pouka geografije ne obiskujejo radi.
Spol ne vpliva na priljubljenost pouka geografije, vendar se kaže tendenca k razliki. Če
združimo kategorije odgovorov, se kaže razlika v priljubljenosti predmeta glede na spol
dijakov.
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11. 2 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA PRILJUBLJENOST POUKA
GEOGRAFIJE
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti predmeta
geografija glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole ne vpliva na priljubljenost geografije v šoli.
Tabela 7: Vpliv stopnje srednje šole na priljubljenost geografije.
GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
47
23,0
89
43,6
56
27,5
9
4,4
3
1,5

f
7
38
35
12
4

100

96

zelo rad/a obiskujem
rad/a obiskujem
včasih
ne obiskujem rad/a
sploh ga ne
obiskujem rad/a
skupaj
204
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

POKLICNA SŠ
f%
7,3
39,6
36,4
12,5
4,2

SKUPAJ
f
54
127
91
21
7

f%
18,0
42,4
30,3
7,0
2,3

100
300
100
χ² = 19,127 > 9,488 (α = 0,05; g = 4)

Obstaja statistično pomembna razlika v priljubljenosti geografije glede na stopnjo srednje
šole. Na podlagi analize s χ²-preizkusom smo ugotovili, da so pomembne razlike v
priljubljenosti geografije (oziroma geografskih vsebin v sklopu predmeta družboslovje) med
različnimi stopnjami srednjih šol. Dve tretjini (66,6 %) dijakov gimnazije in tehniških
srednjih šol radi obiskujejo pouk geografije, medtem ko je takih med dijaki poklicnih srednjih
šol manj kot polovica, le 46,9 %. Na tem mestu lahko sklepamo, da dijaki, ki imajo v
predmetniku predmet geografija, le-tega raje obiskujejo kot dijaki, ki imajo geografske
vsebine v sklopu predmeta družboslovje.
Priljubljenost predmeta smo preverili še podrobneje glede na izobraževalni program kot
prikazuje tabela št. 8.
Tabela 8: Vpliv vrste izobraževanja na priljubljenost geografije.
GIMNAZIJA
splošno
izobraževanje
f
f%
14
18,2
39
50,6
21
27,3
1
1,3
2
2,6

zelo rad/a obiskujem
rad/a obiskujem
včasih
ne obiskujem rad/a
sploh ga ne
obiskujem rad/a
skupaj
77
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

100

TEHNIŠKA SŠ
srednje strokovno
izobraževanje
f
f%
33
25,9
50
39,4
35
27,6
8
6,3
1
0,8
127
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100

POKLICNA SŠ
srednje poklicno
izobraževanje
f
f%
7
7,3
38
39,6
35
36,4
12
12,5
4
4,2

SKUPAJ
f
54
127
91
21
7

f%
18,0
42,4
30,3
7,0
2,3

96
100
300 100
χ² = 24,574 > 15,51 (α = 0,05; g = 8)

Tudi v tem primeru obstaja statistično pomembna razlika med vrsto izobraževanja in
priljubljenostjo geografije v šoli. 68,8 % dijakov gimnazije rado obiskuje pouk geografije, na
teniških srednjih šolah je takih dijakov 65,3 %, medtem ko je ta odstotek med dijaki poklicnih
šol najmanjši, le 46,9 %.
Hipoteza je zavrnjena. Stopnja srednje šole vpliva na priljubljenost geografije v šoli.
11. 3 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA MNENJE O POMEMBNOSTI
POSAMEZNIH KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v mnenju dijakov o
pomembnosti kartografskih pripomočkov glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole vpliva na mnenje o pomembnosti posameznih kartografskih
pripomočkov.
Tabela 9: Vpliv stopnje srednje šole na mnenje o pomembnosti posameznih kartografskih
pripomočkov.
GIMNAZIJA +
POKLICNA SŠ
SKUPAJ
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
f
f%
f
f%
atlas
127
42,3
43
30,5
170
38,5
stenski zemljevid
108
35,9
61
43,3
169
38,2
globus
16
5,3
11
7,8
27
6,1
tematske karte
33
10,9
16
11,3
49
11,1
neme karte
17
5,6
10
7,1
27
6,1
skupaj
301
100
141
100
442
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.
χ² = 6,097 < 9,488 (α = 0,05; g = 4)
Ne obstaja statistično pomembna razlika med mnenji dijakov o tem, kateri kartografski
pripomoček je pomembnejši, glede na stopnjo srednje šole. Tako dijaki poklicne srednje šole
kot dijaki gimnazije in tehniške srednje šole izpostavljajo uporabo atlasa in stenskih
zemljevidov. 42,3 % dijakov 4-letnih SŠ je izpostavilo uporabo atlasa in 35,9 % uporabo
stenskih zemljevidov. Dijaki poklicnih šol so na prvo mesto s 43,3 % postavili stenske
zemljevide, sledi uporaba atlasa s 30,5 %. Nekaj nad 10 % dijakov izpostavlja uporabo
tematskih kart, manj kot 10 % dijakom pa se zdijo pomembne neme karte in globus.
Hipoteza je zavrnjena, kajti stopnja srednje šole ne vpliva na mnenje dijakov o
pomembnosti posameznih kartografskih pripomočkov.
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Graf 1, 2: Kartografski pripomočki, ki so po mnenju dijakov najpomembnejši.

11. 4 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA POGOSTOST UPORABE
POSAMEZNEGA KARTOGRAFSKEGA PRIPOMOČKA PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe
kartografskih pripomočkov pri pouku geografije glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe posameznih kartografskih
pripomočkov pri pouku geografije.
Tabela 10: Najpogosteje uporabljan kartografski pripomoček pri pouku geografije.
GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
atlas
73
35,8
ročni zemljevid
0
0
stenski zemljevid
131
64,2
skupaj
204
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

POKLICNA SŠ
f
18
1
77
96

SKUPAJ

f%
f
f%
18,8
91
30,4
1,0
1
0,3
80,2
208
69,3
100
300
100
χ² = 10,778 > 5,991 (α = 0,05; g = 2)

Obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe kartografskih pripomočkov pri
pouku geografije glede na stopnjo srednje šole. Dijaki gimnazije in srednjega strokovnega
izobraževanja pogosteje uporabljajo atlas (35,8 %) pri pouku geografije kot dijaki srednjega
poklicnega izobraževanja (18,8 %) pri geografskih vsebinah v okviru predmeta družboslovje.
Iz razlike v uporabi atlasa lahko sklepamo tudi o opremljenosti posameznih šol z atlasi. V
gimnazijah imajo v večini na voljo tudi komplete atlasov, ki jih pred uro razdelijo, medtem ko
na srednjih poklicnih šolah te možnosti profesorji večinoma nimajo na voljo, a tudi dijaki ne
nosijo atlasov v šolo ali pa jih sploh nimajo. Iz razpredelnice je tudi razvidno, da je
najpogostejši pripomoček pri pouku geografije stenski zemljevid, saj kar 64,2 % dijakov 4letnih srednjih šol in 80,2 % dijakov poklicnega izobraževanja najpogosteje uporablja stenski
zemljevid. Uporaba ročnih zemljevidov je zanemarljiva.
57

Hipoteza je potrjena. Stopnja srednje šole vpliva na razlike v pogostosti uporabe
posameznih kartografskih pripomočkov pri pouku.
Graf 3,4: Najpogosteje uporabljan kartografski pripomoček pri pouku geografije.

