Vzgoja za (evropsko) demokracijo
na predmetnem področju geografije in sociologije
Izvleček:
V Evropi 21. stoletja se spreminjajo vrednote, ki povezujejo in oblikujejo evropsko
družbo in družbo. Del uresničevanja in krepitve teh vrednot predstavlja tudi šola, znotraj nje
pa učitelj kot uresničevalec vzgojno–izobraževalnih vsebin , organizator, spodbujevalec ...
Za uspešno in demokratično poučevanje področij geografije in sociologije so potrebne
različne učne metode in oblike, aktualnosti, zanimivosti, sproščena razredna klima, predvsem
pa strokovno usposobljen in dinamičen profesor. Potrebno se je zavedati s kakšnimi
didaktičnimi kulturami oblikujemo demokratične državljane. Razbiti je potrebno toge vzorce
poučevanja in vzgajanja, sama vzgoja za evropsko demokracijo pa je tako ali tako že vpeta v
sam družbeni kontekst. Tako z demokratičnim poučevanjem vzgajamo ponosne, pokončne in
demokratične državljane.
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Education for (European) democracy
In the subjects of geography and sociology
Summary:
In 21st Century Europe the values, which connect and shape the European society, are
changing. Part of realizing and strengthening of these values are represented by school and
the teacher - the one who realizes of educational contents, organizes and encourages.
We need different teaching methods and forms, actualities, interesting things, a
relaxing class climate, and above all a professional and dynamic teacher to successfully and
democratically teach geography and sociology. We need to realize which didactical cultures
to use to shape democratic citizens. Rigid patterns of teaching and educating need to be
broken; the education for European democracy itself is already part of the social context. If
we teach democratically, we can raise proud, upright and democratic citizens.
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1. Uvod
Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo ter z udejanjanjem Lizbonske strategije, se je
pričelo vzporedno z poučevanjem vse bolj poudarjati tudi demokratičnost kot vrednoto 21.
stoletja, vendar tudi v smislu demokratičnega poučevanja, ki naj bi ga vključevale vse stopnje
izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje naj danes, ko nas povsod spremlja razdvojenost,
omogočita posameznikom kot učečim se, razvoj lastne odgovornosti za doseganje svojih
ciljev, hkrati pa tudi odgovornost za druge in doseganje njihovih ciljev. Z vzgojo za
(evropsko) demokracijo lahko dosežemo visoko raven zavestnih državljanov z veliko
ekološko ozaveščenostjo, spoštovanjem samih sebe in drugih, razgledanostjo itd., vendar pa je
na poti do te demokratične vzgoje potrebno še veliko truda in kreativnosti, predvsem s strani
učiteljev pa tudi s strani učečih se, saj se vzgoja za demokracijo pojmuje, kot več plastna in
izvedljiva le z medsebojnim sodelovanjem.
Za lažje razumevanje same vsebine diplomskega dela, pa je dobro poznati osnovne
pojme.
Beseda demokracija izhaja iz grške besede demos, kar pomeni ljudstvo in kratia,
oblast. Z drugimi besedami je demokracija vladavina ljudstva, t.j. politična oblast je
legitimirana, ko izhaja iz ljudstva. Osnovni pojmi, ki se navezujejo na demokracijo, so
suverenost (ki izraža ljudstvo, kot neodvisno politično skupnost, ki vlada samemu sebi oz.
določa, kdo bo vladal v njihovem imenu). Drugi takšen pojem je osebna svoboda, ki izraža
pomen, da imajo posamezniki pravico do svojega načina življenja, avtonomnost, tretji
pomemben pojem pa je pojem enakopravnost (izraža enake pravice vseh ljudi, ne glede na
spol, raso, versko ali politično pripadnost) (Mednarodni okvir edukacije za demokracijo,
2004).
Sociologija se ukvarja z družbenostjo našega življenja, z analizo družbenih struktur,
družbenih odnosov in procesov. Kljub temu, da sociologi različno interpretirajo samo pojem
sociologija, pa je vsem skupno poudarjanje dimenzije družbenosti in družbenega življenja.
(Sociologija, ZRSŠ, 1997, str. 9)
Geografija je znanost, ki se ukvarja s proučevanjem pojavov na zemeljskem površju,
nastalih z delovanjem naravnih procesov in človeške družbe, v medsebojni vzorčni in
funkcijski povezanosti. (Leksikon geografija, 1985)
Vzgojo lahko označimo kot zavedno usmerjen razvoj osebnosti v intelektualnem,
moralnem, fizičnem, estetskem in emocionalnem smislu. Je zapletena in večplastna dejavnost,
ki se uresničuje skozi vzgojne procese. Vzgojo razumemo kot neko stalnost, kontinuiranost,
vzajemnost delovanja, medsebojno povezanost in končni produkt, skratka vzgoja je celostno
oblikovanje osebnosti.
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V diplomskem delu je preučevan pomen demokracije za uspešno in demokratično
poučevanje v šolah, saj se vse prevečkrat profesorji pri snovanju učnih ur soočajo z
vprašanjem, kaj je pravzaprav tisto, kar pomeni kakovostno in aktualno izobraževanje,
katerim smernicam je potrebno slediti in kakšni so različni načini za kakovostno podajanje
učne snovi učečim se. Profesor, ki deluje samo po modelu tradicionalnega pouka, ne more biti
uspešen pri razvijanju učečih se pri vzgoji za demokratično politično kulturo.
Pomembno je vedeti in se zavedati zakaj, na kakšen način in predvsem na koga se
nanaša izobraževanje, zato je potrebno izobraževati posamezne individume, ki postajajo
danes, v informacijskem času po eni strani izredno zahteven kader, po drugi strani pa se
izgubljajo v množici globalizacijskega sveta, v katerem se poudarja vse večja potreba po
prepoznavnosti.
Danes se začenja ob rasti informacijske tehnologije, globalizacije, izredno jasno
opredeljevati vloga profesorja, ki je kakovosten uresničevalec kurikularnih vzgojno–
izobraževalnih vsebin. Pomembno vlogo pa nima samo profesor, ampak celotna šola, saj je
šola tista, ki deluje skozi več plasti in hkrati poučuje, vzgaja in vse skupaj povezuje. Vzgoja
za demokracijo pa se vrši znotraj šole kot izobraževalne institucije, ter zunaj nje.
Namen diplomskega dela je poudariti pomen demokracije pri izobraževanju v šolskem
in evropskem prostoru. Kot nosilec šole se v procesu izobraževanja predstavlja in izpostavlja
predvsem profesor, ki ne samo uči, ampak tudi vzgaja (temelji so učne vsebine in cilji), in je
tako učencem zgled. Tako si je danes, kot pravi Gutmannova (Gutmann, 2001), potrebno
prizadevati, da bo učeča družba temeljila na kultiviranju veščin in razpravljanju. Vendar zakaj
razpravljati - ker pripravljenost na razpravljanje ločuje med tistimi demokratičnimi državljani,
kjer razpravljanje izraža med drugim tudi vzajemno spoštovanje različnih mnenj, nazorov ...
in tistimi, ki razpravljajo samo z namenom uveljavljanja lastnih interesov, brez vedenja, da je
razpravljanje, ki dopušča osebno svobodo, svobodo lastnega mišljenja in vzajemno
spoštovanje z vsemi temi komponentami lepa vrednota, ki naj bi se krepila tudi v šolah in
tako demokratično vzgajala. Takšno aktivno učečo se družbo pa lahko izoblikujemo le preko
primernih vsebin in metod.
V diplomskem delu zaradi obsežnosti tem ne bo obravnavano splošno področje o
demokraciji in vzgoji, saj bodo razloženi le osnovni pojmi, ki so pomembni za nadaljnje
razumevanje diplomskega dela, sama razlaga splošnega o demokraciji in vzgoji pa ni tema
tega diplomskega dela. Diplomsko delo vsebuje pregleden opis nekaterih možnih didaktičnih
pristopov za (evropsko) demokracijo in opis šole kot demokratične ustanove. Podlaga za šolo,
kot demokratični prostor so, šolska klima, pregled predmetnih vsebin, ki se nanašajo na
predmetno področje geografije in sociologije in anketni vprašalnik. Anketa je bila izvedena v
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osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti, med učečimi se ter tudi med profesorji družboslovnih
predmetov geografija in sociologija. Z izsledki iz analize anketnih vprašalnikov bo podana
predstava o demokratičnem poučevanju, možnostih, načinu poučevanja ...
Pri delu diplomskega dela je bila uporabljena literatura, ki se navezuje na samo temo
diplomskega dela. Tako so bila obravnavana področja vzgoje, demokracije, discipline,
lastnosti profesorja, demokratična država Slovenija, vloga šole itd.
Osnovna delovna hipoteza je, da je v osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih
učnih načrtih dovolj možnosti za krepitev demokracije in demokratične vzgoje, predvsem v
medpredmetnih povezavah. Prav tako je pomembno dejstvo, da profesor poučuje
demokratično v skladu z miselnostjo o demokratičnem. Slednje bo razvidno iz analize
anketnih vprašalnikov, ki so bili izvedeni med profesorji družboslovnih predmetov sociologija
in geografija.
Uporabljena je bila metoda anketiranja z anketnimi vprašalniki, ki so vsebovali
odgovore odprtega tipa, saj z njimi lažje dobimo kakovostne odgovore, ki se nanašajo na
različne nivoje v izobraževanju. Anketirani so bili vprašani o njihovem pojmovanju
demokracije v slovenskih šolah, kakšnih metod in oblik se poslužujejo profesorji, kdo je tisti,
ki učečim se priskoči na pomoč, ko imajo težave (ali se profesorjem izkazuje zaupanje s strani
učečih se, saj tudi profesor vzgaja) in kaj bi si želeli učeči se v šoli izvedeti še več o
demokraciji.
Na osnovi raziskovalnega in teoretičnega dela so v diplomskem delu v zaključku
podane bistvene smernice za obravnavo te teme v slovenskem šolskem prostoru v prihodnosti.
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2. Kaj je demokracija?
Demokracija je širok pojem, ki ga ni mogoče povzeti v preprosto definicijo. Možnih je
več razlag besede demokracija, ki lahko orišejo razlago besede, kot ideje. 1
Beseda demokracija izhaja iz grške besede demos, ki pomeni ljudstvo, in besede
kratia, ki pomeni oblast. Tako lahko demokracijo definiramo kot vladavino ljudstva. Koncept
demokracije je osnovan na principu suverenosti ljudstva, kar pomeni, da ima ljudstvo
neodtuljivo lastnino nad državo. Upoštevati moramo dejstvo, da je osnovni koncept
demokracije formuliran kot ideal, torej ga ni možno v popolnosti idealizirat, koncept pa lahko
uporabljamo kot standard, po katerem lahko ocenjujemo demokratičnost.
Demokratične sisteme lahko označimo kot tiste, ki so usmerjeni v posameznika ali v
skupnost. Danes ne moremo govoriti o enotni ljudski volji, temveč le o kompromisu med
različnimi interesi, ker je družba preveč kompleksna. (Zver, 2002)
V moderni demokraciji je pravica vladavine večine omejena s pravico posameznikov,
ki so v manjšini, da uživajo enake koristi in delijo enaka bremena kot večina, prav tako pa je
zagotovljena zaščita družbenih manjšin. Izobraževanje javnosti se pojmuje kot širok sistem
skupne edukacije, vključno s šolami in drugimi načini poučevanja, ki pripravljajo državljane
na izvajanje njihovih pravic in izpolnjevanje njihovih dolžnosti. (Zver, 2002)

2. 1. Demokracija kot vrednota

Človeku vrednote pomagajo moralno presojati, ravnati, čustvovati, se odločati in so
merilo s katerim človek ocenjuje ravnanje sebe in drugih. Posamezniku so nekakšen ideal, ki
naj bi mu pomagal najti bistvene in najboljše sposobnosti, njegove lastnosti, ki naj bi
načrtovale in osmišljale njegovo življenje.
V današnji informacijski družbi so v svetu prisotne drugačne vrednote kot v
preteklosti. Človekov svet vrednot je nenehno pod novimi informacijskimi vplivi in pritiski.
Sociologi opozarjajo na pomen vrednot kot skupnega povezovalnega družbenega veziva, saj
posamezniku pomagajo graditi njegov odnos do sebe, drugih in do celotne družbe.

1

demokracija – e ž (gr.) ljudska vlada; politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in

politične pravice vseh državljanov (Slovar tujk, 2002, str. 192)
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Po Židanovi (Židan, 2004) je posameznik lastnik tako svojih vrednot, kot tudi vrednot
pluralne demokratične družbe, ki vključujejo pravno državo, demokracijo, strpnost,
spoštovanje človekovih pravic, ekološko ozaveščenost, osebno svobodo, kot tudi znanje, delo,
učenje, poštenost, odgovornost ...
Vrednotni analitiki menijo, da je zelo pomembno, da ima posameznik smisel za
demokracijo in da je čustveno in socialno dovolj zrel, da je sposoben nastopiti zase, braniti
svoja stališča ali popuščati, če je to potrebno. Posameznik danes potrebuje znanje o uspešni
komunikaciji, retoriki, prav tako pa tudi splošna humanistična znanja, ki dajejo širok pogled
na svet, sposobnost empatije, saj bo le tako lahko uspešno dosegel cilje, ki si jih je zadal. Na
različnih področjih družbenega življenja morajo ljudje skozi vsa starostna obdobja pridobivati
demokratična načela, si prizadevati za demokracijo, za obvladovanje izrazitih demokratičnih
sprememb, mlade pa je potrebno že danes poučevati za demokratični jutri (Židan, 2004).
Za družbo in posameznika je demokracija pomembna smernica pri njegovem
spopadanju z življenjskimi izzivi in pomaga pri oblikovanju mnenj. Usposablja človeka za
dejavno, odgovorno državljansko vlogo v pluralnih družbenih razmerah. V demokraciji
morajo vsi sodelovati, ne pa opazovati le od zunaj. Z demokratičnim skupnim sodelovanjem,
se bo pojavila nova kakovost dela in življenja. Zato je izjemno pomembno demokratično
zorenje posameznika in sploh slovenske ter evropske družbe. Demokracija kot vrednota ima v
tretjem tisočletju pomembno vlogo, saj se bomo z njeno pomočjo naučili demokratičnih
vzorcev ravnanja, delovanja, čustvovanja in obnašanja. Danes so v Evropi smernice, ki
nakazujejo na razvoj avtonomne in odgovorne morale pri posamezniku, vrednotenja in s tem
tudi razvoj lastne in družbene evropske kulture. (Židan, 2004)
Kot pravi Židanova (Židan, 1996), profesor mora biti v vlogi metadidaktika, saj tako z
didaktičnim poučevanjem družboslovnih predmetov geografije in sociologije pri posamezniku
ves čas gradimo ustvarjalnost, aktivnost ... in skrbimo, vzgajamo ter ustvarjamo demokratičen
rod zavestnih državljanov.
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3. Kaj je vzgoja?
Vzgojo bi lahko označili kot zavedno usmerjen razvoj osebnosti v intelektualnem,
moralnem, fizičnem, estetskem in emocionalnem smislu. Je zapletena in večplastna dejavnost,
ki se uresničuje skozi vzgojni proces, ki ga razumemo kot neko stalnost, kontinuiranost,
vzajemnost delovanja, medsebojno povezanost in nek končni produkt. Bistvenega pomena je
vzgojni smoter, ki izvira iz obče človeške norme - uresničuje človečnost v človeku.
Vzgojo dopolnjujeta dva procesa: socializacija in kulturacija. Socializacija v smislu
vzgojno-izobraževalnih potreb družbe, kot so učenje družbeno zaželenih vrednot, norm in
lastnosti, ki povečujejo posameznikovo participacijo v skupnosti. Kulturacija pa v smislu
socializacije in vzgoje kot izraznih oblik in sestavin kulture (skupek konceptov, predstavitev
in vrednot, ki jih neka skupina vključuje v svoje življenje; občutljiva je na spremembe,
integracije, bogatenje - skozi zgodovino se je razvijala v stiku z drugimi). Gre za neke vrste
socialno delovanje v smislu učenja kulturnega in civilizacijskega življenja.
John Dewey pravi, da mora biti vzgoja v demokratični družbi progresivna, kar
pomeni, da mora imeti posameznik v demokraciji takšno vzgojo, ki bo spodbujala osebno
iniciativo in prilagoditev na novosti, ki ga lahko presenetijo v življenju. Demokratični dialog
mora preseči razredno strukturo kapitalistične družbe, zato se kaže potreba po mnogih
pravicah, predvsem pa zaščito svobode informacij, preprečevanje neenakosti in vseh socialnih
struktur, ki izključujejo takšno obliko dialoga. (Emeršič, 1995)
Gutmannova je (Gutmann, 2001) izpostavila načelo deliberativne demokracije, ki se
osredotoča na vzajemnost med svobodnimi in enakopravnimi posamezniki. Državljane in
njihove predstavnike zavezujejo kolektivni zakoni, ki so jih dolžni drug drugemu opravičiti.
Deliberativna demokracija poudarja pomen javno podprtega izobraževanja, ki omogoča vsem
državljanom

razvijanje

sposobnosti

razpravljanja

in

vrednotenja

razprav

njihovih

predstavnikov. S kultiviranjem vrlin kot so resnicoljubnost, nenasilnost, praktična razsodnost,
državljanska poštenost, širokosrčnost ... demokratična družba pomaga zagotoviti osnovne
možnosti posameznikov kot svojo kolektivno sposobnost uveljavljanja pravičnosti.
Prav tako Gutmannova (Gutmann, 2001) poudarja pomen demokratične, socialne
reprodukcije, na podlagi česar utemelji tudi cilje demokratičnega izobraževanja kot razvoja
demokratičnega značaja, ki je povezan z zmožnostjo za osvoboditev in vsebuje razvoj značaja
ter učenje moralnega sklepanja. Zahteva priznanje svoboščin, kot so svoboda govora in tiska
ter zavračanje cenzure, kar dopolnjuje s takšno vzgojo, ki vključuje značajske poteze, kot so
poštenost, verska toleranca in medsebojno spoštovanje.
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Pri razpravljanju o demokratični vzgoji, je potrebno omeniti tudi interkulturalno
vzgojo, katere naloga je prispevati k ohranitvi pluralizma kultur in mora pripeljati do
skladnosti različnih vzgojnih sistemov ter pri tem ohraniti drugačnost in avtonomijo. Vzgojni
sistemi bodo morali postati fleksibilni, da bodo na enak način sprejeli kulture manjšinskih
skupnosti in kulture avtohtone skupnosti z vsemi notranjimi razlikami. Vsak prebivalec bo v
prihodnje usposobljen za nadaljnje življenjske projekte, identitete, čustva, pripadnosti, ki jih
bo delil z drugimi, drugačnimi od njegove etnične skupine, ne da bi pri tem izgubil lastne
narodnostne, lokalne in kulturne korenine. Pomembno je sproščanje evrocentrizma, lažje
razumevanje lastne kulturne identitete in tradicije, prepoznavanje skupnih lastnosti,
sprejemanje razlik, premagovanje nacionalizma, diskriminacije in nestrpnosti, skratka,
pomembno mesto ima pozitiven odnos do drugačnosti.
Di Carlo (Di Carlo, 1996) je v svojem prispevku o interkulturalni vzgoji navedla
pomembne smernice resolucije o evropski razsežnosti, ki so bile sprejete na konferenci na
Dunaju. Smernice usmerjajo v vključenost evropske razsežnosti na vsaki stopnji
izobraževanja, v učenje tujih jezikov, večje izkoriščanje materinega jezika, v uvajanje
projektov na evropsko tematiko, podpiranje evropskega dneva šole in v zagotavljanje potez
evropske dediščine v vseh disciplinah, ki so vsem deželam skupne.
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4. Slovenija, demokratična država
Slovenija je uvedla parlamentarni sistem pred petnajstimi leti (leta 1991), kar pomeni,
da je še mlada parlamentarna država. Proces prehoda iz socialističnega v parlamentarni sistem
se je pri nas začel brez zgodovine političnega pluralizma in poznavanja načel demokratičnega
vladanja. Našo demokracijo smo prilagajali institucionalnim rešitvam v že uveljavljenih
zahodnih demokracijah in se zgledovali po njihovih modelih. Bila je storjena napaka, saj bi
morali izhajati iz naše stvarnosti in zgodovine.
Problem je v premajhnem zavedanju nujnosti pomena sodelovanja v bistvenih
političnih sferah slovenske družbe, da bi se lahko uspešno udeleževali političnega življenja in
odločali o živih političnih vprašanjih. Poleg tega tak sistem pri nas vključuje tudi
proporcionalni volilni sistem, ki pripelje v parlament mnogo malih strank, ki niso sposobne
oblikovati državne politike. Vlada posega v vse sfere življenja, čeprav problemom ni kos, saj
preveč časa nameni oblikovanju svoje strukture.
Slovenija mora v zunanji politiki in mednarodnem angažiranju paziti na razmerje
med lastnimi cilji in sredstvi, ki so omejeni. Edina zunanje politična sredstva, ki jih ima na
voljo, so dialog, spretna diplomacija, potrpežljivo argumentiranje, iskanje zaveznikov in
podpore lastnim interesom in stališčem. Po mnenju Petriča (Petrič, 2004) potrebuje Slovenija
izobraženo, izkušeno in racionalno diplomacijo, ki jo lahko zagotovi le s pravilno vzgojo in
izobraževanjem mladih. Slovenija se prav tako trudi, da bi bila v Evropi prepoznavna in
cenjena. Ugled, simpatije in spoštovanje si lahko ustvari tako, da pomaga manj razvitim
balkanskim državam, ki še trpijo za posledicami vojne.
Družbe na območju nekdanje Jugoslavije so po svojih kulturnih, etičnih, socialnih in
zgodovinskih značilnostih med seboj različne, kar pa je lahko ovira pri težnjah njihovega
vključevanja v evropske integracije. Tako je naloga Slovenije, oziroma njenega
izobraževalnega sistema, kot mehanizma demokratične države po mnenju Židanove (Židan,
2004), da seznanja učeče se z globinami in širinami drugih kulturnih identitet, da se jih
kultivira v smislu, da bodo postali čustveno pozornejši, jih pripraviti do strpnosti, da bodo
manj konfliktno naravnani in jim prikazovati pomen humanih in plemenitih dejanj. Vse to so
vrednote s katerimi bodo zapustili šolski prostor in z njimi soustvarjali humano in
demokratično slovensko družbo. Ta tako imenovana multikulturna socializacija, ki je razpeta
med nemirnim Balkanom in novim demokratičnim evropskim prostorom pomeni
demokratično »vpenjanje« v Evropo demokratičnih vrednot.
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5. Evropa in vzgoja
Evropska skupnost, ki je bila ustanovljena z Rimskim sporazumom leta 1957, je
imela nalogo sprožiti harmonični razvoj ekonomskih dejavnosti v sklopu skupnosti z
neprestanim in uravnovešenim širjenjem oz. naraščanjem stabilnosti, izboljšanja življenjskega
standarda in odnosov držav članic. Iskanje in dograjevanje skupne perspektive je trajalo več
let, med tem časom pa so nastajale nove vrste združevanja ter različne skupnosti.
Za vse države zahodne Evrope so skupne značilnosti parlamentarne demokracije,
tržno gospodarstvo in načela socialne države. Področje vzgoje in izobraževanja je eno redkih,
za katero ne velja homogenizacija (poenotenje politike in njenih izvedbenih rešitev), temveč
načelo subsidiarnosti, ki je bilo sprejeto na Maastrichtski konferenci (poznano je pod imenom
maastrichtska formula). Predlogi o razvoju vzgojno-izobraževalnih dejavnostih lahko
legitimno nastajajo na evropski ravni, vendar se vsaka od držav članic sama suvereno odloči,
kakšen bo njen vzgojni in izobraževalni sistem. Maastrichtska konferenca je prinesla
odločilno rešitev o sprejemu popolne odgovornosti EU za probleme vzgoje in šole, od splošne
vzgoje do profesionalnega izobraževanja (Klemenčič, 2003).
Okoli leta 1970 pridejo v Evropski skupnosti v ospredje vzgojni problemi. Začne se
načrtovanje dejavnosti, prvi projekti in programi na področju vzgoje. V 80. letih se v
Evropski skupnosti poveča občutek za področje vzgoje. Izkaže se, da se proces integracije ne
more nanašati le na ekonomijo, finančna sredstva in denar, temveč mora skupnost nujno
investirati tudi v razvoj kulture in vzgoje. Oblikujejo se naslednji programi (Di Carlo, 1996):
–

Eurotecnet (strokovno oblikovanje in nova tehnologija poročanja),

–

Petra (strokovno oblikovanje mladih in njihova priprava na življenje),

–

Erasmus (izmenjavo univerzitetnih študentov),

–

Lingva (spodbujanje poznavanja jezikov v deželah skupnosti).
Leta 1988 se je Evropska skupnost prvič zavzela za politiko vzgoje, kjer v dokumentu

izpostavi nekaj pomembnih ciljev, kot so okrepitev smisla za evropsko identiteto, priprava
mladih k ekonomskemu in socialnemu razvoju skupnosti, seznanjanje mladih s prednostmi in
izzivi, ki jih ta razvoj prinaša ter izboljšanje njihovega znanja o državah članicah.
Za začetke razvoja in poudarjanja poučevanja za demokracijo velja omeniti zaključke,
ki so jih v petih ciljih za uresničevanje Evrope znanja in kulture opredelili ministri vzgoje in
izobraževanja Evropske skupnosti v Luksemburgu leta 1989 (Tiriticco, 1996):
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•

cilj multikulturne Evrope: razvoj evropske razsežnosti in učenje jezikov, postopno
zbliževanje šol in izobraževalnih inštitutov; izobraževanje se mora razlikovati glede na
nacionalno, socialno, kulturno in zgodovinsko okolje,

•

cilj Evrope mobilnosti: prispevati k hitrejšemu priznavanju študijskih naslovov; cilj je
večja usklajenost izobraževanja in nadaljevanje s prosto izmenjavo delovne sile,

•

cilj Evrope za oblikovanje vseh: ponovno vključevanje vseh, ki imajo učne težave,
pospešitev pravic do izobraževanja, enakovrednost, povečana kvaliteta izobrazbe,
vključevanje vseh starostnih skupin – vseživljenjsko učenje, odpravljanje prepadov
med različnimi tipi učenja, preprečevanje socialne izključenosti, zagotavljanje
socialne kohezivnosti,

•

cilj Evrope kompetenc: kvaliteta kulture in poklicev, oblikovanje učiteljev; izboljšanje
možnosti izobraževanja mladih in odraslih za zaposlovanje; ponovno definiranje
prioritet v vsebini izobraževanja: informacijska tehnologija, znanje tujih jezikov,
razvijanje konkurenčne sposobnosti, spoznavanje celotnega evropskega prostora,