11. 5 POGOSTOST UPORABE ATLASA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe atlasa
pri pouku geografije glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe atlasa pri pouku geografije.
Tabela 11: Pogostost uporabe atlasa pri pouku glede na stopnjo srednje šole.
GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
pri vsaki uri
34
16,7
pogosto
73
35,8
redko
80
39,2
skoraj nikoli
17
8,3
nikoli
0
0
skupaj
204
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

POKLICNA SŠ
f
2
27
54
13
0
96

SKUPAJ

f%
f
f%
2,1
36
12,0
28,1
100
33,3
56,3
134
44,7
13,5
30
10,0
0
0
0
100
300
100
χ² = 18,73 > 7,815 (α = 0,05; g = 3)

Obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe atlasa pri pouku geografije glede
na stopnjo srednje šole. Dijaki, ki imajo predmet geografija, to so dijaki splošnega in
srednjega strokovnega izobraževanja, pogosteje uporabljajo atlase pri pouku (vedno in
pogosto 52,5 %) kot dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (30,2 %) pri predmetu
družboslovje.
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Tabela 12: Pogostost uporabe atlasa pri pouku glede vrsto izobraževanja.
GIMNAZIJA
f
f%
pri vsaki uri
22
28,6
pogosto
19
24,7
redko
28
36,4
skoraj nikoli
8
10,3
nikoli
0
0
skupaj
77
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

TEHNIŠKA SŠ
f
f%
12
9,5
54
42,5
52
40,9
9
7,1
0
0
127
100

POKLICNA SŠ
SKUPAJ
f
f%
f
f%
2
2,1
36
12,0
27
28,1
100
33,3
54
56,3
134
44,7
13
13,5
30
10,0
0
0
0
0
96
100
300
100
χ² = 38,665 > 12,59 (α = 0,05; g = 6)

Tudi če primerjamo dijake glede na vrsto izobraževanja, obstaja statistično pomembna razlika
pri uporabi atlasa pri pouku geografije. Gimnazijci v večjem deležu (28,6 %) uporabljajo atlas
pri vsaki uri. Pri vsaki uri uporablja atlas 9,5 % dijakov srednjega strokovnega izobraževanja
in le 2,1 % dijakov srednjega poklicnega izobraževanja. Pogosto uporablja atlas 33,3 %
dijakov anketirane populacije. Vzpodbuden je podatek, da vsaj včasih uporabljajo atlas vsi
dijaki, kajti nihče od anketiranih ni odgovoril, da atlase nikoli ne uporablja. Največji delež,
tako glede na program in stopnjo izobraževanja kot skupno, predstavljajo dijaki, ki redko
uporabljajo atlas. Na grafu št. 5 je prikazana grafična ponazoritev uporabe atlasa glede na
vrsto srednješolskega izobraževanja.
Hipoteza je potrjena. Obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti uporabe atlasa
glede na stopnjo srednje šole.
Graf 5: Pogostost uporabe atlasa pri pouku geografije.
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11. 6 VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA UPORABO ATLASA PRI DOMAČEM
DELU DIJAKOV
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi atlasa pri
domačem delu dijakov glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja šole vpliva na pogostost uporabe atlasa pri domačem delu.
Tabela 13: Uporaba atlasov pri domačem delu glede na stopnjo srednje šole.
GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
da
136
66,7
ne
68
33,3
skupaj
204
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

POKLICNA SŠ
f
24
72
96

SKUPAJ

f%
f
f%
25,0
160
53,3
75,0
140
46,7
100
300
100
χ² = 45,536 > 3,841 (α = 0,05; g = 1)

Obstaja statistično pomembna razlika v uporabi atlasa pri domačem delu glede na stopnjo
srednje šole. 66,7 % dijakov srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja
uporablja atlas tudi doma pri domačem delu oziroma pri učenju, medtem ko je takih dijakov v
srednjem poklicnem izobraževanju le četrtina (25 %). Kot razlog neuporabe atlasa navajajo,
da je za pozitivno oceno dovolj znanje iz učbenika ali zapiskov v zvezku. Večina teh dijakov
doma tudi nima atlasa. Dijaki gimnazije utemeljujejo uporabo atlasa pri samostojnem delu z
odgovorom, da profesor pri ustnem ocenjevanju zahteva tudi orientacijo na zemljevidu, pri
pisnem ocenjevanju pa je velikokrat prisotna tudi nema karta. Če želijo višjo oceno, morajo
obvladati branje zemljevida in orientacijo na njem. Gimnazijci so tudi mnenja, da jim uporaba
atlasa utrdi in olajša učenje iz učbenika, saj si snov tako lažje zapomnijo.
Tabela 14: Uporaba atlasov pri domačem delu glede na vrsto izobraževanja.
GIMNAZIJA
f
f%
da
69
89,6
ne
8
10,4
skupaj
77
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

TEHNIŠKA SŠ
f
f%
67
52,8
60
47,2
127
100

POKLICNA SŠ
SKUPAJ
f
f%
f
f%
24
25,0
160
53,3
72
75,0
140
46,7
96
100
300
100
χ² = 71,695 > 5,991 (α = 0,05; g = 2)

Obstaja statistično pomembna razlika v uporabi atlasa pri domačem delu glede na vrsto
srednje šole. Dano hipotezo smo preverili tudi glede na vrsto srednje šole, kjer smo s pomočjo
χ²-preizkusa ugotovili še večjo statistično pomembno razliko kot glede na stopnjo srednje
šole. Večina gimnazijcev (89,9 %) uporablja atlas pri domačem delu. Takih dijakov je na
srednji tehniški šoli 52,8 % in na poklicni le 25 %. V celotni anketirani populaciji jih več kot
polovica (53,3 %) uporablja atlas.
Hipotezo potrdimo, kajti med dijaki na različnih stopnjah srednjih šol so razlike v uporabi
atlasa pri domačem delu.
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Graf: 6: Delež dijakov, ki uporablja atlas pri domačem delu.
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V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto dijaki uporabljajo atlas pri domačem delu
oziroma pri učenju geografije/družboslovja. Zajeti so le tisti dijaki, ki so na vprašanje, ali
uporabljajo atlas tudi doma, odgovorili pritrdilno. Odgovore smo analizirali glede na vrsto
izobraževanja.
Tabela 15: Pogostost uporabe atlasa pri učenju.
GIMNAZIJA
f
f%
vedno
23
33,3
pogosto
37
53,6
redko
9
13,1
skupaj
69
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

TEHNIŠKA SŠ
f
f%
35
52,2
26
38,8
6
9,0
67
100

POKLICNA SŠ
SKUPAJ
f
f%
f
f%
3
12,5
61
38,1
8
33,3
71
44,4
13
54,2
28
17,5
24
100
160
100
χ² = 32,522 > 9,488 (α = 0,05; g = 4)

Statistično pomembna razlika se kaže tudi med dijaki, ki uporabljajo atlas doma. Največji
delež dijakov, ki vedno uporablja atlas, je na srednji tehniški šoli (52,2 %). Potrebno je dodati,
da so bili med dijaki srednjega strokovnega izobraževanja anketirani tudi dijaki dveh
oddelkov smeri turistični tehnik, ki imajo predmet geografija vsa štiri leta in med katerimi je
predmet priljubljen. Če izvzamemo turistične tehnike, so v uporabi atlasov v ospredju
gimnazijci. Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja najmanj uporabljajo atlas doma.
Večina dijakov je dopisala, da atlasa nimajo doma, torej njegova uporaba tudi ni mogoča.
Med tistimi, ki ga uporabljajo, je 54,2 % takih, ki ga uporabljajo redko.
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12. REZULTATI RAZISKAVE – POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH
HIPOTEZ ZA PROFESORJE GEOGRAFIJE
12. 1. VPLIV STOPNJE SREDNJE ŠOLE NA MNENJE O POMEMBNOSTI
KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV PRI POUKU GEOGRAFIJE
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v mnenju profesorjev o
pomembnosti uporabe kartografskih pripomočkov glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole, na kateri poučuje profesor geografije, ne vpliva na mnenje o
pomembnosti kartografskih pripomočkov pri pouku geografije.
*Analiza raziskave je v tem poglavju nekoliko spremenjena. Nekateri profesorji poučujejo na
različnih srednjih šolah, zato so v raziskavo šteti večkrat, če poučujejo na različnih stopnjah.
Tabela 16: Stopnja pomembnosti kartografskih pripomočkov pri pouku geografije.