•

cilj Evrope, odprte v svet: nenehno iskanje novih oblik solidarnosti .
Druga pomembna organizacija, ki ima pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju za

demokratično državljanstvo je Svet Evrope. Organizacija je nastala leta 1949, za namen
krepitve skupnih idealov v doseganju socialno - ekonomskega napredka. Njeno delovanje je
bilo od vsega začetka usmerjeno v varovanje človekovih pravic, pluralistično demokracijo in
pravno državo, v spodbujanje in razvoj evropske identitete in raznolikosti ter uveljavljanje
demokracije s podporo političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam. Temeljno usmeritev
Sveta Evrope potrjuje najpomembnejši dokument Konvencija o varstvu človekovih pravic in
svoboščin, ki je bila sprejeta 1950 v Rimu. Izrednega pomena je tudi Evropska kulturna
konvencija, sprejeta 1954, ki postavlja okvir področje izobraževanja, kulture, dela z mladino
in v športu (Mednarodno šolstvo, 2004).
Program Sveta Evrope za vzgojo in izobraževanje za demokratično državljanstvo
temelji na načelih človekovih pravic, pluralistične demokracije in pravne države. Nanaša se
na pravice, odgovornosti, pooblastila, sodelovanje, pripadnost, spoštovanje in je usmerjen k
usposabljanju mladine in odraslih za aktivno sodelovanje v demokratični družbi, s čimer krepi
demokratično kulturo. Program za vzgojo in izobraževanje za demokratično državljanstvo naj
bi pripomogel k boju zoper nasilje, ksenofobijo, rasizem, agresivni nacionalizem in nestrpnost
ter k socialni koheziji, socialni pravičnosti in skupnemu dobremu. Krepil naj bi civilno
družbo, da pomaga izoblikovati obveščene, učene in demokratično ozaveščene državljane
(Mednarodno šolstvo, 2004).
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5. 1. Programa ''Korak za korakom – vzgoja za demokracijo'' in šola za mir
Vse države z demokratičnim sistemom se zavedajo, kako pomembno je utrjevanje
demokracije. Tako v svoj šolski prostor vpeljujejo programe za utrjevanje demokracije. Eden
izmed takšnih programov je tudi ''Korak za korakom – vzgoja za demokracijo'', oblikovalca
Georga Sorosa. Ta program je pomagal k razvoju novih demokracij v 19 državah v prehodu.
Poslanstvo Sorosevega sklada je podpirati nastajajoče demokracije v Srednji in
Vzhodni Evropi, da le te najdejo odgovore na spremembe v informacijski rasti in vlogah
tradicionalnih institucij. Treba je opogumiti ljudi, da bi pomagali pri graditvi odprtih družb ter
tako skrbeli in varovali pridobljene svoboščine za prihajajoče generacije. Nova vizija
demokratične vzgoje in izobraževanja naj bi usposabljala sedanje in prihodnje generacije za
odgovorno, ustvarjalno udeležbo v odprtih, mirnih, civiliziranih, dostojanstvenih družbah
(Židan, 2004).
Nevladna organizacija Šola za mir je nastala leta 1967 in ima sedež v Ženevi.
Organizacija je neodvisna od političnih, religioznih in filozofskih gibanj. Postavila je temelje
za svetovne zveze šol za mir, ki so univerzalni principi državljanske vzgoje. Naloga šole je,
da promovira vzajemno razumevanje vseh otrok sveta, uči spoštovanja do življenja in
človeških bitij ter premagovanje egoizma, uči strpnosti in sprejemanja odnosov ter obnašanj,
ki so drugačni od naših lastnih; razvija občutek vzajemne odgovornosti in odgovornosti do
sveta in obstaja zato, da služi človeštvu (Šola za mir, 2005).
V Sloveniji v okviru Šole za mir poteka projekt Demokracija v šoli – začne se z
menoj, ki izhaja iz smernic za učenje človekovih pravic, kot so zapisane v mednarodni in
evropski zakonodaji. Z omenjenim projektom se želi dijake motivirati za aktivnejše delo v
nacionalni, regionalni ter šolski in dijaški skupnosti. Prav tako želijo posredovati uporabna
komunikacijska in druga orodja za demokratično vodenje procedur dijaških skupnosti.
Dolgoročno želijo s projektom vplivati na kurikularne in organizacijske spremembe v
srednjem šolstvu v smislu večje zastopanosti poučevanja človekovih pravic in vzgoje za
demokratično državljanstvo. Prav tako želijo vplivati na izobraževanje generacij, ki bodo
osveščene v vlogi posameznika v demokratičnem sistemu in da bodo imeli razvite pozitivne
vrednostne koncepte (Šola za mir, 2005).
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6. Vzgoja in izobraževanje za demokracijo
Vse večji pomen pripisuje Evropa znanju, saj v njem vidi živ, duhovni kapital. Tako
je znanje postalo pomemben dejavnik v njenem gospodarskem in družbenem razvoju, pa tudi
v človekovi kulturi in osebnostni rasti. Znanje je pomemben člen v sooblikovanju skupnega
družbenega življenja, saj z njim lahko povežemo različne evropske identitete in jih naredimo
bolj prepoznavne (Židan, 2004).
Pomembno je vedeti, zakaj se izobražujemo v Evropi (4 izobraževalni stebri) (Židan,
2004: 47):
1. da bi vedeli
2. kakovostno delali
3. kakovostno živeli
4. sobivali z drugimi
Za Klemenčičevo (Klemenčič, 2004) je znanje pomembno za razvoj evropske in
globalne demokratične identitete, zato se je smiselno učiti o demokraciji, v demokraciji in za
demokracijo. Globalne spremembe v družbi so prinesle potrebo po spremembi tradicionalne,
transmisijske šole v sodobno šolo informacijske družbe, ki mora usposabljati učečega se, da
bo znal ustvarjalno obvladati dinamične spremembe v svetu, ki ga označujeta hiter razvoj
informacijske in druge tehnologije ter globalna svetovna soodvisnost. Človek potrebuje
sposobnost razmišljanja, kako se znajti v različnih okoliščinah, zato ga je treba usposabljati za
problemsko uresničevanje tistega znanja, ki bo pomagalo graditi skupno evropsko znanje.
Tako si bodo učeči se znali oblikovati oba para identitete: globalno in parcialno ter evropsko
in slovensko, oblikovanje vseh pa je ključno za demokratično prihodnost.
Vsem učečim se naj se z demokratičnim izobraževanjem nudi dostopnost do
ustvarjanja odprtega učnega okolja, privlačnega znanja in učenja (izobraževanje naj vsebuje
aktualnosti, zanimivosti, medsebojno sodelovanje, itd). Ravno tako naj bo učečemu se dana,
ponujena možnost dostopnosti do aktivnega državljanstva. V demokraciji danes in
demokraciji prihodnosti se in se bodo krepile vezi z delovnim okoljem, raziskovanjem in širšo
družbo nasploh, če upoštevamo dejstvo, da smo vpeti v proces globalizacije. Povečevala se bo
mobilnost in krepilo se bo evropsko sodelovanje, ki pa bo imelo in že ima velik pomen na
izobraževalnem področju. Vse našteto govori, zakaj je potrebno vzgajati za demokracijo.
Posledica tega je, da pri človeku zbujamo kritično mišljenje, avtonomno presojo in osebno
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odločitev. Uresničevana naj bi bila (demokratičnost) na vseh stopnjah šolanja, v formalnih in
neformalnih izobraževalnih oblikah.
V Sloveniji graditvi demokratične vzgoje botruje veliko vzrokov, med njimi po
mnenju Židanove (Židan, 2004) lahko izpostavimo naslednje, in sicer: nizka udeležba na
volitvah, marginalizacije dela mladih od pomembnih družbenih tokov zaradi vse večje rasti
netolerantnosti, ksenofobija, rasizem, zaradi krepitve potreb po državljanski vzgoji, proces
evropeizacije in globalizacije, oblikovanje odprtih družb 21. stoletja, oblikovanja in nastajanja
novih demokracij ter želenega evropskega življenjskega sloga
Demokratično državljanstvo, ki ga želimo poučevati lahko obstaja v več razmerjih:
-

do samega sebe: samozavest, samozaupanje, samodisciplina, prepričanje v lastno
sposobnost in zmožnost, da lahko vpliva na državljansko življenje,

-

do drugih državljanov: civiliziranost, strpnost, spoštovanje pravic drugih, zaupanje in
sodelovanje, razumni skepticizem in previdnost, tekmovalnost,…

-

do bližnje skupnosti: zavest o članstvu v skupini, pomembnosti sodelovanja, pozornost in
vključenost do zadev skupnosti, pospeševanje družbenega razvoja,

-

do vladnih institucij: politično sodelovanje, opazovanje in vplivanje na uporabo vladne
oblasti, ocenjevanje delovanja vlade,

-

do političnega sistema: patriotizem, lojalnost do ustavnih vrednot in načel, dejavnost za
izboljševanje učinkovitosti polit. institucij, občutljivost za javne zadeve, zmožnost
nestrinjanja z ustavnimi rešitvami,

-

do suverenega ljudstva: zavest o članstvu v polititičnem telesu, udeležba pri suverenosti,
državljanski ponos, skupna navezanost na zgodovino, institucije in način življenja,
solidarnost ljudstva kot celote,

-

do sveta: zmožnost za globalno razumevanje, upoštevanje človekovih pravic, članstvo v
mednarodnih organizacijah, skrb za dobrobit zemlje.
Vsa ta razmerja moramo pri demokratičnem in kakovostnem poučevanju upoštevati in

se jim na različnih ravneh približati ter jih skozi lastno poučevanje tudi kakovostno prikazati
učečemu se. Poučevanje sociologije in geografije mora že ob samem začetku nakazati
pomembnost in aktualnost njenih tem in njeno težnjo, da želi prispevati k racionalizaciji
družbenega življenja.
V Mednarodni listini o geografskem izobraževanju (Resnik Planinc, 1993) so geografi
oblikovali svoje smernice razvoja geografskega izobraževanja. V priporočilu Komisije za
geografsko izobraževanje mednarodne geografske unije, je zapisano, da je osnovni koncept
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geografskega raziskovanja in proučevanja vezan na odnos med človekom in okoljem ter
prostorsko interakcijo. Po Mednarodni listini o geografskem izobraževanju (Resnik Planinc,
1993: 148) geografska izobrazba omogoča, da se posameznik zave vpliva svojih dejanj
oziroma ravnanja njegovega družbenega okolja ter da s pomočjo najnovejših informacij in
veščin sprejema odločitve, ki ne zanemarjajo okolja. Učeče se je potrebno spodbujati k
raziskovalnemu pristopu, ki jim omogoča izdelavo lastnih stališč in uporabo posplošitev ter
principov. Poudarjati je potrebno vrednotenje narodne identitete in mednarodnega
sodelovanja.
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7. Vseživljenjsko učenje
V demokratičnem poučevanju vse večji pomen dobiva tudi vseživljenjsko učenje. Vsi
člani družbe naj bi ponotranjili zasnovo vseživljenjskega učenja kot široko zasnovanega
socialnega učenja. Evropska komisija je uvedla Memorandum o vseživljenjskem učenju v
okviru Evropske strategije zaposlovanja za izboljšanje znanja in spretnosti, kar je pomembno
za razvoj aktivnega državljanstva, socialne povezanosti in zaposljivosti, hkrati pa naj bi
omogočalo polnejši razvoj vsakega posameznika v vseh obdobjih njegovega življenja.
(Klemenčič, 2003)
Evropa želi v naslednjem desetletju uresničiti na znanju temelječo družbo, ki bo
tekmovalna, konkurenčna, dinamična, izzivalna. ''Učeča se družba'' naj bi človeku pomagala
živeti kakovostnejše, saj naj bi ga tako znanje kultiviralo, civiliziralo, osvobajalo in
plemenitilo. Vseživljensko učenje mora, kot je zapisano v Memorandumu o vseživljenjskem
učenju postati (Memorandum o vseživljenjskem učenju, 2000) vodilno načelo za pobudo in
udeležbo v celotnem kontinuumu učnih vsebin. Podanih je bilo šest ključnih sporočil, in sicer,
da je potrebno zagotoviti splošen in nenehen dostop do znanja, potrebno je dvigniti raven
vlaganj v človeške vire, razviti učinkovite metode poučevanja in učenja, izboljšati potrebne
poti, ki nam omogočajo, da ocenjujemo udeležbo in dosežke, zagotoviti dostop do
kvalitetnega informiranja in svetovanja, zagotoviti možnost za vseživljenjsko učenje,
vsakemu učečemu se kolikor je mogoče blizu ter spodbujati e-učenje, v smislu, da naj bi bili
vsi, ki zapustijo šolo, informacijsko pismeni.
V svetu globalizacije in tehnološkega napredka je najpomembnejši človeški faktor;
usposobljenost družbe za uvajanje novega. Stalno učenje je izrednega pomena za družbo, v
kateri se znanost, tehnika in tehnologija hitro razvijajo. Potrebno je spodbujati razmišljanje
oziroma inovativno učenje, ki je tako anticipatorno kot tudi participatorno (Marentič –
Požarnik, 2003). Prvo tako temelji na predvidevanju prihodnosti, drugo pa na demokratičnem
sodelovanju vseh, ki se jih odločitve o prihodnosti dotikajo.
Učenje kot proces pridobivanja, ustvarjanja, prenašanja in uporabe znanja po Blažiču
in Starčevi (Blažič, Starc, 2006, str. 32) lahko nastopi v vsaki situaciji – formalni, neformalni
in naključni. Za uresničitev procesa učenja s katerimi pridemo do uporabnega znanja, moramo
poiskati in uporabiti informacije. Te informacije lahko pridobimo na različne načine in sicer: s
pomočjo sodobne tehnologije, ki omogoča številne možne načine učenja in s pomočjo znanja
drugih.
Slovenija bi morala iti v korak s sodobnim časom, zato bi bilo potrebno vlagati v ljudi
in znanje, tako na ravni posameznika kot tudi na ravni družbe, saj je intelektualni kapital

19

največji kapital vsake družbe. Učečim se je potrebno pokazati vizijo boljše prihodnosti, tisto
za kar je potrebno vlagati napore v učenje, učenje nadgrajevati in uporabljati.
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8. Izobraževanje za demokracijo in vloga šole
Sodobna šola je ena izmed institucij, ki danes soustvarja družbeno življenje (torej šola
ima vse večji pomen tako v zasebnih, kot družbenih sferah) in ker je demokracija pojav, ki je
gibljiv, je za obstoj demokracije potrebna aktivna družba in ne pasivna družba. Prav zaradi
gibljivosti demokracije, potrebujemo tudi gibljiv izobraževalni sistem, ki bo prilagojen
posebnim značilnostim naše države in družbe. To aktivno družbo pa začnemo ustvarjati že pri
najmlajših prebivalcih, ki se izobražujejo v šolah. Potreba po vse večji aktivnosti mladega
prebivalstva je odraz vse večjih potreb po znanju, želja po vse večjemu znanju pa posledično
izvira po mnenju Židanove ( Židan, 2004: 44) iz naslednjih vzrokov:

•

svetovna krepitev potrebe po državljanski vzgoji,

•

proces evropeizacije in globalizacije,

•

oblikovanje odprtih družb 21. stoletja,

•

oblikovanje in nastajanje novih demokracij,

•

evropski življenjski slog ...

Prav zaradi teh vzrokov je potreba po vsej večji demokraciji izražena tudi preko
vrednot, ki se jih kar naprej vključuje v znanje in ki naj bi predstavljale tudi nekakšno vrlino
(te vrednote se spreminjajo posledično z družbenimi spremembami) kot so mir, pravičnost,
osebna in politična svoboda, spoštovanje ... Znanje bo torej tisto, ki bo v prihodnje vse bolj
usmerjalo posamezne države, Evropo in svet. Znanje in ustvarjalnost naj bi posamezniku
prinašala kakovostnejše življenje in vključevanje v družbo ter dojemanje samega sebe, kot
posameznika in kot del nečesa. Da pa je posredovano znanje uspešno posredovano, se
moramo v prvi vrsti zavedati zakaj se sploh izobražujemo, kako se izobražujemo in kdo nas
izobražuje. Odgovor zakaj se izobražujemo, je po Židanovi (Židan, 2004: 47) podan v štirih
izobraževalnih stebrih (v Evropi), ki so navedeni že v enem izmed prejšnjih poglavij
(poglavje šest).

Poleg teh štirih vprašanj je pomembno izpostaviti tudi vprašanje, kako

povečati količino in dostop do znanja. Kot navaja Svetlin (Svetlin, 2004), v ospredje tako
poleg uradnega šolskega in zapisanega znanja, vstopa tudi neuradno, implicitno znanje.
Na vprašanje, kako se demokratično izobražujemo, je odgovor v nacionalnem
kurikulumu za osnovne in srednje šole, in sicer s predmeti: državljanska vzgoja in etika (7. in
8. razred devetletke), državljanska kultura (izbirni predmet v osnovni šoli), državljanska
kultura (obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu) ter z predmetom sociologija na
srednjih šolah. Na področju geografije nacionalni kurikulum opredeljuje naslednje predmete,
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in sicer: geografija (6., 7., 8. in 9. razred) v osnovni šoli, izbirna predmeta okoljska vzgoja in
turistična vzgoja (7., 8., in 9. razred), izbirni predmet življenje človeka na Zemlji (8. razred)
in izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja v 9. razredu
osnoven šole. V srednjih šolah se poučuje geografijo kot samostojni predmet na srednjih
strokovnih šolah, gimnazijah in srednjih poklicnih šolah. V nižjih poklicnih šolah se
geografija poučuje v sklopu predmeta družboslovje.
Vloga šole kot institucije se danes kaže v več plasteh in nivojih, ki pa jih opazujemo
skozi tri dejavnosti, ki so: izobraževanje, vzgoja in povezovanje. Na teh treh dejavnostih se
nahaja tudi edukacija (učenje) za demokracijo, saj sam pojem demokracija ni kompleksen,
ampak večplasten. Demokratično izobraževanje je v šoli izrednega pomena, saj le tako lahko
govorimo tudi o demokraciji v državi, saj je lahko šola zgled demokratičnega urejanja
odnosov, s tem pa ključni spodbujevalec izobraževanja za demokracijo.
Šole se prav tako od drugih sistemov razlikujejo po specializiranih sistemih, ki
vsebujejo učne načrte, kurikulume, učbenike in urnike. Ti so že sami po sebi vir neposredne
socializacije, ker sami vsebujejo vrednotne vzorce za soudeležbo učečih se, oziroma
državljanov v družbenem dogajanju. Kadarkoli in kakorkoli se odloča o kurikulumu v
osnovnih in srednjih šolah, v ustavni demokraciji, se sestavljalci vedno soočajo z vprašanjem,
kaj pravzaprav tvori dobro izobraževanje. Predvsem je potrebno izpostaviti smernic
izobraževanja in jim slediti, tako da izobražujemo posamezne individume, ki so danes v
informacijski dobi še posebno zahteven kader, po drugi strani pa so to posamezniki, ki se
nekako izgubljajo v svetu, ki postaja vse bolj globalizacijski in kateri izraža vse večjo potrebo
po identifikaciji prav zaradi občutka izgubljanja, pa naj bo ta identifikacija nacionalne, verske
ali drugačne narave. Tu se jasno začne opredeljevati potreba po profesorju, kot kakovostnemu
uresničevalcu kurikularnih vzgojno izobraževalnih vsebin.
Kot nosilec šole se procesu izobraževanja predstavlja in izpostavlja predvsem
profesor, ki ne samo uči, ampak tudi vzgaja (temelj njegovega poučevanja in vzgajanja so
učne vsebine in cilji), je učečim se zgled, jih spoštuje, jih spodbuja h kritičnemu mišljenju
itd. Tako si je danes potrebno prizadevati, da bo učeča se družba temeljila na kultiviranju
veščin in razpravljanju. Takšno aktivno učečo se družbo pa lahko izoblikujemo le preko
primernih vsebin in metod.
Danes se demokracijo v šoli izvaja na področju osnovnih šol, srednjih šol in na
področju fakultetnega izobraževanja. V osnovnih šolah se demokracijo poučuje, oziroma
izvaja, z učenjem demokracije iz učnih načrtov, ki jih vsebujeta tudi predmetni področji
geografija in sociologija. Demokracija oziroma demokratičnost se izkazuje tudi v
soudeleževanju učencev v šolskem parlamentu, z vključevanjem učencev v dnevne dejavnosti
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šol in tudi z soudeležbo ter spoštovanjem mnenj učencev pri pripravi pravil in načrtov za
posamezno šolsko leto. Na nivoju srednjih šol se demokratičnost izraža pri poučevanju
predmetnih področij geografije in sociologije, z organiziranim vključevanjem dijakov v
dijaško skupnost, z soodločanjem dijakov pri pomembnih zadevah, ki se bodo odvijale tekom
leta na posamezni srednji šoli, s soodločanjem pri oblikovanju pravil šole in s udejstvovanjem
dijakov na posameznih prireditvah, tekmovanjih ... kjer demokratično zastopajo svojo šolo.
Na področju fakultetnega izobraževanja je podajanje demokratičnih enot manjše in
tako se moč demokracije, namesto, da bi rasla, znižuje. Svetla izjema so nekateri profesorji, ki
s svojim načinom poučevanja preko različnih metod in oblik širijo demokratični način
poučevanja med učečimi se.
Torej, če na kratko povzamemo šola, kot pomembna vzgojno-izobraževalne institucija,
vpliva ne demokratično poučevanje skozi tri ravni, in sicer: vsebinsko raven, učiteljevo vlogo
in didaktično raven.
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9. Vsebinska raven predmetnega področja geografije
Geografsko znanje kot del družboslovnih znanj je sestavni del temeljne izobrazbe, saj
vsebuje vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z njim.
Predmet geografija je sestavni del osnovnošolskega, srednješolskega družboslovnega
izobraževanja.
Kurikularna prenova, kot posledica osamosvojitve Slovenije, je ena od reform šolstva,
kjer so bila podana nova didaktična navodila za vse učne načrte. Tako so učni cilji jasno
določeni in postavljeni nivojsko. Znanje naj bi postalo bolj uporabno in kakovostno.
Didaktični napotki so za predmetno področje jasno definirali pomen ekskurzije in terenskega
dela, kot obvezni sestavni del poučevanja geografije.

9. 1. Geografija v osnovni šoli
Znanje naj bi postalo bolj uporabno in kakovostno. Namen predmeta geografija v
osnovni šoli je, da mlademu človeku pomaga pridobiti znanje, 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. Pri geografiji se učenci usposabljajo za
odgovoren, angažiran in spoštljiv odnos do naravnega in družbenega okolja.
Cilji, ki jih predmet geografija zasleduje v osnovni šoli narekujejo da pri pouku
geografije učenci razvijajo pozitivna čustva do lastne domovine, občutek pripadnosti svojemu
narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine. Razvija se zanimanje
učencev za domačo pokrajino in za vsakodnevni utrip življenja v širši okolici, v domovini in
po svetu, ter da se učenci odzivajo na aktualne izzive. Naloga šolske geografije je tudi
razvijanje zanimanja za dogajanja o lastnem in tujem okolju ter vzpodbujanje k odgovornemu
odločanju o pomembnih zadevah, kot je varovanje zdravega okolja. Tako mladega človeka
geografija uči misliti celostno in kompleksno (Učni načrt, 1998: 5).
Geografijo kot predmet spoznavajo učenci šestega, sedmega, osmega in devetega
razreda devetletke. Poleg tega predmeta pa imajo na voljo še izbirni predmet okoljska vzgoja
in turistična vzgoja (7., 8., in 9. razred), izbirni predmet življenje človeka na Zemlji (8.
razred) in izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja v 9.
razredu osnovne šole.
Splošni cilji, ki izražajo in poučujejo demokratičnost so v učnem načrtu za geografijo
izraženi kot spoznavanje vrednot in enkratnosti slovenske pokrajine, razvijanje ljubezni do
slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi. Naslednji cilj izkazuje
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spoznavanje bogastev različnih ljudstev na Zemlji in vzgajanje v spoštovanju te različnosti ter
strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah. Prav tako naj bi učenci razvili
sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja, prav tako pa naj bi
razvijali sposobnost komuniciranja in sodelovanja za delo v skupini.

9. 1. 1. Operativni cilji učnega načrta geografije za osnovno šolsko poučevanje, ki
izražajo demokratičnost
Kot vir informacij o operativnih ciljih je bil uporabljen učni načrt za geografijo (Učni
načrt geografija, 1998: 71 str.), vendar pa ti cilji dejansko ne pomenijo, da morajo profesorji
doseči le slednje, ampak so jim ti smernica tudi za tiste, ki jih želijo sami kot profesorji
demokratičnega poučevanja izoblikovati in doseči.
1. Šesti razred – Zemlja, kot celota
-

učenci primerjajo osnovne značilnosti toplotnih in rastlinskih pasov, ter način življenja
ljudi v posameznih toplotnih pasovih,

-

učenci razlikujejo prevladujoče reliefne oblike in način življenja ljudi v odvisnosti od njih,

-

učenci spoznavajo vlogo človeka pri spreminjanju pogojev za življenje.

2. Sedmi razred – Geografske značilnosti Evrope in Azije
-

učenec ob karti opiše jezikovno in versko raznolikost Evrope in sklepa o posledicah,

-

učenec opiše pomen Evropske zveze za sodelovanje evropskih držav,

-

na izbranih primerih svetovno znanih turističnih mest ali pokrajin južne Evrope, učenec
opiše pozitivne in negativne posledice turizma,

-

učenec sklepa o posledicah političnih nasprotij za življenje ljudi in uničevanje naravnega
okolja,

-

ob karti učenec imenuje narode v srednji Evropi in pove, katerim jezikovnim in verskim
skupinam pripadajo,

-

s pomočjo podatkov v učbeniku učenec oceni gospodarsko razvitost držav zahodne
Evrope,

-

učenec ovrednoti pomen severno atlantskega toka za življenje ljudi v severni Evropi,

-

ob karti učenec opiše politično in narodnostno sestavo vzhodne Evrope in Azije,
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-

učenec pojasni vzroke in posledice ne enakomerne gostote poselitve prebivalstva na
Kitajskem in Japonskem,

-

ob izbranem primeru učenec opiše posledice različne verske in socialne sestave
prebivalstva,

-

učenec sklepa o vzrokih in posledicah prenaseljenosti indijske podceline,

-

učenec razloži odvisnost kmetijstva od naravnih dejavnikov in vere,

-

učenec sklepa na možnost kmetijske izrabe v jugozahodni Aziji v odvisnosti od podnebja,

-

učenec ovrednoti pomen nafte za življenje v tem delu sveta (JZ Azija),

-

analizira vzroke in posledice osuševanje Aralskega jezera.

3. Osmi razred – Geografske značilnosti Amerike, Afrike, Avstralije in polarnih območij
-

imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike in jih primerja med
seboj in opiše možnosti za življenje ljudi v njih,

-

učenec opiše posledice in vzroke različne gostote poselitve Afrike in nekaj rasnih skupin
in rasnih drobcev,

-

učenec na zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki,

-

s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva učenec sklepa o pogojih za življenje v
Severni Afriki,

-

učenec razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in
turistični razvoj Egipta,

-

učenec opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike,

-

s pomočjo zemljevida opredeli obseg južne Afrike in ga primerja s pokrajinami podobne
geografske širine severno od Ekvatorja,

-

učenec analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in
oblikovanje političnih skupnosti,

-

s pomočjo gospodarske karte učenec ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in sklepa o
razvoja gospodarstva,

-

s pomočjo slikovnega gradiva učenec primerja podnebno - rastlinske pasove Avstralije,

-

učenec opiše probleme oskrbe z vodo v Avstraliji,

-

učenec analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike,

-

učenec opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike, prednosti in slabosti večnacionalne
skupnosti,

-

s pomočjo gospodarske karte učenec ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti
njihov pomen za gospodarski razvoj,
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-

učenec opiše pomen vodne poti po reki Svetega Lovrenca,

-

učenec opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu države,

-

učenec izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in
gospodarstva Latinske Amerike,

-

učenec ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme
(prenaseljenost, oskrba z vodo, hrano, ekološke probleme, aids, ...) in išče kontraste
(jezikovne, verske in gospodarske).

4. Deveti razred – Slovenija, naša domovina
-

učenec na karti pokaže slovensko etično ozemlje na drugi strani državne meje v Alpah,

-

učenec opiše načine povezovanja s sosednjo Italijo in Avstrijo,

-

učenec s pomočjo podatkov primerja rast prebivalstva v Sloveniji z izbrano sosednjo
državo,

-

učenec razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji.