da, zelo so pomembni
enako pomembni kot ostali
manj pomembni
niso pomembni
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
35
63,6
20
36,4
0
0
0
0
55
100

POKLICNA SŠ
f
11
6
0
0
17

SKUPAJ

f%
f
f%
64,7
46
63,9
35,3
26
36,1
0
0
0
0
0
0
100
72
100
χ² = 0,006 < 3,841 (α = 0,05; g = 1)

Že iz tabele je razvidno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med profesorji o
pomembnosti kartografskih pripomočkov pri pouku geografije. 63,9 % profesorjev je mnenja,
da so kartografski pripomočki zelo pomembni, medtem ko jih 36,1 % meni, da so enako
pomembni kot ostali pripomočki. Nihče izmed profesorjev ni mnenja, da bi bili kartografski
pripomočki manj pomembni ali nepomembni pri pouku.
Hipoteza je potrjena. Stopnja srednje šole ne vpliva na mnenje profesorjev o pomembnosti
kartografskih pripomočkov. Tako profesorji geografije, ki poučujejo na gimnaziji ali srednji
tehniški šoli, kot profesorji geografije, ki poučujejo družboslovje na srednji poklicni šoli,
menijo, da so kartografski pripomočki pomembni.
Najpogostejše utemeljitve profesorjev, ki so mnenja, da so kartografski pripomočki zelo
pomembni:
• uporaba ustreznega zemljevida pripomore k splošni predstavi in povezavi podatkov;
• vizualna predstava in orientacija nista mogoči brez kartografskega gradiva – prostorska
umestitev podatkov in nazornost pouka;
• kartografska pismenost je del funkcionalne pismenosti, ki jo je potrebno doseči pri vseh
dijakih;
• bistvo geografije je pokrajina, ki jo moramo umestiti v prostor, saj brez uporabe
kartografskih pripomočkov ni mogoč pouk geografije.
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12. 2 UPORABA TEMATSKIH IN NEMIH KART NA RAZLIČNIH STOPNJAH
SREDNJIH ŠOL
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi tematskih in
menih kart pri pouku glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole vpliva na pogostost uporabe tematskih in nemih kart pri pouku
geografije.
Tabela 17: Delež uporabe tematskih in nemih kart na posameznih stopnjah srednje šole.
GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
39
70,9

uporaba tematskih in
nemih kart
uporaba le tematskih
7
kart
uporaba le nemih
3
kart
nobenih ne uporablja
6
skupaj
55
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

POKLICNA SŠ

SKUPAJ

f
10

f%
58,8

f
49

f%
68,1

12,7

3

17,6

10

13,9

5,5

2

11,8

5

6,9

10,9
100

2
17

11,8
8
11,1
100
72
100
χ² = 1,258 < 7,815 (α = 0,05; g = 3)

Ne obstaja statistično pomembna razlika. Več kot dve tretjini profesorjev (68,1 %) pri pouku
geografije uporablja tematske in neme karte, opazna pa je razlika glede na stopnjo šole. V
srednjem splošnem in strokovnem izobraževanju 12,1 % profesorjev več uporablja tako neme
kot tematske karte kakor na stopnji nižje. Le eno vrsto kart (ali tematske ali neme) uporablja
20,9 % profesorjev. Profesorjev, ki ne uporabljajo nobenih kart, je malo več kot desetina
oziroma 11,1 %.
V anketnem vprašalniku so profesorji v velikem številu dopisali, da najpogosteje uporabljajo
tematske karte v atlasih, včasih tudi na prosojnicah iz paketa prosojnic založbe Učila. Neme
karte ali izdelajo sami ali pa jih poiščejo na svetovnem spletu, kajti posebnih zbirk nemih kart
na šolah nimajo.
Hipoteza je zavrnjena. Stopnja srednje šole ne vpliva na pogostost uporabe tematskih in
nemih kart pri pouku geografije/družboslovja.
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12. 3 KARTOGRAFSKA PISMENOST DIJAKOV NA RAZLIČNIH STOPNJAH
SREDNJIH ŠOL
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v kartografski pismenosti
dijakov glede na stopnjo srednje šole?
Hipoteza: Stopnja srednje šole vpliva na kartografsko pismenost dijakov.
Tabela 18: Kartografska pismenost dijakov glede na stopnjo srednje šole.

so kartografsko pismeni
niso kartografsko pismeni
skupaj
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

GIMNAZIJA +
TEHNIŠKA SŠ
f
f%
37
67,3
18
32,7
55
100

POKLICNA SŠ
f
11
6
17

SKUPAJ

f%
f
f%
64,7
48
66,7
35,3
24
33,3
100
72
100
χ² = 0,039 < 3,841 (α = 0,05; g = 1)

Ne obstaja statistično pomembna razlika v kartografski pismenosti na različnih stopnjah
srednjih šol. 66,7 % profesorjev je mnenja, da so dijaki kartografsko pismeni. Razlika v
mnenju profesorjev, ki poučujejo na različnih stopnjah srednjih šol, je minimalna (2,6 %).
Hipoteza je zavrnjena. Stopnja srednje šole ne vpliva na kartografsko pismenost dijakov.
12. 3. 1 POVEZANOST MED MOTIVACIJO IN KARTOGRAFSKO PISMENOSTJO
V anketnem vprašalniku so profesorji geografije podali mnenje, ali so dijaki motivirani za
uporabo kartografskih pripomočkov in ali so po njihovem mnenju kartografsko pismeni. V
tabelah št. 19 in 20 so prikazani odgovori profesorjev.
Tabela 19: Motiviranost dijakov.

Tabela 20: Kartografska pismenost dijakov.
kartografska pismenost
f
f%
da
38
66,7
ne
19
33,3
skupaj
57
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

motivacija uporabe
f
f%
da
43
75,4
ne
14
24,6
skupaj
57
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

Iz tabel je razvidna povezanost v mnenju profesorjev med motivacijo za uporabo
kartografskih pripomočkov in kartografsko pismenostjo dijakov. Po mnenju profesorjev so
dijaki, ki so kartografsko pismeni, bolj motivirani za uporabo kartografskih pripomočkov pri
pouku geografije. Dijaki, ki niso kartografsko pismeni, večinoma tudi niso motivirani.
Profesorji menijo, da je večji delež dijakov motiviranih (75,4 %) kakor kartografsko pismenih
(66,7 %).
Pri utemeljitvi odgovora so profesorji najpogosteje izpostavili, da so najbolj motivirani tisti
dijaki, ki so se že v osnovni šoli naučili brati zemljevide in ki razumejo njihov pomen.
Velikokrat pa morajo profesorji na srednjih šolah pričeti z osnovami kartografskega
opismenjevanja, kar je najbolj izrazito pri dijakih tehniških in poklicnih srednjih šol. Ko dijaki
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usvojijo osnove branja zemljevidov in spoznajo, da so številni odgovori na kartah, so bolj
motivirani za njihovo uporabo. Profesorji poudarjajo doslednost in kontinuiteto pri uporabi
kart pri pouku. Opazno je tudi zanimanje dijakov za iskanje večjih turističnih krajev/območij
in določanje njihove lege glede na lego Slovenije.
12. 4 UPORABA INTERAKTIVNIH ATLASOV V POVEZAVI Z DELOVNO DOBO
Raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika v uporabi interaktivnih
atlasov (uporaba računalnika) pri pouku glede na delovno dobo (starost) profesorja?
Hipoteza: Profesorji do 15 let delovne dobe pogosteje uporabljajo interaktivni atlas pri pouku
kot učitelji z daljšo delovno dobo.
*Na šestnajstih šolah nimajo možnosti uporabe računalnika, zato teh anket pri obdelavi
nismo upoštevali.
Tabela 21: Uporaba interaktivnega atlasa v primerjavi z delovno dobo profesorjev.
do 15 let delovne dobe
f
f%
uporablja računalnik
16
76,2
ne uporablja računalnika
5
23,8
skupaj
21
100
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

nad 15 let delovne dobe
skupaj
f
f%
f
f%
13
65
29
70,7
7
35
12
29,3
20
100
41
100
χ² = 0,620 < 3,841 (α = 0,05; g = 1)

Ne obstaja statistično pomembna razlika med uporabo računalnika in delovno dobo (starostjo)
profesorja. 76,2 % profesorjev z delovno dobo do 15 let in 65 % profesorjev z delovno dobo
nad 15 let uporablja interaktivni atlas (računalnik) pri pouku geografije. Med anketiranimi, ki
imajo v šoli (učilnici) na voljo uporabo računalnika, ga 29,3 % ne uporablja. Rezultati kažejo,
da poskušajo vsi profesorji, ne glede na njihovo starost oz. delovno dobo, slediti napredkom
in novostim pri pouku geografije.
Graf 7: Delež profesorjev, ki uporablja interaktivni atlas glede na delovno dobo.
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Hipoteza je zavrnjena. Ni statistično pomembne razlike med profesorji v uporabi
interaktivnega atlasa (računalnika) glede na njihovo delovno dobo.
12. 5 OPREMLJENOST SREDNJIH ŠOL S KARTOGRAFSKIMI PRIPOMOČKI
Tabela 22: Kartografski pripomočki, ki so na posameznih srednjih šolah na voljo.
imajo
f
57
55
48
42
37
35
34

stenski zemljevidi
atlas
globus
tematske karte
neme karte
interaktivni atlas (računalnik)
ročni zemljevidi
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.

nimajo
f%
100
96,5
84,2
73,7
64,9
61,4
59,6

f
0
2
9
15
20
22
23

f%
0
3,5
15,8
26,3
35,1
38,6
40,4

Vse srednje šole, kjer so bile izvedene ankete, imajo stenske zemljevide. Stenski zemljevidi
so pri pouku geografije osnovni in nepogrešljiv kartografski pripomoček. Prav tako je visok
delež srednjih šol, ki imajo zbirko atlasov (96,5 %). Profesorji tehniških in poklicnih srednjih
šol v večjih šolskih centrih si zbirko atlasov pogosto delijo s profesorji na gimnaziji. V
pretežnem delu uporabljajo tematske karte v atlasih, ki jih občasno dopolnijo s tematskimi
kartami iz zbirke prosojnic založbe Učila. Presenetljiv je podatek, ki ga navajajo profesorji, da
posebnih zbirk nemih kart nimajo, kljub temu da obstajajo na trgu številne zbirke različnih
nemih kart. 64,9 % profesorjev poudarja, da so si bodisi sami bodisi v strokovnem aktivu
izdelali svoje zbirke nemih kart, ki jih sproti dopolnjujejo. Visok je tudi delež šol, kjer je v
specializirani geografski učilnici računalnik ali pa imajo profesorji na voljo prenosni
računalnik (61,4 %).
Tabela 23: Primerjava med kartografskimi pripomočki, ki jih imajo profesorji na razpolago, in
njihovo uporabo.
ima
uporablja
f
f%
f
f%
stenski zemljevid
57
100
57
100
atlas
55
96,5
57
100
globus
48
84,2
33
57,9
tematske karte
42
73,7
46
80,7
neme karte
37
64,9
42
73,7
interaktivni atlas (računalnik)
35
66,7
29
50,9
ročni zemljevid
34
59,7
37
64,9
Vir: Anketni vprašalnik, 2007.
Vse kartografske pripomočke uporablja več kot polovica profesorjev. Vsi profesorji
uporabljajo pri pouku stenske zemljevide in atlase. V šolah, kjer atlasov nimajo, si jih bodisi
sposodijo na gimnaziji ali v šolski knjižnici bodisi jih dijaki prinesejo s seboj v šolo.
Najmanjši delež profesorjev uporablja računalnik (50,9 %), vendar moramo poudariti, da vsi
te možnosti nimajo. Globus uporablja 57,9 % profesorjev, vendar so poudarili, da ga
uporabljajo predvsem pri vsebinah matematične geografije. Pri tematskih in nemih kartah je
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opaziti, da je delež profesorjev, ki jih uporablja, večji od deleža profesorjev, ki jih ima na
voljo. Ta pojav lahko razložimo tako, da profesorji nimajo na voljo posebnih tematskih kart,
ampak uporabljajo tiste, ki so v atlasih, medtem ko si zbirko nemih kart izdelajo sami. Razlika
je opazna pri ročnih zemljevidih. Nekatere šole v svojih zbirkah nimajo ročnih zemljevidov,
ampak jih imajo dijaki, tako da je njihova uporaba pri pouku mogoča.
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Graf 8: Povezava med kartografskimi pripomočki, ki jih imajo profesorji na razpolago, in
njihovo uporabo.

kartografski pripomočki

12. 5. 1 POGOSTOST UPORABE POSAMEZNIH KARTOGRAFSKIH
PRIPOMOČKOV
V anketnem vprašalniku so profesorji geografije s sedemstopenjsko lestvico rangirali uporabo
kartografskih pripomočkov pri pouku geografije oziroma pri geografskih vsebinah pri
predmetu družboslovje.
Tabela 24: Pogostost uporabe posameznih kartografskih pripomočkov.

vedno
zelo
pogosto
pogosto
včasih
redko
skoraj nikoli
nikoli
skupaj

stenski
zemljevid
f
f%
40 70,2

ročni
zemljevid
f
f%
1
1,8

globus
f
f%
4
7,0

atlas
f
f%
19 33,3

tematske
karte
f
f%
0
0

8
3
0
1
2
3
57

6
9
5
8
12
16
57

1
5
1
8
16
22
57

24
6
2
0
2
4
57

6
28
11
1
7
4
57

14,0
5,3
0
1,8
3,5
5,3
100

10,5
15,8
8,8
14,0
21,1
28,1
100

1,8
8,8
1,8
14,0
28,1
38,6
100

Vir: Anketni vprašalnik, 2007.
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42,1
10,5
3,5
0
3,5
7,0
100