9. 2. Geografija na različnih stopnjah srednjih šol

Geografija na različnih stopnjah srednjih šol je predmet, ki kot je zapisano v učnem
načrtu za geografijo za srednje šole (Učni načrt Geografija, 1998) mlademu človeku pomaga
pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti s katerimi lahko razume ožje in širše življenjsko
okolje. Poleg tega vzgaja, da bi znal to okolje tudi pravilno vrednotiti in spoštovati.
Demokratične prvine se kažejo tudi v vzgajanju dijakov v osebe z odgovornim, dejavnim in
solidarnostnim odnosom do naravnega in družbenega okolja. Pri pouku geografije dijaki
razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter
ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine. Z vsebinami in aktivnimi metodami se želi
pri pouku geografije razvijati sposobnost dijakov, da znajo uporabljati preproste raziskovalne
metode, s katerimi pridobivajo in posredujejo informacije o okolju in v njem ter sposobnosti
za uporabo medijev in razvijanje sposobnosti za urejanje, vrednotenje, razlago in uporabo
geografskih informacij.
Geografijo kot srednješolski predmet spoznavajo dijaki v obliki samostojnega
predmeta geografija (splošne gimnazije, srednje strokovne šole in srednje poklicne šole), v
nižjih poklicnih šolah se predmet geografija poučuje v sklopu predmeta družboslovje.
Nižje poklicno izobraževanje pa ima v učnem načrtu predmet geografijo, kot del
predmeta družboslovje v obsegu 50 ur.
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Tabela 1: Geografija na različnih stopnjah srednjih šol.
geografija

število ur

družboslovje

družboslovja

geografije
Splošna

število ur

210 + 35

gimnazija

X

Ekonomska

210 + 35

gimnazija

X

Klasična

210 + 35

gimnazija

X

Srednje

srednje

strokovne
šole

X

70

tehnične
šole
ekonomski

140

tehnik
vrtnarski

105

tehnik
turistični

272
Srednje

tehnik
električar

poklicne

35*

šole

in

X*

energetik

geografija

pečar,

se poučuje

70*

oblikovalec

družboslo

gospodinja,
140*

X

* skupno
število ur
družboslovja

210*

šivilja,

v okviru
vja

105*

350*

čistilec,
kmetovalec

Nižje

za dijake z

poklicne
šole

nedokončano
X

50

X

190

osnovno
šolo

28

V srednje poklicnem izobraževanju, program za pridobitev naziva električar in
energetik vključuje 35 ur geografije, program za pridobitev naziva pečar, šivilja, oblikovalec,
pa imajo v programu 70 ur geografije v prvem letniku. Program gospodinje, čistilca,
kmetovalce, ... pa ima v učnem načrtu 140 geografije. V srednjem strokovnem izobraževanju
izvajajo srednje tehniške šole program geografije z 70 urami, ekonomski tehniki imajo 140 ur
geografije, vrtnarski tehniki 105 ur in turistični tehniki 272 ur.
Nižje poklicno izobraževanje pa ima v učnem načrtu predmet geografijo, kot del
predmeta družboslovje v obsegu 50 ur.

9. 2. 1. Operativni cilji učnega načrta geografije za splošno gimnazijo, ki izražajo
demokratičnost
Na klasičnih, ekonomskih in splošnih gimnazijah se geografija poučuje v izvedbi 210
ur. Vsi učni načrti vsebujejo cilje, ki med dijaki krepijo demokratičnost saj je to tudi eden
izmed temeljnih ciljev predmeta geografija, zato bodo podrobneje izpostavljeni demokratični
cilji v učnem načrtu geografije za splošno gimnazijo (Učni načrt Geografija, 1998):
1. Geografija v prvem letniku gimnazije – Obča geografija
- dijak s pomočjo tematske karte razloži vzroke in posledice različne razporeditve
prebivalstva po svetu in Sloveniji,
- dijak zna predvideti nadaljnji razvoj prebivalstva in posledice,
- dijak zna pojasnit vzroke za selitve prebivalstva,
- dijak navede vrste migracij glede na čas, trajanje, vzrok, smer in posledice,
- ob primerih dijak pojasni spremembe nacionalne sestave po svetu tako zaradi selitev kot
zaradi različne rasti prebivalstva,
- dijak pojasni sodobne procese pri rasti in preobrazbi sodobnih mest in posledice za
življenje ljudi,
- dijak analizira vpliv posameznih vrst prometa na pokrajino in izobraževanje,
- dijak ob primeru iz Slovenije ali sveta označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo,
kulturo in življenje ljudi.
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2. Geografija v drugem letniku gimnazije – Regionalna geografija sveta
-

dijak pozna glavna verstva v Aziji in pojasni njihov geografski in družbenozgodovinski
pomen,

-

dijak pozna in razloži poglavitne gospodarske in politične sisteme v državi,

-

dijak zna pojasniti pomen odkrivanja Afrike in kolonializma za današnje politične
razmere na kontinentu,

-

dijak pozna in razloži poglavitne gospodarske in politične probleme Afrike,

-

dijak opiše značilnosti sestave prebivalstva Latinske Amerike in razloži vzroke za pisano
rasno sestavo,

-

dijak opiše probleme urbanizacije na primeru glavnega mesta Mehike,

-

dijak pozna in razloži izbrane politične in gospodarske probleme Latinske Amerike,

-

dijak zna ovrednotiti položaj prebivalstva v Severni Ameriki, ki ni belo,

-

dijak razume in zna razložiti značilnosti urbanizacije v ZDA,

-

dijak ovrednoti današnji položaj avstralskih domorodcev,

-

dijak ob kartah pojasni značilnosti poselitve in pojasni naravne in družbene vzroke za
neenakomerno razporeditev prebivalstva Avstralije,

-

dijak zna opisati probleme življenja Eskimov.

3. Geografija v tretjem letniku gimnazije – Regionalna geografija Evrope
-

dijak na izbranem primeru razloži ogroženost voda v Evropi zaradi onesnaževanja (tekoče
vode, jezera, podtalnica),

-

dijak opredeli najpomembnejše smeri prometnih tokov in njihove spremembe v Evropi in
opredeli mesto Slovenije v njih,

-

dijak našteje in razloži vzroke za migracijske tokove v Evropi v obdobju po drugi svetovni
vojni,

-

dijak opiše probleme na novo nastalih multikulturnih okolji (šolstvo, zaposlovanje in
verski obredi),

-

dijak razloži problematiko narodnostne sestave baltskih držav,

-

dijak oriše probleme, ki jih prinaša s seboj visoka stopnja gospodarskega razvoja v
Zahodni Evropi,

-

dijak ob karti in grafičnih prikazih analizira značilnosti razvoja in transformacije
industrije v Veliki Britaniji,
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-

dijak nacionalno in versko sestavo prebivalstva vzročno poveže s konflikti med
skupnostmi,

-

dijak zna analizirati strukturo prebivalstva v Belgiji in razloži, kako rešujejo nacionalno
vprašanje,

-

dijak zna opisati nacionalno sestavo Francije in ovrednoti politiko te države do
zagotavljanja pravic njenih narodnosti ter jo primerja s slovensko,

-

dijak utemelji nujnost reševanja ekološke problematike v Sredozemlju,

-

dijak primerja stopnjo razvoja severne Italije z južno Italijo ter opiše posledice teh razlik,

-

dijak določi narodnostne manjšine v Italiji in ovrednoti politiko Italije do reševanja
manjšinske problematike,

-

dijak ovrednoti način zagotavljanja jezikovnih pravic prebivalcev Švice,

-

dijak s pomočjo podatkov analizira narodnostno sestavo prebivalstva in razloži vzroke
kriznih žarišč.

4. Geografija v četrtem letniku gimnazije – Slovenija
-

dijak ovrednoti pomen naravnogeografskega in družbenogeografskega položaja v
Sloveniji,

-

dijak opiše najpogostejše vzroke za priseljevanje in odseljevanje prebivalstva Slovenije po
drugi svetovni vojni,

-

dijak analizira nacionalno sestavo prebivalstva Slovenije in jo primerja s sosednjimi
državami (delež državljanov drugih narodnosti),

-

dijak opredeli položaj Slovencev v zamejstvu po posameznih državah glede na njihove
narodnostne pravice,

-

dijak opredeli glavne značilnosti urbanizacije in suburbanizacije v Sloveniji,

-

dijak razloži vzroke za zmanjševanje števila kmečkega prebivalstva,

-

dijak ovrednoti prometno lego Slovenije v Evropi,

-

dijak oceni ogroženost okolja zaradi cestnega prometa v Sloveniji,

-

dijak razloži posledice neenakomernega regionalnega razvoja v Sloveniji.

5. Geografija v četrtem letniku gimnazije – priprave na maturo
-

dijak označi poglavitno gospodarsko problematiko Črnega revirja,

-

dijak ovrednoti vlogo Ljubljane kot glavnega mesta,

-

dijak razloži problematiko litoralizacije slovenske obale,
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-

dijak ovrednoti probleme varstva okolja kraškega sveta,

-

dijak našteje in ovrednoti pomen naravnih znamenitosti,

-

dijak oceni možnosti za odpravljanje regionalnih razlik in gospodarskega zaostajanja,

-

dijak analizira neenake narodnostne pravice Slovencev na različnih območjih v Italiji,

-

dijak analizira glavne razloge za asimilacijo Slovencev v Avstriji in ovrednoti razloge za
večjo ali manjšo asimilacijo posameznih območij.

9. 3. Geografija kot del predmetnega področja družboslovja

Kot je bilo omenjeno že pri prejšnjem poglavju se geografija poučuje tudi v srednje
poklicnem in nižje poklicnem izobraževanju, vendar kot del predmeta družboslovje. V srednje
poklicnem izobraževanju se družboslovje poučuje v obsegu tristo petdesetih, dvesto desetih in
sto petih ur.
Predmet kot tak omogoča, kot je zapisano v učnem načrtu (Učni načrt Družboslovje,
1998) dijakom v poklicnih šolah spoznavati in dopolnjevati tiste družboslovne vsebine, ki so
potrebne vsakomur, da se lahko umesti v svoj čas in prostor. Predmet je zasnovan na treh
predmetnih sklopih, vendar pa je za nas pomemben predvsem predmetni sklop geografije.
Predmetni sklop geografije daje temeljna znanja o razumevanju odnosov med človekom in
pokrajino, o geografski podobi lastne domovine in o perečih problemih sodobnega sveta.
Demokratični cilji, ki naj bi jih dijaki dosegli so (Učni načrt Družboslovje, 1998):
-

da bi dijaki razumeli občutljivo povezanost med človekom in naravo,

-

da dijaki razumejo pomen geografskih dejavnikov za razširjenost posamezne gospodarske
panoge, zlasti za lastno panogo,

-

da bi razumeli pomen politično – gospodarskega položaja Slovenije v Evropi,

-

poznajo osnovne geografske značilnosti sosednjih obmejnih dežel ter položaj tamkajšnje
slovenske manjšine,

-

da razumejo in poznajo gibanja ljudi in dobrin v geografskem prostoru,

-

da razumejo geografske dimenzije in posledice povezanosti današnjega sveta,

-

opišejo probleme sodobnega sveta, analizirajo vzroke zanje ter predlagajo načine
reševanja,

-

poznajo oblike in območja ogrožanja okolja ter načine varovanja okolja v Sloveniji in
svetu,

-

znajo uporabljati osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretni pokrajini,
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-

razumejo pomen geografskega znanja za lastno ravnanje v geografskem prostoru in z
njim.
Vendar je potrebno poudariti, da so poleg teh ciljev pomembni še socializacijski cilji,

ki se navezujejo na zgoraj omenjene cilje. Nekateri izmed teh socializacijskih ciljev so (Učni
načrt Družboslovje, 1998):
-

dijak razvija pozitiven odnos do pokrajine, domače regije in domovine,

-

dijak razvija sposobnost kooperativnosti, odgovornosti in tolerance za varovanje okolja,

-

razvija pozitiven odnos do domovine, ......

Razlika med družboslovjem v srednje poklicnem in poklicnem izobraževanju je v številu ur,
ki so namenjene za poučevanje in v vsebini, ki naj bi jo dijaki spoznali in osvojili.
Tako so v srednje poklicnem izobraževanju z 210 učnimi urami (70 ur geografije ur)
obravnavane naslednje učne enote:
-

človek in pokrajina,

-

pokrajinska pestrost Slovenije,

-

Slovenija v Evropi in v svetu,

-

sodobni svet.

V srednjem poklicnem izobraževanju s 350 urnim programom (140 ur geografije)
naslednje učne enote:
-

človek in pokrajina,

-

pokrajinska pestrost Slovenije,

-

Slovenija v Evropi in v svetu,

-

sodobni svet,

-

izbrani geografski problemi in študij primerov.

Izbrani geografski problemi in študij primerov razvijajo kritičen odnos do družbenih in
fizičnogeografskih procesov ter vrednotijo možnosti za njihovo usmerjanje v duhu zavesti o
planetarni soodvisnosti in solidarnosti.
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V srednjem poklicnem izobraževanju s 35 učnimi urami so obravnavane naslednje
učne enote:
-

človek in pokrajina,

-

pokrajinska pestrost Slovenije,

-

Slovenija v Evropi,

-

sodobni svet.

Za razliko od učnega sistema z 210 učnimi urami slednji ne obravnava tematike Slovenije v
svetu, pri ostalih učnih enotah pa ima zmanjšano število učnih ur.
V nižjem poklicnem izobraževanju (50 ur geografije) z 190 urami družboslovja so
obravnavane naslednje učne teme:
-

človek in pokrajina,

-

pokrajinska pestrost Slovenije,

-

Slovenija v Evropi in v svetu,

-

sodobni svet.

9. 4. Geografija kot študijski program na Filozofski fakulteti

Študijska dvopredmetna pedagoška smer geografije obsega v štirih letih študija obče
geografske (fizično in družbeno-geografske), regionalno-geografske in problemske (varstvo
geografskega okolja, itd.). Pri pedagoški smeri študent dobi pregled nad vsemi
najpomembnejšimi geografskimi področji in se seznani s temeljnimi metodami geografskega
dela. Študijski program je organiziran kot redni študij, v prvem letniku pa tudi, kot izredni
študij.
Študij poteka v obliki predavanj in vaj; med njimi so poleg kabinetnih in
laboratorijskih vaj pomembne predvsem terenske vaje, ki so praviloma vključene v vse
geografske predmete. Poleg terenskega dela, je sestavni del študija tudi dvotedenska delovna
praksa na osnovni in srednji šoli (Študijski program Geografija, 1999, str. 2−3).
Profesor ali profesorica geografije se v času študija usposobi za pouk Geografije v
osnovni šoli, srednji šoli ter za prenos strokovnih in znanstvenih spoznanj v poučevanju na
osnovnošolski in srednješolski stopnji.
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9. 4. 1. Operativni cilji učnega načrta študijskega programa Geografije

1. Uvod v geografijo z matematično geografijo (Študijski program Geografija, 1999, str.
19)
-

študenti spoznajo osnovne pojme o geografiji, sistem geografske vede in njen historiat,

-

študentje se seznanijo z osnovami metodologije geografskega raziskovanja,

-

študentje se seznanijo z osnovnimi dejstvi iz astronomije, geodezije in geofizike.