10,5
49,1
19,3
1,8
12,3
7,0
100

neme karte
f
f%
0
0
5
9
18
14
1
10
57

8,8
15,8
31,6
24,6
1,8
17,5
100

interaktivni
atlas
(računalnik)
f
f%
1
1,8
4
4
11
7
2
28
57

7,0
7,0
19,3
12,3
3,5
49,1
100

Profesorji najpogosteje uporabljajo stenski zemljevid (89,5 %) in atlas (85,9 %). To sta
osnovna kartografska pripomočka pri pouku geografije, brez katerih si večina profesorjev ne
predstavlja kvalitetnega pouka. Tudi pri opremljenosti šol so stenski zemljevidi in atlasi v
ospredju. Redko ali nikoli ne uporablja globusa kar 80,7 % profesorjev (večina ga uporablja
pri razlagi pojmov rotacija in revolucija zemlje ter pri razlagi razporeditve časovnih pasov). V
tem kontekstu je globus podcenjen kartografski pripomoček pri pouku. Poenostavljen prikaz
pridobljenih rezultatov je v grafu št. 9, kjer smo združili sorodne kategorije. Kategorije vedno,
zelo pogosto in pogosto smo združili v kategorijo pogosto. Kategorije včasih, redko in skoraj
nikoli smo združili v kategorijo včasih. Kategorija nikoli je ostala samostojna tudi pri tem
vrednotenju.
Graf 9: Grafični prikaz stopnje uporabe posameznega kartografskega pripomočka.
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Iz grafa je razvidno, da profesorji v najmanjšem deležu uporabljajo računalnik oziroma z
njegovo pomočjo najredkeje prikazujejo kartografske vsebine. Vendar je pri tem potrebna
korekcija, kajti vsi profesorji nimajo možnosti uporabe računalnika pri pouku, zato je ta delež
nekoliko višji. Visoka sta deleža zelo redke uporabe ali neuporabe globusa in ročnih
zemljevidov. Sklepamo, da je uporabo ročnih zemljevidov nadomestila uporaba atlasov. Več
kot polovica anketiranih profesorjev pogosto uporablja tudi tematske in neme karte.
V tem primeru se kažejo tudi odstopanja v primerjavi z grafom št. 8. Kot primer naj
navedemo uporabo stenskih zemljevidov, kjer se kaže odstopanje. Pri uporabi stenskih
zemljevidov so vsi profesorji navedli, da jih uporabljajo, medtem ko so pri rangiranju uporabe
posameznih kartografskih pripomočkov trije profesorji (5,3 %) odgovorili, da jih nikoli ne
uporabljajo.
V nadaljevanju poglavja sledi grafični prikaz stopnje uporabe posameznega kartografskega
pripomočka. Grafi nazorneje prikazujejo, kako so profesorji geografije in družboslovja
rangirali posamezen kartografski pripomoček glede na ostale.
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Graf 10: Stopnja uporabe atlasa pri pouku.
skoraj nikoli
4%
redko
0%
včasih
4%

nikoli
7%

vedno
33 %

pogosto
11 %

zelo pogosto
41 %

Atlas vedno in pogosto uporablja 85 % profesorjev, medtem ko je tistih, ki so atlas uvrstili na
zadnje mesto, torej da ga ne uporabljajo, le 7 %.
Graf 11: Stopnja uporabe stenskega zemljevida pri pouku.

skoraj nikoli
4%
redko
2%

nikoli
5%

pogosto
5%

zelo pogosto
14 %
vedno
70 %

Stenski zemljevid so profesorji uvrsti na prvo mesto glede pomembnosti uporabe. To je
pripomoček, brez katerega ni mogoč kvaliteten pouk geografije. Vendar je potrebno poudariti,
da je 9 % profesorjev, ki stenski zemljevid uporablja zelo redko ali nikoli.
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Graf 12: Stopnja uporabe tematskih kart pri pouku.
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Tematske karte so pomemben del geografije, kajti pogosto jih uporablja več kot polovica
profesorjev.
Graf 13: Stopnja uporabe nemih kart pri pouku.
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25 % profesorjev pogosto uporablja neme karte, redko ali občasno pa 26 %. Neme karte so
specifične in za kvalitetno izpolnjevanje zahtevajo vsaj solidno kartografsko pismenost. Pri
uporabi nemih kart mora učitelj jasno razložiti navodila dijakom, če želi doseči motiviranost
in aktivnost dijakov.
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Graf 14: Stopnja uporabe globusa pri pouku.
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Globus je podcenjen kartografski pripomoček. 38 % profesorjev ga je uvrstilo na zadnje
mesto med vsemi kartografskimi pripomočki, nadaljnjih 42 % pa ga uporablja redko ali skoraj
nikoli.
Graf 15: Stopnja uporabe ročnega zemljevida pri pouku.
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Ročni zemljevidi se najpogosteje uporabljajo pri regionalni geografiji (svet, Evropa,
Slovenija). Zaradi merila so uporabni pri začetnem oziroma uvodnem delu, za podrobnejšo
prostorsko predstavo pa profesorji uporabljajo atlase. Prednost ročnega zemljevida je, da
dijakom ne vzame veliko prostora in da so cenovno ugodni in dostopnejši kot atlasi.
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Graf 16: Stopnja uporabe interaktivnega atlasa (računalnika) pri pouku.
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Na večini gimnazij imajo specializirano geografsko učilnico s številnimi kartografskimi
pripomočki. Zaradi specializirane učilnice so geografski strokovni aktivi nekoliko v prednosti,
saj je opremljenost z računalniki visoka. Več kot 50 % profesorjev vsaj občasno uporablja
računalnik za prikaz kartografskih vsebin. Poudariti je potrebno, da so v raziskavo zajeti tudi
profesorji, ki možnosti uporabe računalnika nimajo.
12. 6 MNENJE PROFESORJEV O UPORABI KARTOGRAFSKIH PRIPOMOČKOV IN
O IZZIVIH, KI JIH NJIHOVA UPORABA PREDSTAVLJA
V anketnem vprašalniku nas je zanimalo tudi mnenje profesorjev geografije o tem, kaj je po
njihovem mišljenju najpomembneje pri uporabi kartografskih pripomočkov ter kaj jim pri tem
predstavlja največji izziv. Vprašanji sta bili odprtega tipa. V nadaljevanju sledi povzetek
najpogosteje navedenih odgovorov.
Mnenje profesorjev o tem, kaj je najpomembneje pri uporabi kartografskih pripomočkov:
• naučiti dijake funkcionalnega in učinkovitega branja kart;
• opremljenost šole s kartografskimi pripomočki – da niso zastareli;
• nepopuščanje in dosledna uporaba pri vsaki uri – natančna uporaba kart in pravilna
terminologija;
• kontinuirana uporaba na vseh stopnjah izobraževanja (več povezovanja med učitelji OŠ in
SŠ pri kartografskem opismenjevanju);
• naučiti dijake brati karte vseh vrst – življenjskost uporabe;
• razvijanje vizualnih predstav, orientacija v prostoru;
• izbor najprimernejših kart pri določeni učni temi.
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Mnenje profesorjev o tem, kaj predstavlja največji izziv pri uporabi kartografskih
pripomočkov:
• premagati strah dijakov pred zemljevidom in jih navaditi, da se vsako novo geografsko
ime poišče na zemljevidu;
• doseči osnovno kartografsko pismenost in orientacijo v prostoru vseh dijakov– posebno
kadar je potrebno v srednji šoli pričeti z osnovami kartografskega opismenjevanja;
• navaditi dijake na redno uporabo raznovrstnih kart, ne le pri pouku, ampak tudi v
vsakdanjem življenju;
• poiskati ustrezen zemljevid za določeno učno vsebino;
• s terenskim delom pokazati, da je uporaba kart smiselna tudi izven geografije v šoli (več
ur namenjenih terenskemu delu);
• uporaba računalnika.
Večina profesorjev vidi izziv v kartografskem opismenjevanju. Velik poudarek dajejo na
predstavitvi uporabnosti raznovrstnih kart (turistične karte, karte mest, karte cestnega omrežja
ipd.), kajti tako dijaki spoznajo, da jim spretnost branja kart koristi tudi v vsakdanjem
življenju in so bolj motivirani pri njihovi uporabi. Pri tem pa se kaže izziv profesorjev, da
glede na zmožnosti šole pri posameznih učnih vsebinah izberejo najprimernejše karte in s tem
še dodatno motivirajo dijake pri njihovi uporabi.
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13. ZAKLJUČEK
Kartografski pripomočki so osnova na kateri temelji kvaliteten pouk geografije, saj pokrajine,
ki je predmet geografije, ne moremo spoznavati brez uporabe le-teh. Pri uporabi moramo biti
pozorni, da izberemo primeren zemljevid, ki najbolj nazorno in jasno podkrepi profesorjevo
razlago.
V raziskavi se kažejo ugotovitve, da se tako dijaki kakor profesorji zavedajo pomembnosti
uporabe različnih kartografskih pripomočkov. Geografija oziroma družboslovje je med dijaki
na splošno priljubljen predmet. Razlike so opazne med spoloma in glede na stopnjo srednje
šole. Nekoliko večji delež dijakinj raje obiskuje geografijo kakor dijakov. Dijaki, ki ne
obiskujejo radi tega predmeta, predstavljajo desetino anketirane populacije. Razlike glede na
stopnjo izobraževanja so pričakovane, saj imajo dijaki srednjega splošnega in srednjega
strokovnega izobraževanja raje geografijo, v primerjavi z dijaki srednjega poklicnega
izobraževanja, ki imajo predmet družboslovje, kjer je geografiji namenjena tretjina ur.
Tako dijakom kakor profesorjem je uporaba stenskih zemljevidov in atlasa najpomembnejša.
Med dijaki ni razlik v vrednotenju kartografskih pripomočkov glede na stopnjo srednje šole.
Temu sledi uporaba tematskih kart, ki so sestavni del atlasov, in uporaba nemih kart. Najmanj
uporabljan pripomoček je globus.
Če primerjamo le uporabo atlasa in stenskega zemljevida, je uporaba stenskega zemljevida
več kot dvema tretjinama dijakom pomembnejša. Dijakom je pomembno, da profesor razlago
dopolnjuje z uporabo stenskega zemljevida, kajti tako lahko vsi dijaki dobijo prostorsko
predstavo, tudi tisti, ki so slabše kartografsko pismeni in niso vešči samostojnega iskanja
zemljevidov v atlasu. Glede na dobro opremljenost šol z zbirkami atlasov, le-ti nadomeščajo
uporabo ročnih zemljevidov, ki jih dijaki uporabljajo v zelo majhnem deležu. Na drugi strani
so profesorji mnenja, da so ročni zemljevidi dobrodošli pri regionalni geografiji, še posebno
pri tistih dijakih, ki doma nimajo atlasa.
Dve tretjini dijakov srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja uporablja
atlas tudi pri domačem delu, medtem ko je le četrtina takih dijakov srednjega poklicnega
izobraževanja.
Profesorji se zavedajo pomembnosti kartografskih pripomočkov na vseh stopnjah srednjih šol
in si tudi prizadevajo, da bi se uporaba le teh razširila tudi na druge predmete (npr. zgodovina,
slovenščina – književnost), kjer bi lahko pri določenih vsebinah s pomočjo primerne karte
tudi prostorsko podkrepili obravnavano snov. Pri uporabi stenskih zemljevidov med
stopnjami šol ni razlik, manjše razlike se kažejo pri uporabi atlasa, medtem ko profesorji na
gimnazijah v večjem deležu uporabljajo tudi tematske in neme karte kakor na srednjih
tehniških in poklicnih šolah.
Po mnenju profesorjev, je dve tretjini dijakov kartografsko pismenih, nekoliko manj pa jih je
tudi motiviranih za uporabo kartografskih pripomočkov pri pouku. Sklepamo, da so tisti
dijaki, ki so kartografsko pismeni, tudi bolj motivirani in obratno. Izziv, ki ga profesorji
navajajo je, da bi dosegli osnovno kartografsko pismenost pri vseh dijakih. S pomočjo
predstavitve in uporabe raznovrstnih kart (npr. karte mest, cestnega omrežja ipd.), skušajo
dijakom predstaviti prednosti, ki jih prinaša znanje branja zemljevida v vsakdanjem življenju
in ne zgolj pri pouku. Poudarjajo, da je pri tem potrebna potrpežljivost, še posebno pri tistih
dijakih, ki v osnovni šoli niso usvojili branja zemljevida.
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Kartografsko opismenjevanje ostaja domena profesorjev geografije, ki pa poudarjajo, da je
cilj preveč splošen ter da v učnih načrtih ni jasne poti za doseganje tega cilja. V prihodnosti
tako kaže jasneje opredeliti kartografsko opismenjevanje v učnih načrtih in poti po katerih bi
ta cilj dosegli. Poleg tega priporočamo uporabo kartografskih pripomočkov tudi pri drugih
predmetih. Pri geografiji so kartografski pripomočki v ospredju in nepogrešljivi, vendar je
priporočljiva tudi njihova uporaba pri določenih vsebinah pri zgodovini in slovenščini (npr.
književnost, narečja).
Na številnih srednjih šolah imajo specializirane geografske učilnice, kar predstavlja prednost
pri njihovi opremi. Na eni strani so stenske karte in atlasi že v učilnici in ni potrebno njihovo
prenašanje, po drugi strani pa strokovni geografski kolektivi lažje dopolnjujejo opremo
učilnice in imajo pogosteje v učilnici tudi računalnik kakor profesorji ostalih splošno
izobraževanih predmetov. Uporaba računalnika med profesorji narašča. Pri tem ni opaznih
razlik glede na delovno dobo oziroma starost profesorja, kajti trend naraščanja uporabe se
kaže med celotno anketirano populacijo. Pri tem navajajo prednosti, da ni potrebno
menjavanje in iskanje različnih prosojnic, ampak le ˝klik˝ med posameznimi prikazanimi
vsebinami. Tudi pri uporabi interaktivnih atlasov je prednost v tem, da lahko pred dijaki
menjajo merilo posameznih kart in na kartah označijo območja (rišejo po zemljevidu), ki jih
obravnavajo in tako pripomorejo tudi k nazornosti.
Profesorji poudarjajo, da so kartografski pripomočki pomembni pri pouku geografije, vendar
je potrebna skrbna izbira kart glede na obravnavano snov, kajti le tako lahko pripomorejo h
kvalitetnemu pouku. Pomembno je, da so kartografski pripomočki didaktično primerni, jasni
in nazorni, kajti le v tem primeru bomo ob primerni razlagi tudi motivirali dijake.
Pomembnejša od kvantitete kartografskih pripomočkov, je njihova kvalitetna uporaba.
Glede na dolgoročno uporabo kart na posameznih šolah, je pred širjenjem inventarja, potreben
skrben in tehten premislek glede didaktičnosti, nazornosti, jasnosti in primernosti kart, kajti
danes je njihova ponudba na trgu bogata in raznovrstna, še posebno z razmahom uporabe
računalnika pri in najrazličnejših interaktivnih kartografskih vsebin. Tudi profesorji geografije
opozarjajo, da sta, poleg didaktičnosti, bistvena elementa kart njihova jasnost in nazornost, saj
le z uporabo takšnih kart motiviramo tudi dijake za njihovo uporabo.
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14. SKLEP DIPLOMSKE NALOGE
Kartografski pripomočki so nepogrešljivi del pouka geografije, kajti pokrajine ni mogoče
spoznavati zgolj ob tekstovnih virih. Pripomorejo k vizualizaciji, orientaciji in umestitvi
geografskih procesov in obravnavanih območij v prostor.
Profesorji geografije imajo pri pouku na razpolago različne kartografske pripomočke: stenske
zemljevide, globus, tematske karte (na prosojnicah ali v atlasih), atlase. Neme karte večinoma
izdelajo sami ali pa jih poiščejo na svetovnem spletu. Nekateri imajo na voljo tudi računalnike
s pomočjo katerih lahko uporabljajo tudi številne interaktivne atlase. Iz raziskave je razvidno,
da so najbolj uporabljani stenski zemljevidi in atlasi.
Kartografska pismenost je del funkcionalne pismenosti. Dijakom moramo nazorno predstaviti
zemljevide in jih naučiti vsaj osnovnega branja zemljevida. Spretnost branja zemljevida ni
pomembna le pri pouku geografije, ampak tudi v vsakdanjem življenju, npr. branje turističnih
zemljevidov, avtokart, popotniških in izletniških kart.
Profesorji geografije imajo glede na specifičnost predmeta največjo izbiro kartografskih
pripomočkov, vendar poudarjajo, da niso edini, ki jih uporabljajo. Pomembno je, da jih pri
določenih vsebinskih sklopih uporabljajo tudi profesorji zgodovine (npr. selitve narodov,
prikaz območja bitk v vojnah itd.) in slovenščine (književnost). Številni profesorji, zajeti v
raziskavi, poudarjajo, da je kartografsko opismenjevanje kolektivno delo in ne le delo
profesorjev geografije.
Iz raziskave je razvidno, da tako profesorji kot dijaki, priznavajo pomembnost kartografskih
pripomočkov pri pouku. Pri tem izpostavljajo predvsem primerno izbiro kartografskega
gradiva, ki mora biti jasno, nazorno in didaktično primerno.
Pri uporabi zemljevidov moramo biti dosledni, potrpežljivi in pozorni na postopnost uporabe,
da učencem/dijakom predstavimo njegovo funkcijo in vlogo pri pouku. Kljub temu, da naj bi
bili dijaki v srednji šoli že kartografsko pismeni, velikokrat temu ni tako. Prav zato je
pomembna potrpežljivost profesorjev, da vsi dijaki spoznajo, da je uspešno branje zemljevida
pomembno tudi v vsakdanjem življenju, v času globalizacije, hitrega razvoja