Povezanost z drugimi predmeti: snov iz tega predmeta se navezuje predvsem na
fizičnogeografske predmete.
2. Kvantitativne metode za geografe I. (Študijski program Geografija, 1999, str. 20)
-

študentje spoznajo osnove in posebnosti kvantitativnih metod in računalniške tehnologije,
ki jih uporabljajo geografi pri svojem delu,

-

študentje znajo formulirati preprostejše geografske probleme v obliki, ki je potrebna za
uporabo kvantitativnih metod oziroma za računalniško obdelavo,

-

študentje razumejo strokovno in znanstveno geografsko literaturo s kvantitativno
metodološkimi vsebinami,

-

študentje samostojno in kritično uporabljajo osnovne kvantitativne metode in računalniško
tehnologijo pri raziskovalnem in strokovnem delu.

Povezanost z drugim predmeti: pridobljeno znanje se neposredno uporablja pri vajah pri
večini drugih geografskih predmetov in seminarskemu delu
ter tudi pri izdelavi diplomskih nalog.

3. Geologija (Študijski program Geografija, 1999, str. 21−22)
-

študent spozna osnovne teoretične pojme o notranji zgradbi Zemlje, o vseh treh skupinah
kamnin, splošne pojme o tektoniki, statigrafiji in paleontologiji in o geološki karti,
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Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta geologije se povezuje z geografskimi
predmeti geomorfologije, hidrogeografije, pedogeografije z
biogeografijo, ekonomsko geografijo, geografijo Slovenije in
sosednjih pokrajin, varstvom geografskega okolja, geografijo
krasa in prostorskim planiranjem.

4. Geomorfologija (Študijski program Geografija, 1999, str. 22−23)
-

študent spozna pomen, vsebino, razvitost in naloge geomorfologije kot vede, ki raziskuje
značilnosti in razvoj zemeljskega površja oziroma reliefa,

-

študent razume vlogo reliefa v okviru drugih geografskih področij,

-

študent pozna osnovne metode geomorfološkega raziskovanja, njihov pomen in uporabo,

-

študent razume pomen geoloških in klimatoloških značilnosti za posamezne vrste
strukturnega in skulpturnega reliefa,

-

študent podrobneje spozna geomorfološke značilnosti nekaterih slovenskih pokrajin.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje zlasti s hidrogeografijo,
pedogeografijo, geografijo krasa, klimatogeografijo
in z geologijo.

5. Geografija poselitve (Študijski program Geografija, 1999, str. 22−24)
-

študent spozna geografske značilnosti poselitve z vidika razmestitve, značilnosti in
življenjskih razmer prebivalstva ter z vidika razmestitve, oblik in funkcij naselij,

-

študent spoznava procese spreminjanja poselitve in součinkovanja med prebivalstvom
oziroma naselji ter pokrajino,

-

študent se seznani s temeljnimi teoretičnimi izhodišči in metodami geografskega
proučevanja prebivalstva in naselij,

-

študent se seznanja z razmerami prabivalstva oziroma poselitvenimi razmerami v
Sloveniji.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se navezuje na ekonomsko, politično in
regionalno geografijo.
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6. Meteorologija (Študijski program Geografija, 1999, str. 27−28)
-

študent osvoji osnove meteorologije, ki so pomembne za nadaljnje izobraževanje,

-

študent spozna osnoven fizikalne zakonitosti, ki veljajo v ozračju,

-

študent spozna procese in pojave, ki določajo vreme in klimo ter pojme, ki opredeljujejo
dogajanja v ozračju.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s klimatogeografijo in posredno
tudi z regionalno geografijo.

7. Klimatogeografija (Študijski program Geografija, 1999, str. 28−30)
-

študent spozna osnove statične in dinamične klimatogeografije, klimatske zakonitosti ter
pogoje doma in po svetu,

-

študent se seznani z vplivom klime na živi svet in vplivom človeka na podnebje,

-

študent se seznanja z osnovami analize podnebja in njegovih elementov, večinoma na
osnovi gradiva iz Slovenije

-

študent

spozna

klimatsko

pogojene

razlike,

ki

se

odražajo

v

fizično

in

družbenogeografskih razmerah doma in po svetu.
Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se navezuje na meteorologijo.

8. Hidrogeografija (Študijski program Geografija, 1999, str. 30−31)
-

študent se sistematično, poglobljeno in problemsko seznani s pomenom in vlogo
hidroloških pojavov, kot sestavnih delov pokrajinske sfere in geografskega okolja,

-

študent si razširi, poglobi in sistematizira stvarno znanje o tem delu geografske stroke,
pridobi si vpogled v ustrezno teorijo in metodologijo,

-

študent se usposobi za uporabo strokovne literature in samostojno dopolnjevanje znanja,

-

študent se uvaja v kritično obravnavo teoretsko, metodološko in aplikativno pomembnih
vprašanj predmeta, ki izhajajo iz domače problematike ter ožjih in širših
(interdisciplinarnih) povezav.

Povezanost z drugimi predmeti: predmet se povezuje s celotno strukturo geografske stroke.
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9. Pedogeografija z biogeografijo (Študijski program Geografija, 1999, str.32)
-

študent spozna osnovne pojme in procese v prsti ter v rastlinskem in živalskem svetu,

-

študent se usposobi za pravilno vrednotenje prsti in biotskih dejavnikov kot sestavin
pokrajine in ekološkega ravnotežja,

-

študent spozna neločljivo povezanost med prstmi, rastlinstvom in živalstvom ter njihovo
povezanost z ostalimi dejavniki v pokrajini,

-

študent pri praktičnem delu analizira prsti in rastlinstvo,

-

študent s sintezo dobljenih podatkov razvija vzročni način mišljenja in razume
raznovrstnost ekocon na Zemlji.

Povezanost z drugimi predmeti: snov je ozko povezana s klimatogeografijo in drugimi
naravnogeografskimi vejami; snov je potrebno obravnavati
po predmetu klimatogeografija.

10. Ekonomska geografija (Študijski program Geografija, 1999, str. 33−34)
-

študent se seznanja z učinki človeškega oziroma družbenega gospodarjenja pri
oblikovanju zemeljskega površja v celoti ali pri posameznih pokrajinah,

-

študent se spoznava s poglavitnimi naravnimi in družbenimi zakoni in drugimi vzroki, ki
vplivajo na svetovno in regionalno razporeditev proizvodnje, menjave in potrošnje dobrin,

-

študent se uvaja v teorijo in prakso prostorske delitve dela,

-

študent se usposablja za izdelavo strokovnih raziskav na področju gospodarske geografije.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se navezuje na geografijo prometa, geografijo
prebivalstva, geografijo naselij in v širšem smislu na
politično ekonomijo in zgodovino.

11. Geografija turizma in prometa (Študijski program Geografija, 1999, str. 34−35)
-

študent spoznava družbene pomene turizma; faktorje njegovega razvoja ter geografskih
učinkov,

-

študent spozna promet kot faktor družbenega razvoja ter geografske učinke prometa,

-

študent spozna metode dela pri proučevanju geografskih učinkov turizma in prometa
uporabnih pri pedagoškem in praktičnem (aplikativnem) delu.
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Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se tesno povezuje z ostalimi, zlasti
regionalnogeografskimi predmeti.

12. Geografija Evrope (Študijski program Geografija, 1999, str. 38−39)
-

študent dopolni in poglobi znanje o geografski zgradbi Evrope,

-

študent se seznanja s problemi regionalnega razvoja,

-

študent se seznanja z najnovejšimi politično-ekonomskimi in socialno-geografskimi
dogajanji.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta gradi spoznanja na splošnih geografskih
predmetih.

13. Geografija Afrike (Študijski program Geografija, 1999, str. 39)
-

študent spozna osnovne regionalnogeografske značilnosti Afrike,

-

študent osvoji znanja o temeljnih geografskih značilnostih celine kot celote in njenih
posameznih delov,

-

študent se usposablja za pravilno vrednotenje pomena posameznih regij glede na ostale
dele celine,

-

študent spozna pomen Afrike v svetu.

Povezanost z drugimi predmeti: snov iz geografije Afrike je povezana z
regionalnogeografskimi pregledi ostalih celin tako, da
geografije vseh celin tvorijo celoto in zajemajo vso Zemljo.
14. Geografija Azije (Študijski program Geografija, 1999, str. 41)
-

študent spozna osnovne regionalnogeografske značilnosti Azije (izven nekdanje Sovjetske
zveze),

-

študent osvoji znanje o temeljnih geografskih značilnostih celine kot celote in njenih
posameznih delov,

-

študent se usposablja za pravilno vrednotenje pomena posameznih regij glede na ostale
dele celine.
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Povezanost z drugimi predmeti: snov iz geografije Azije je povezana z
regionalnogeografskimi pregledi ostalih celin tako, da
geografije vseh celin tvorijo celoto in zajemajo vso Zemljo.

15. Geografija Angloamerike in Avstralije (Študijski program Geografija, 1999, str. 42)
-

študent spozna razvojne faktorje in učinke razvoja na pokrajino držav Angloamerike in
Amerike,

-

študent poudarjeno spoznava in razumeva vzroke, težnje in probleme geografskega
razvoja znotraj teh držav, v razmerju do splošnega razvoja v svetovnem merilu.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje oziroma dopolnjuje s konkretnimi
razvojnimi učinki, ki se spoznavajo pri predmetih splošne
geografije.

16. Geografija Latinske Amerike (Študijski program Geografija, 1999, str. 43−44)
-

študent spozna naravne vire in potenciale Latinske Amerike za njihov razvoj in
globalne spremembe,

-

študent razume in spozna vpliv naravnogeografskih in družbenogeografskih potez na
današnjo geopolitično, gospodarsko, demografsko ... podobo držav Latinske Amerike.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se navezuje že na predhodno osvojeno znanje
iz obče geografije
17. Didaktika geografije (Študijski program Geografija, 1999, str. 44)
-

študent spozna zgodovino in novejši razvoj didaktike in metodike geografije doma in po
svetu,

-

študent spozna stanje izobraževanja didaktike v izbranih tujih državah,

-

študent se zaveda izobrazbenih in vzgojnih vrednot ter psiholoških osnov geografskega
pouka,

-

študent spozna pomen, sistem in uporabo vzgojno-izobraževalnih smotrov za pouk
geografije,
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-

študent spozna učne metode in oblike, učne načrte in kataloge znanj za vse stopnje šol,
učne pripomočke za pouk geografije,

-

študent spozna pomembnejšo domačo in tujo didaktično literaturo,

-

študent se zaveda pomen nenehnega lastnega izobraževanja za kvaliteten geografski pouk
in ugled predmeta v šoli in v javnosti,

-

študent se usposobi za sodoben način poučevanja geografije.

Povezanost z drugimi predmeti: /

18. Regionalno planiranje (Študijski program Geografija, 1999, str. 48)

-

študent se uvaja v teorijo in prakso planiranja razvoja,

-

študent se seznanja s poglavitnimi družbenimi in naravnimi dejavniki in procesi, ki
vplivajo na regionalni razvoj,

-

študent se usposablja za sodelovanje pri pripravi dokumentov in pri izdelavi strokovnih
raziskav za prostorsko urejanje.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se navezuje na varstvo geografskega okolja.

19. Varstvo geografskega okolja (Študijski program Geografija, 1999, str. 49–50)
-

študent se nauči interdisciplinarnega in holističnega pristopa pri reševanju problematike
varovanja geografskega okolja,

-

študent se seznani z večplastnostjo svetovnih okoljskih problemov in antropocentrizmom
v odnosu do planetarnega in okoljskega ekosistema,

-

študent se vzgaja na spoznavanju sonaravne paradigme, zasnovane na okoljski etiki.

Povezanost z drugimi predmeti: predmet je povezan s celotno strukturo geografske stroke, saj
se naslanja na vse njene veje.
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20. Geografija krasa (Študijski program Geografija, 1999, str. 51−52)
-

študent za razumevanje krasa uporabi znanje iz geomorfologije in drugih vej fizične
geografije, kakor tudi znanje iz družbene in regionalne geografije,

-

študent pozna izvor besede kras in zgodovino krasoslovja; zna vrednotiti kras kot posebno
geografsko okolje,

-

študent spozna geografske, geološke in geokemijske pogoje nastajanja krasa v Sloveniji in
drugje po svetu,

-

študent spozna in razume kraške procese,

-

študent spozna osnovne terenske in laboratorijske metode za raziskovanje krasa in
procesov v njem,

-

študent se usposobi za razpoznavanje najpomembnejših površinskih kraških oblik,
pojavov in tipov krasa na terenu,

-

študent razume različne oblike prilagajanja človeka na kras doma in po svetu,

-

študent se usposobi za razpoznavanje najpomembnejših speleoloških procesov in pojavov
ter oblik,

-

študent pozna različne oblike izrabe krasa in pomen za naselitev ter kmetijstvo,

-

študent zna samostojno uporabljati literaturo o krasu.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo geomorfologije,
hidrogeografije, klimatogeografije, geografije prsti,
regionalne geografije Slovenije ter z varstvom geografskega
okolja.

21. Geografija Slovenije in sosednjih pokrajin (Študijski program Geografija, 1999,
str. 62−63)
-

študent spozna osnovne geografske značilnosti Slovenije in sosednjih pokrajin,

-

študent spozna geografijo Slovenije, ki je obravnavana kot vzročni, najbolj poznani in
dostopni kompleks naravnogeografskih in družbenogeografskih prvin in njihovega
spreminjanja,

-

študent spoznava geografsko samobitnost Slovenije.