telekomunikacijske infrastrukture in svetovnega spleta, hitrejšega tempa življenja in razvoja
letalskih in ostalih prometnih povezav, vseživljenjskega oz. permanentnega izobraževanja ter
v času, ko je mobilnost delovne sile zelo pomembna.
V številnih specialnih didaktikah je poudarjena posebna vloga, ki jo imajo kartografski
pripomočki pri pouku geografije. Vendar je kljub temu le v redkih tudi opisana njihova
ustrezna uporaba. Slovenska vira, ki ju je pri tem potrebno izpostaviti, sta: Kako poučevati
geografijo Slavka Brinovca in doktorska disertacija Maje Umek z naslovom: Kartografsko
opismenjevanje osnovnošolcev v Sloveniji. To sta bogata vira o kartografskem
opismenjevanju učencev in dijakov ter o predstavitvi in opisu uporabe posameznih
kartografskih pripomočkov.
Kartografski pripomočki so najpomembnejši ravno pri pouku geografije. Njihova uporaba
sega v sam začetek poučevanja geografije v šoli. Danes je na razpolago veliko stenskih
zemljevidov, atlasov in ostalih kart. Tudi na svetovnem spletu lahko učenci in dijaki poiščejo
prostorsko predstavo obravnavane snovi. Izbira kartografskega gradiva je danes pestrejša in
dostopnejša kot kadarkoli v preteklosti, vendar to dejstvo nalaga profesorjem tudi odgovorno
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izbiro posameznih kart in primerno uporabo ter predstavitev v razredu. Kartografsko gradivo
ne sme biti samo sebi v namen. Njihova izbira mora biti osnovana na didaktični in vsebinski
primernosti, kajti le tako bo uporaba zemljevida kvalitetna in uspešna. Pozornost je potrebno
nameniti tudi stopnji mišljenja na kateri so učenci/dijaki, saj s prezahtevnimi in preveč
podrobnimi zemljevidi ne dosežemo cilja, da bi s pomočjo kartografskih pripomočkov jasno
in nazorno podkrepili obravnavano učno snov.
Uspešna uporaba različnih zemljevidov, je danes pomembna za vsakega posameznika. Živimo
v času globalizacije, naraščanja letalskih prevozov, turističnih in poslovnih potovanj,
vsakodnevnih delovnih migracij. Danes so informacije svetovnega spleta dostopne vsakemu
posamezniku. Prav zato morajo profesorji geografije nameniti posebno pozornost seznanjanju
učencev in dijakov o pomembnosti uporabe različnih zemljevidov in atlasov. Pomembno
poslanstvo profesorjev geografije je, da učencem in dijakom približajo raznovrstno
kartografsko gradivo, da jih bodo le-ti znali in hoteli uporabljati ne le pri pouku, ampak v
vsakdanjem življenju.
Učencem in dijakom je potrebno nazorno predstaviti različne kartografske vire, kjer lahko
samostojno poiščejo najrazličnejše informacije. Zaskrbljujoče je dejstvo, ki ga je pokazala
anketa, da dijaki najpogosteje uporabljajo stenski zemljevid. Ob tem podatku se poraja
vprašanje, kolikokrat lahko dijaki sploh pridejo v stik s stenskim zemljevidom? Stenski
zemljevid je kartografski pripomoček, ki ga uporabljajo profesorji, medtem ko bi morali
dijaki profesorjevo razlago in ponazoritev na stenskem zemljevidu spremljati ob atlasih ali
ročnih zemljevidih. Prav zato si moramo prizadevati za dosledno in kontinuirano uporabo
atlasov in ročnih zemljevidov pri pouku geografije, kajti na ta način lahko, po mnenju
profesorjev, premagamo strah, ki ga imajo številni dijaki pri uporabi zemljevidov in
izboljšamo njihovo sposobnost branja le-teh.
Na trgu se skoraj vsakodnevno pojavljajo novi zemljevidi in atlasi, ki so ciljno usmerjeni na
šolsko uporabo. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je pomembno spremljanje novosti in
vseživljenjsko izobraževanje profesorjev. Pri uporabi interaktivnih kartografskih vsebin in
tehničnih pripomočkov, ki so pogoj za njihovo uporabo, je potrebno tudi veliko novega
znanja. Profesorjem je potrebno ponuditi seminarje in druge oblike izobraževanja, ki se
nanašajo tako na uporabo kartografskih pripomočkov kot tudi na uporabo računalnika.
Profesorji si želijo dopolniti znanje na tem področju, kar jim ob službi in družini redko tudi
uspe. Obenem pa je potrebno poudariti, da sicer že obstajajo nekateri seminarji, vendar jih
vodstvo šole redko financira, zato se jih udeležuje le manjši delež profesorjev. Na splošno pa
profesorji pozdravljajo idejo o nekaj seminarjih letno, kjer bi si izmenjali izkušnje, obnovili in
dopolnili svoje znanje.
Na koncu še enkrat poudarimo, da brez kartografskih pripomočkov ni mogoč kvaliteten pouk
geografije, kajti pokrajino (pri pouku v razredu) najbolj nazorno spoznavamo prav ob uporabi
različnih zemljevidov.
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SUMMARY
Cartographic accessories are necessary when it comes to geography lessons simply because it
is impossible to learn of landscape only from books. They can help with visualization,
orientation and placing geographical processes and regions, they are learning of, in space.
Geography teachers are using different cartographic accessories: wallmaps, globes, thematic
maps (as overlays or in atlases) and atlases. They usually make blind maps themselves or look
up for them on the internet. Computers help them use numerous interactive atlases. Research
shows that the most frequently used are wallmaps and atlases.
Cartographic literacy is a part of functional literacy. We have to illustrate maps to students
clearly and teach them at least elementary knowledge of how to read a map. Knowing how to
read a map is not useful just at geography lessons. It is needed in everyday of our lives, for
example, when we read turist maps, road maps, travelling maps, excursion maps etc.
Geography teachers are the ones who can choose out of the biggest range of cartographic
accessories. However, they are not the only group who is using them. It is neccessary that
they are used in history lessons (especially when teacher is talking about migrations of
various nations or he is showing where different battles took place) and in Slovene language
lessons (literature). Numerous teachers, included in the research, are stressing out that
cartographic literacy is a team work and not just the work of geography teachers.
The research also shows that the opinion of both teachers and students is that cartographic
accessories in school are rather important. They also think that choosing proper accessory is
the most important part. It must be understandable, evident and didacticly appropriate.
While handling with maps, we have to be consistent, patient and use them gradually, so that
students would understand their function and what an important part they play in lessons.
Although students in high schools should be already cartographic literate, unfortunately this is
not always the case. Therefor teachers must show patience and teach students the importance
of reading maps correctly. We need it in every day of our life, especially in age of
globalization, quick development of telecommunication infrastructure and internet, faster
tempo of life, development of airlines and other traffic lines, in age of continuous education
and when mobility of labor force is very important.
Numerous special didactics are stressing out the important role cartographic accessories are
playing in geography lessons. Yet they rarely talk about how to use them properly. There are
two Slovenian sources of information, which stand out: the first is Kako poučevati geografijo
from Slavko Brinovec, and the second is doctorate dissertation from Maja Umek with title
Kartografsko opismenjevanje osnovnošolcev v Sloveniji. They are full of instructions how to
perform cartographic literacy, give presentation of different cartographic accessories and how
to use them.
Cartographic accessories play the most important role at geography lessons. They are being
used from the first appearance of geography lessons in schools. Nowadays we can choose
from numerous wall maps, atlases and others maps. Students can also use computer and
search the internet for visual image of landscape, they are learning of. Selection of
cartographic material is nowadays very wide and more attainable than ever. Still, teachers
have to choose particular maps with responsibility and use and present them appropriately.
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This days, a successful use of different maps is significant for every individual. And that is
why we all have to try hard to use particular cartographic accessories in many varieties and be
aware of all the knowledge they bring to us. The use of cartographic accessories have to be
appropriate from didactic and content point of view. The stage of cognitive development of
pupils is also important. Teachers should think about those aspects when they select maps and
other cartographic accessories.
Successful use of various maps and atlases is nowadays important for everyone of us. We live
in time of globalisation, transportation is increacing, tourist and businesslike travels are more
frequent and the internet conection is available to all of us etc. Becasue of those agruments,
geography teachers have to take caution when they represent different maps to pupils. They
have to convince pupils for map use not only in school, but more importantly in everyday life,
so that pupils will long for map use in their life
The seek of various informations in cartographic accessories indicate knowlege of map
reading. The alaming fact from research is, that the most frequently used cartographic
accessories by pupils are wall maps. The question is: how frequently and where do they use
them? Teachers use wall maps, whereas pupils should be using atlases during geography
lessons and at home. Therefore consistent and permanent use of atlases in geography is
important. Also it is important for pupils to recognize how significant for life is solid
knowlege of map reading.
Everyday there are a lot of new maps and atlases in the market that are orientated into school
use. Also geography teachers have to be aware of those newnesses. Permanent education
takes an important role in computer usage of numerous interactive atlases. Schools and the
government departement of education should organize more seminars about variety of
cartographic accessories and their usage. There are some seminars, but the problem is their
high price, therefore only few teachers participate.
In the end, we have to emphasise that the cartographic accessories are important in geography
lessons simply because it is impossible to learn of landscape without them.
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PRILOGA 1
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DIJAKE
Sem absolventka geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pripravljam diplomsko
nalogo z naslovom Vrednotenje uporabe kartografskih pripomočkov na različnih stopnjah srednjih šol.
V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik za profesorje geografije, ki mi bo v veliko pomoč pri
izdelavi diplomske naloge.
Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da odgovorite na vsa vprašanja čimbolj iskreno. Če ni
drugače navedeno, ustrezno označite (odebelite ali podčrtajte) odgovor.
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
1. Spol:
a) M
b) Ž
2. Kateri letnik obiskujete?
a) prvi
b) drugi
c) tretji
d) četrti
3. Katero srednjo šolo obiskujete:
a) gimnazija
b) srednja tehniška šola ___________________________________________ (navedi smer)
c) srednja poklicna šola: ___________________________________________ (navedi smer)
4. Kakšna je bila vaša končna ocena pri pouku geografije (oziroma pri predmetu
družboslovje) v lanskem šolskem letu?
a) odlično (5)
b) prav dobro (4)
c) dobro (3)
d) zadostno (2)
5. Ali radi obiskujete pouk geografije?
a) zelo rad(a) ga obiskujem
b) rad(a) ga obiskujem
c) včasih ga rad(a) obiskujem
č) ne obiskujem ga rad(a)
d) sploh ga ne obiskujem rad(a)
Utemeljite odgovor
(zakaj):___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši pripomoček pri geografiji?
(lahko obkrožite več odgovorov)
a) atlas
b) stenski zemljevidi
c) globus
d) tematske karte
e) neme karte
f) drugo __________________________________________
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Utemeljite zakaj so ti po vašem mnenju najpomembnejši:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Kateri pripomoček najpogosteje uporabljate pri pouku geografije?
a) atlas
b) ročni zemljevid
c) stenski zemljevid
d) drugo ___________________________________________
7. Kako pogosto uporabljate atlas pri pouku geografije?
a) pri vsaki uri
b) pogosto, pri vsaki tretji uri
c) redko
d) skoraj nikoli, izjemoma
e) nikoli
8. Ali uporabljate atlas tudi pri učenju geografije doma?
a) da
b) ne
Zakaj?____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Če ste odgovorili z da, kako pogosto ga uporabljate pri učenju doma?
a) vedno kadar se učim
b) pogosto ga uporabljam
c) redko ga uporabljam
9. Ali poiščete informacije, ki jih preberete v učbeniku tudi v atlasu?
a) da
b) ne
Zakaj?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Ali želite še kaj dodati ali povedati na temo kartografskih pripomočkov pri pouku
geografije?

Najlepša hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 2
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA PROFESORJE GEOGRAFIJE
Sem absolventka geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pripravljam
diplomsko nalogo z naslovom Vrednotenje uporabe kartografskih pripomočkov na različnih
stopnjah srednjih šol. V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik za profesorje geografije,
ki mi bo v veliko pomoč pri izdelavi diplomske naloge.
Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da odgovorite na vsa vprašanja čimbolj iskreno.
Če ni drugače navedeno, ustrezno označite (odebelite ali podčrtajte) odgovor.
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
1. Spol:

M

Ž

2. Koliko let že poučujete geografijo?
a) manj kot 5 let
b) od 5 do 10 let
c) od 11 do 15 let
d) od 16 do 20 let
e) od 21 do 25 let
f) več kot 25 let
3. Na kateri stopnji srednje šole poučujete?
a) gimnazija
b) srednja tehniška šola
c) srednja poklicna šola
4. Ali so po Vašem mnenju kartografski učni pripomočki pomembni pri pouku
geografije?
a) Da, zelo so pomembni.
b) So enako pomembni kot ostali učni pripomočki.
c) So manj pomembni kot ostali učni pripomočki.
d) Sploh niso pomembni.
Prosim utemeljite Vaš odgovor:

5. Katere izmed navedenih učnih pripomočkov imate na voljo na šoli na kateri
poučujete?
imamo
STENSKI ZEMLJEVIDI
ROČNI ZEMLJEVIDI
GLOBUS
ATLAS
TEMATSKE KARTE
NEME KARTE
RAČUNALNIK – INTERAKTIVNI ATLAS
Drugo:
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nimamo

6. Katere izmed kartografskih pripomočkov uporabljate?
uporabljam

ne uporabljam

STENSKI ZEMLJEVIDI
ROČNI ZEMLJEVIDI
GLOBUS
ATLAS
TEMATSKE KARTE
NEME KARTE
RAČUNALNIK – INTERAKTIVNI ATLAS
Drugo:
7. S številkami od 1 (najbolj) do 7 (najmanj) označite kako pogosto uporabljate
posamezne pripomočke.
STENSKI ZEMLJEVIDI
ROČNI ZEMLJEVIDI
GLOBUS
ATLAS
TEMATSKE KARTE
NEME KARTE
RAČUNALNIK – INTERAKTIVNI ATLAS
8. Ali so po Vašem mnenju učenci motivirani za uporabo zemljevidov (jih radi
uporabljajo)?
a) da
b) ne
Zakaj? (Prosim utemeljite odgovor.)

9. Ali po Vašem mnenju dijaki uspešno uporabljajo zemljevide, so kartografsko
pismeni?
a) da
b) ne
10. Kaj po vašem mnenju predstavlja največji izziv pri uporabi kartografskih
pripomočkov pri pouku?

11. Kaj je po Vašem mnenju najpomembneje pri uporabi kartografskih pripomočkov?

Hvala za sodelovanje!
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