Povezanost z ostalimi predmeti: snov predmeta se navezuje na splošne geografske predmete.
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Študijski program geografije v učnem načrtu ponuja dobre možnosti za medpredmetno
povezovanje s študijskim programom sociologije, predvsem pri predmetih družbene
geografije. Prav tako je možna dobra povezava med posameznimi študijskimi predmeti, ki pa
je v praksi premalokrat uporabljena.
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10. Vsebinska raven predmetnega področja sociologije
Predmet sociologija seznanja učeče se z znanstvenimi spoznanji o družbi, z možnostmi
za sociološko raziskovanje družbenih pojavov in načini sociološkega raziskovanja. Namen
predmeta sociologija ni le spoznavanje, razširjanje in utrjevanje temeljnih socioloških
pojmov, ampak tudi navajanje razlik med ključnimi teoretičnimi in metodološkimi
perspektivami v sociologiji. Poleg tega je namen predmeta sociologije usposabljati učeče se
na kritično vrednotenje in presojanje družbenih pojavov, s posebnim poudarkom na sociološki
analizi slovenske družbe, kot tudi drugih sodobnih družb in kultur.

10. 1. Državljanska vzgoja in etika
Predmet državljanska vzgoja in etika je sestavni del osnovnošolskega družboslovnega
izobraževanja in je umeščen v sedmi in osmi razred devetletne osnovne šole in obsega
obvezni in izbirni del.
Predmet se nanaša na vrednotenje pluralne družbe, zlasti na vrednote, ki omogočajo
razvoj demokratične in humane skupnosti. Sestavljen je iz obveznega in izbirnega dela in se
opira na slovensko pedagoško tradicijo, slovensko socialno-politično izročilo itd.(Učni načrt
Državljanska vzgoja in etika, 1999: 4).
Predmet državljanska vzgoje in etika, omogoča, da se učeči se ob konkretnih
svetovnih, etičnih in verskih izbirah opredeljujejo za odprto, strpno, pluralistično, politično,
nacionalno in kulturno usmerjenost ter s tem razvijajo osebnost, ki je odprta za moralne,
socialne in politične probleme.
Cilji, ki se zasledujejo, vsebujejo komponente zahtev po aktivnem učečem se, ki
razpravlja, prav tako pa tudi po aktivnem profesorju. Opredelitev ciljev je naslednja:
-

usvajanje tolikšnega in takšnega znanja o družbi, ki mladostniku omogoča, da razvija
samostojne odgovore na družbena in etična vprašanja,

-

razvijanja etične drže in veščin, ki so pogoj za samostojno, svobodno in odgovorno

-

družbeno delovanje,

-

razvijanje sposobnosti za oblikovanje

sorazmerno kompleksnih in notranje

razčlenjenih državljanskih in moralnih presoj in osnov za moralno ravnanje.
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Naslovi obveznih tem v sedmem razredu so:
-

življenje v skupnosti; narod, država,

-

družina,

-

vzorniki in avtoritete,

-

kako se sporazumevamo in kako odločamo?,

-

množična občila in informacije.

Naslovi obveznih tem v osmem razredu so:
-

generacije in kulture,

-

vere in verovanja, krščanstvo,

-

urejanje skupnih zadev: vprašanja demokracije,

-

poklic in delo,

-

družba prihodnosti.

Z izbirnimi vsebinami je mogoče med učenci vzpostaviti ustrezno motivacijo za
obravnavo zahtevnejših poglavij. V izbirnem delu predmeta so dane široke možnosti
skupnega ustvarjalnega sooblikovanja vsebinskih sklopov (tako profesorja, kot učečih se).
Znotraj izbirnega predmeta se dopušča, da profesor svobodno vključuje tiste teme, za katere
meni, da so še posebej zanimive, ali pa učeči se izrazijo željo po globlji obravnavi določene
teme. To je tudi del, ki pomembno oblikuje obvezni del predmeta, vendar je način
posredovanja izbirnih vsebin soodvisen od psihološkega, socialnega, etičnega in kulturnega
razvoja učencev. Vsebine, ki jih profesor vnaša v pedagoški proces, izražajo tudi delce
osebnih izkušenj učečih se, njihovih vprašanj, ki se nanašajo na konkretne pojave ...
Pri načrtovanju svojega poučevanja naj se profesor poslužuje različnih metod s stalno
mislijo na izkušnje učečih se. Motivira naj jih za reševanje medosebnih in družbenih odnosov,
katerih podlaga je upoštevanje človekovih pravic.
Izbirni del (med izbirnimi tematskimi sklopi morata biti v enem šolskem letu izbrana najmanj
dva):
-

odnosi med spoloma,

-

oblike odvisnosti,

-

izobraževanje/zaposlitev,
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-

prosti čas,

-

biti ali imeti,

-

medosebni odnosi v šoli,

-

izobraževanje, zaposlitev ...
Sama izvedba, vrednotenje in pa organizacija poučevanja državljanske vzgoje, je po

vsej Evropi zelo različna. Velike razlike so odraz predvsem velike prevlade določenih
izobraževalnih sistemov, same lokalnosti

predvsem pa nacionalne zavednosti. Tako sta

Francija in Velika Britanija državi, ki imata v svoj izobraževalni sistem vključeno
državljansko vzgojo. Vendar pa se v vseh državah Evrope pojavljajo zametki oz. točke, ki
kažejo na vzgojo, ki je osredotočena na posameznika, šele nato prehaja na skupne zadeve. Vse
države temeljijo na učečih se, na učeči družbi z demokratičnimi vrednotami (Šimenc, 2003).

10. 2. Državljanska kultura v osnovni šoli
Predmet državljanska kultura je enoletni izbirni predmet v devetem razredu osnovne
šole in se navezuje na obvezni predmet državljanska vzgoja in etika. Gre za poglabljanje in
razširitev znanj iz tega predmeta. Zaradi vsebin, ki se navezujejo na ožje in širše okolje
učencev (družina, mediji itd.) poleg učne snovi, omogoča spoznavanje konkretnih primerov,
aktualnih vprašanj in dogodkov.
Predmet temelji na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in kulturne tradicije,
hkrati pa učence seznanja še z drugimi kulturami in družbenimi ureditvami. Delo pri tem
predmetu prispeva k razvijanju avtonomnega in kritičnega mišljenja, dojemanja aktualnih
problemov, razpravljanju o njihovih rešitvah, k razvijanju določenih vrednot, npr: strpnost,
tolerantnost itd.

10. 3. Državljanska kultura v srednji šoli
Državljanska kultura v srednji šoli se poučuje v sklopu družboslovnega predmeta
družboslovje. Zajema vsebine, ki so v minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij, na
ostalih srednjih šolah obstaja predmet družboslovje. Državljanska kultura se poučuje kot 70
urni vsebinski sklop družboslovja na srednjem poklicnem izobraževanju, kot 35 urni
vsebinski sklop družboslovja na srednjem poklicnem izobraževanju in kot 75 urni vsebinski
sklop predmeta družboslovje na nižjih poklicnih šolah. Vsebine in način izvedbe so v lastni
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izbiri šol, obravnavane pa morajo biti vsaj tri od petih predpisanih tem (Učni načrt
Državljanska kultura, 1999):
1. ustavna ureditev Republike Slovenije,
2. država,
3. posameznik, družba, država,
4. politični sistemi,
5. ekonomski sistem Republike Slovenije.

Demokratični cilji, ki naj bi jih dijaki pri predmetu državljanska kultura dosegli so
(Učni načrt Državljanska kultura, 1999):
-

poznati temeljne družboslovne pojme in jih uporabiti pri razumevanju družbenih
interesov,

-

spoznati temeljne pojme s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema
Republike Slovenije,

-

razviti občutljivost za zaznavanje družbenih problemov,

-

razviti odgovornost do sebe, drugih in do naravnega in družbenega okolja ...
Vsebinski sklopi pri srednjem poklicnem izobraževanju pri predmetu državljanska

kultura so: jaz in vsi drugi, verstva in verovanja, avtoritete in uporniki, pravice in
odgovornosti, volitve, trg, socialna politika in svet v katerem živim.
Pri nižjem poklicnem izobraževanju so vsebinski sklopi naslednji: jaz in vsi drugi, jaz
državljan, trg, pravice in odgovornosti in svet v katerem živim. Tu so vsebine bolj obširne,
saj je na voljo več učnih ur kot pri srednjem poklicnem šolskem izobraževanju. Pri
družboslovju v srednjem poklicnem izobraževanju, z obsegom 35 ur državljanske kulture, se
obravnavajo naslednji vsebinski sklopi, ki pa so v zelo okrnjenih vsebinah: jaz in vsi drugi,
verstva in verovanja, avtoritete in uporniki, pravice in odgovornosti, volitve, trg, socialna
politika in svet v katerem živim.
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10. 4. Sociologija v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju
Predmet sociologija (70 ur) se izvaja v tretjem ali četrtem letniku tehniških ali drugih
strokovnih šol. Cilj predmeta je spoznavanje temeljnih socioloških znanj in krepitev
demokratičnih vrednot pri dijakih.
Vsebinski sklopi, ki jih predmet obsega so (Učni načrt Sociologija, 1998):
-

opredelitev sociologije,

-

metode sociološkega raziskovanja,

-

kultura,

-

socializacija,

-

odklonskost (deviantnost) in družbeni nadzor,

-

družbena struktura/strukturiranje družbe,

-

družbena neenakost in gibljivost (mobilnost),

-

družbena moč in oblast.

10. 5. Sociologija v gimnazijah in srednjih šolah – drugi ali tretji letnik
Predmet sociologija (70 ur) se poučuje v drugem ali tretjem letniku gimnazij ali v
drugih srednjih šolah. Predstavlja osnovo za predmet sociologija v četrtem letniku. Naloga
sociologije je usposabljanje dijakov za uporabo temeljnih socioloških raziskovalnih metod in
poznavanje temeljnih socioloških pojmov. Dijaki naj znanja kritično vrednotijo, razvijajo
občutljivost za zaznavanje družbenih problemov ter povezujejo sociološka spoznanja z
drugimi znanstvenimi področji.
Vsebinski sklopi pri predmetu sociologija so (Učni načrt Sociologija, 1998):
-

opredelitev sociologije,

-

teoretske perspektive v sociologiji,

-

metode sociološkega raziskovanja,

-

kultura,

-

odklonskost (deviantnost) in družbeni nadzor,

-

družbena struktura/strukturiranje družbe,

-

družbena neenakost in gibljivost (mobilnost),

-

družbena moč in oblast,

-

modernizacija.
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10. 6. Sociologija v srednji šoli – četrti letnik

Sociologija v srednji šoli želi med dijaki utrditi, poglobiti in razširiti poznavanje
temeljnih socioloških idej in jih znati ustrezno uporabljati. Namen sociologije je, usposobiti
dijake za samostojno izbiro in uporabo socioloških raziskovalnih metod pri analizi
posameznih družbenih pojavov in hkrati razvijati kritično vrednotenje, možnost empatije,
občutljivost za zaznavanje družbenih problemov ter za povezovanje socioloških znanj z
drugimi znanstvenimi področji.
Vsebinska področja sociologije v srednji šoli so (Učni načrt Sociologija, 1998):
-

uvod v sociologijo,

-

metode sociološkega raziskovanja,

-

posameznik in družba,

-

kultura,

-

socializacija,

-

odklonskost in družbeni nadzor,

-

družbena struktura,

-

družbena nenenakost in gibljivost,

-

spol in spolna razlika,

-

družbena moč in oblast,

-

družina,

-

šola,

-

delo in prosti čas,

-

prostorske skupnosti,

-

religija,

-

etnija,

-

znanost,

-

družbene spremembe,

-

modernizacija,

-

kakovost življenja,

-

ekološka kriza in perspektive človeštva.
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Tabela 2: Sociologija na različnih stopnjah srednjih šol.
sociologija število ur

družboslovje število ur

sociologije

sociologije

splošna
gimnazija

70 + 210*
X

ekonomska
gimnazija

70 + 210*
X

klasična
gimnazija

70 + 210*
X

srednje
strokovne

srednje
X

tehniško

šole

izobraževanje
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srednje
poklicno
tehniško
izobraževanje

srednje
poklicne

* skupno

električar in
X

35

šole

energetik

X

350

družboslovja

pečar, šivilja,
70

število ur

oblikovalec

210

gospodinja,
70

350

čistilec,
kmetovalec

nižje
poklicne

za dijake z
X

85

X

šole

190

nedokončano
osnovno šolo

* sociologija v četrtem letniku kot maturitetni predmet
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10. 7. Sociologija kot študijski program na Filozofski fakulteti

Dvopredmetni študijski program sociologije je naravnan tako, da daje temeljna znanja,
ki omogočajo opravljanje poklicev za katere so potrebna široka sociološka znanja. (Študijski
program Sociologija, 1999, str. 8)
Študijski program sociologija – dvopredmetna pedagoška smer − je splošno pregleden
in naravnan celostno, pridobljeno znanje pa je mogoče vedno povezati predvsem z znanjem
pridobljenim v študijskih programih s katerimi se povezuje in podpira (filozofija, pedagogika,
geografija ter z družbeno dimenzijo študija jezikov). Ena izmed možnosti je tudi povezava z
univerzitetnim študijskim programom politologije in novinarstva na Fakulteti za družbene
vede ter z univerzitetnim študijskim programom teologije na Teološki fakulteti. Predmetnik
vsebuje obvezne predmete in izbirne predmete v četrtem letniku študija, med katerimi pa
študent lahko izbira po lastni volji (izbere dva izbirna predmeta).
Študent dvopredmetne pedagoške smeri sociologija je sociolog/inja, ki obvlada
posebna in obča znanja ter je usposobljen/a za poučevanje sociologije in družboslovja na
gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. (Študijski program Sociologija, 1999, str. 8−9)

10. 7. 1. Operativni cilji učnega načrta študijskega programa Sociologije
1. Obča sociologija I. (Študijski program Sociologija, 1999, str. 12)
-

študent se uvaja v temeljne sociološke teorije, pojme in probleme, ki so ključnega pomena
za razlago in razumevanje dinamike družbenega življenja,

-

študent razume predvsem tiste teoretske razlage, ki so osredotočene na probleme
delovanja, strukture in družbenih transformacij,

-

študent razvija občutljivost za kontroverze, ki jih sprožajo načini spraševanja, opazovanja
in pojasnjevanja znotraj posameznih teoretskih pristopov,

-

študent ima omogočen pogled v relativnost spoznanja družbenih dejstev.

Povezanost z drugimi predmeti: snov se povezuje s snovjo obče sociologije II. in III. ter z
snovjo predmeta sociološki klasiki.
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2. Sociologija kulture (Študijski program Sociologija, 1999, str. 13–14)
-

študent si pridobi temeljne teoretične pojme iz teorije kulture ter temeljne in specialistične
pojme iz sociologije kulture,

-

študent se seznani s problematiko kulture v sodobni sociologiji ter tudi v sorodnih
humanističnih in družboslovnih vedah,

-

študent se usposobi za samostojni študij temeljnih znanstvenih besedil s teh področij in za
kritično presojo kulturnega vedenja in vrednotenja,

-

študent se usposobi za nadaljevanje študija sociologije kulture.

Povezanost z drugimi predmeti: snov se povezuje s predmetom sociologija kulture II.

3. Socialna antropologija (Študijski program Sociologija, 1999, str. 14–15)
-

študent se uvaja v temeljne socialnoantropološke koncepte in epistemološke kontekste
njihove geneze,

-

študent se sooča z aktualnimi dilemami, problemi in rešitvami v antopološkem polju
(kulturni relativizem, etnocentrizem, evropocentrizem, globalizacija itd.)

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjopredmeta socialna
antropologija II, sociologijo kulture I – II, sociološkimi
klasiki ter snovjo predmeta sociologija kulturnih formacij.

4. Sociologija in zgodovina družbenih gibanj (Študijski program Sociologija, 1999,
str. 17–18)
-

študent z uporabo analitične in komparativne (zgodovinske in sociološke) metode
spoznava ključne vzvode nenehnih bojev med emancipacijskimi in neemancipacijskimi
gibanji, ki so pripeljala do nastanka in razvoja sodobnega sveta,

-

študent razume kompleksnost boja za širitev polja človekovih pravic in političnih
svoboščin (boj za demokratizacijo javnega življenja),

-

študent preučuje in razume družbena gibanja, ki imajo prvorazredni pomen za sociologijo.
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Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo predmeta obča
sociologija I - II, s predmetom sociologija političnih
institucij ter s sociologijo totalitarnih režimov.
5. Socialna psihologija (Študijski program Sociologija, 1999, str. 19–20)
-

študent pridobi temeljna teoretična in nekatera raziskovalna ter uporabna znanja oziroma
veščine s področja socialne psihologije,

-

študent dosega učne cilje, opredeljene z Bloomovo taksonomijo učnih ciljev,

-

študent pridobiva zmožnost prenosa socialnopsihološkega znanja na druga področja,

-

študent se s socialno psihologijo seznanja kot z vedo, ki je eksperimentalna, societalna,
sociokulturna in uporabna.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo predmeta obča
sociologija I - II, in predmetom sociologija kulture I – II.

6. Obča sociologija II (Študijski program Sociologija, 1999, str. 20–21)
-

študent poglablja in aktualizira nekatere ključne sociološke koncepte in teoretske
paradigme v mednarodni in domači sociologiji,

-

študent skuša vzpostaviti kritično refleksijo med posameznimi študijskimi strokami, ki se
študirajo in izbranimi študijskimi kompleksi s področja obče sociologije.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje z občo sociologijo I – III in
predmetom sociološki klasiki.

7. Sociološki klasiki (Študijski program Sociologija, 1999, str. 24–25)
-

študent se seznanja z glavnimi prispevki in kategorialnim sistemom socioloških klasikov

-

študent se usposobi za samostojno in kritično spoprijemanje z izbranimi sociološkimi
problemi.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo predmeta obča
sociologija I – III, sociologijo religije ter sociologijo naroda
in nacionalizma.
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8. Uvod v sociologijo kulture (Študijski program Sociologija, 1999, str. 26–27)
-

študent si pridobi temeljne teoretične pojme iz teorije kulture ter temeljne in specialistične
pojme iz sociologije kulture,

-

študent se seznani s problematiko kulture v sodobni sociologiji ter v sorodnih
humanističnih in družboslovnih disciplinah,

-

študent se usposobi za samostojni študij temeljnih znanstvenih besedil (s teh področij) in
za kritično presojo kulturnega vedenja in vrednotenja,

-

študent se usposobi za nadaljnji študij socioloških predmetov, ki obdelujejo »kulturne
pojave«, zlasti ideologije, komuniciranje, diskurze, umetnosti, popularno kulturo in
vsakdanje življenje.

Povezanost z drugimi predmeti: snov se navezuje na predmete, ki obravnavajo problematiko
kulture.

9. Metode sociološkega raziskovanja (Študijski program Sociologija, 1999, str. 27–28)
-

študent se usposobi za metodološki način mišljenja, za uporabo in citiranje literature, za
oblikovanje in logiko raziskave (seminarske naloge, diplome, magistrske naloge)

-

študent se usposobi za zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov glede na velikost
raziskave, za izvajanje postopkov v terenski raziskavi.

-

Povezanost z drugimi predmeti: /

10. Sociologija spolov (Študijski program Sociologija, 1999, str. 28–29)
-

študent se seznanja s sodobnimi diskusijami o spolu in spolni razliki,

-

študent ugotavlja razlike med biološkim spolom (sex) in družbeno ter kulturno
proizvedenim spolom (gender),

-

študent ugotavlja kako spol vpliva na položaj posameznika in posameznice v družbeni
strukturi,

-

študent se seznanja z (re)produciranjem in spreminjanjem spolnih razlik na različnih
poročjih: spol, starševstvo in socializacija; spol, delo in prosti čas; spol, družinske vloge in
poklicna segregacija; spol in spreminjanje spolnih vlog (moškosti, ženskosti); spol in
družbena moč; spol in nasilje.
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Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje z občo sociologijo I – II,
sociologijo kulture, socialno antropologijo I – II, uvodom v
ženske študije ter ženskim študijam in feministično teorijo.

11. Sociologija medijev (Študijski program Sociologija, 1999, str. 31)
-

študent se seznani s sociološko obravnavo medijev v okviru raziskovalnih postopkov
sociologije kulture,

-

študent pri predmetu spozna poudarjen pomen komunikacijskih razmerij med mediji in
publiko ter vzajemno vplivanje med mediji,

-

študent se seznani s problematiko zgodovinskih in družbenih razmerij izoblikovanja
dominantnih načinov rabe posameznih medijev ter specifičnih modalnosti njihovega
posamičnega in skupnega družbenega učinkovanja, zlasti vpliva na konstitucijo
vsakdanjega življenja.

Povezanost z drugimi predmeti: snov se navezuje na splošno znanje sociologije, omogoča pa
tudi študijsko povezovanje z izbirnimi predmeti, ki
obravnavajo medijsko posredovane kulturne oblike.

12. Sociologija religije (Študijski program Sociologija, 1999, str. 32–33)
-

študent se spozna z obravnavo religije v socialno-kulturnih kontekstih, posebej modernih
družbah, pa tudi v primerih značilnih arhaičnih in tradicionalnih družbah,

-

študent se uvaja v osnovne probleme in dosežke sociološkega proučevanja religije kot
kulturnega in družbenega pojava,

-

študent se seznanja z občimi religiološkimi pojmi in temami.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo predmeta obča
sociologija I – II in sociologijo kulture I – II.
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13. Sociologija znanosti (Študijski program Sociologija, 1999, str. 34)
-

študent osvoji zmožnost zgodovinske in sociološke interpretacije,

-

študent aplicira pridobljena znanja v sodobni kulturi in izobraževanju,

-

študent razume evropsko literarno, umetnostno, filozofsko in politično zgodovino.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s sociologijo religije, sociologijo
kulturnih formacij in kulturo renesanse.

14. Sociologija političnih institucij (Študijski program Sociologija, 1999, str. 34–35)
-

študent spozna ali je človek subjekt politične oblasti in političnih odnosov ali le njihov
objekt,

-

študent spozna kako je nastajal moderni demokratični (ustavni) politični sistem in kako se
je razvijalo ustavno varstvo le-tega,

-

študent se s pomočjo analitične in komparativne metode usposablja za kritično
vrednotenje preteklih in sedanjih družbenopolitičnih procesov doma in po svetu.

Povezanost z drugimi predmeti: snov predmeta se povezuje s snovjo predmeta sociologija in
zgodovina družbenih gibanj, sociološkimi klasiki ter z občo
sociologijo I – II.

15. Didaktika sociologije (Študijski program Sociologija, 1999, str. 38)
-

študent se usposablja za kakovostno študijsko izvajanje kompleksnega pedagoškega
procesa,

-

študent se navaja na samoizobraževalno kulturo in na ustvarjalno komunikacijsko
kulturo,

-

študent se usposablja s profesionalnimi osnovami za kakovostno upravljanje pedagoškega
procesa,

-

študent se usposablja za objektivnega kritičnega raziskovalca lastne pedagoške prakse.

Povezanost z drugimi predmeti: /
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16. Sociologija naroda in nacionalizma − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,
1999, str. 39)
-

študent poglobljeno obravnava specialni oziroma relevantni družbeni problem v
sociologiji,

-

študent se usposobi za razumevanje konkretnega problema iz različnih teoretskih
perspektiv.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se navezuje na predmet obča
sociologija II.
17. Sorodstvo in družina – antropološki vidiki − izbirni predmet (Študijski program
Sociologija, 1999, str. 39–40)
-

študent analizira izbrana leposlovna dela, ki dopuščajo etnografsko branje,

-

študent obravnava dela o ruralnem življenju.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se navezuje na predmet socialna
antropologija I – II, uvod v socialno antropologijo,
sociologijo kulturnih formacij in zgodovinsko antropologijo.

18. Balkanske ženske (kultura in antropologija) − izbirni predmet (Študijski program
Sociologija, 1999, str. 40–41)
-

študent se uvaja v problematiko žensk v kontekstu regionalnih kultur,

-

študent razume vidik drugačnosti in marginalnosti, ki je predstavljen v paragmatičnomultikulturalnem območju,

-

študent se seznani s postopki opazovanja, analitičnimi postopki in argumentativnimi
tehnikami zgodovinske antropologije.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s snovjo predmeta
sociologija kulture I – II, socialna antropologija I – II,
sociologija znanosti, teorija disakurzov I – II, sorodstvo in
družina – antropološki vidik in zgodovinska antropologija.
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19. Sociologija in antropologija glasbe − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,
1999, str. 41–42)
-

študent spozna temeljno polje v umetnostnih pratikah,

-

študent spozna vidik institucije posluha,

-

študent razume razliko med »biti poslušen« in »poslušati«.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se navezuje na izbirni predmet
popularna glasba, prav tako pa se snov povezuje z ostalimi
glasbenimi področji na drugih študijskih smereh.

20. Zgodovinska antropologija − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,1999, str.
42 – 43)
-

študent se spoznava z mikrozgodovinskim pristopom in z rabo biografije oziroma
avtobiografskega vira v zgodovinopisju, z ustrezno rabo terminologije in kritičnega
inštrumentarja

-

študent osvoji interpetativne prisope in metode kritičnosti, ki jih zgodovinopisna raba
»subjektivnih« virov predvideva.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s snovjo predmeta
socialna antropologija I – II in predmetom uvod v socialno
antropologijo.

21. Uvod v ženske študije − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,1999, str.
43−44)
-

študent spozna kritičen in interdisciplinaren pristop pri preučevanju družbenih odnosov
med spoloma, v katerem položaj žensk zavzema osrednje mesto,

-

študent razvija občutljivost za empirična raziskovanja žensk na posameznih področjih
(socializacija, izobraževanje, delo, nasilje, politika ...),

-

študent spozna teoretske opredelitve o vzrokih za še vedno neenak položaj moških in
žensk v sodobnih družbah.
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Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s snovjo predmeta obča
sociologija I – II, sociologija kulture I – II, socialna
antropologija I – II, sociologija spolov in feministična
teorija.

22. Sociologija igre, rituala in gledališča − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,
1999, str. 44−45)
-

študent se seznani z razvojem, strukturo in s funkcijo gledališča,

-

študent spozna in se seznani z vlogo igre kot primarne simbolične dejavnosti pri
nastajanju kulture.

Povezanost z drugimi predmeti: predmet se povezuje z vsemi drugimi predmeti študijskega
programa Sociologija.
23. Sociologija kina − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,1999, str. 45–46)
-

študent spozna film kot predmet humanističnega študija, ki je enakovreden literaturi,
slikarstvu in glasbi.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se navezuje na snov predmeta
sociologija kulture I –II, uvod v sociologijo kulture,
sociologija likovnih umetnosti in teorija diskurzov I – II.

24. Novinarski žanri − izbirni predmet (Študijski program Sociologija, 1999, str. 46–47)
-

študent pridobi sposobnost uporabe socioloških znanj v različnih žurnalističnih žanrih,

-

študent se seznani z metodami prevajanja socioloških pristopov tudi v pisanju za
množične medije,

-

študent se pripravi, da znanje, ki ga pridobi med študijem sociologije suvereno uporablja
tudi v žurnalizmu.

Povezanost z drugimi predmeti: predmet je povezan z vsemi ostalimi predmeti študijskega
programa sociologije.
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25. Sociologija totalitarnih režimov − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,
1999, str. 47)
-

študent se uvaja v poglobljen samostojni študij izbranih problemskih sklopov,

-

študent se s pomočjo analitične in komparativne metode (zgodovinske in sociološke)
usposablja za kritično vrednotenje in samostojno presojanje sodobnih družbenih sistemov
in gibanj.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje z predmeti sociologija
in zgodovina družbenih gibanj in sociologija političnih
institucij.

26. Primerjalna religiologija (izbranih) svetovnih verstev − izbirni predmet (Študijski
program Sociologija,1999, str. 48)
-

študent se temeljito spozna s strukturo (primerjalne) religiologije, njenimi osnovnimi
pristopi, pojmi, dosežki in dilemami,

-

študent se uvaja v primerjalno religiološko analizo različnih religij in obdobij,

-

študent se seznanja s temeljnimi značilnostmi svetovnih verstev.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s snovjo predmeta
sociologija religije, socialna antropologija I – II in uvod v
socialno antropologijo.

27. Ženske študije in feministična teorija − izbirni predmet (Študijski program
Sociologija, 1999, str. 49)
-

študent se seznani s temeljnimi pojmi ženskih študij in feministične teorije.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se navezuje na razne predmete s
področja družboslovja in humanistike vseh programov in
smeri na Filozofski fakulteti.
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28. Specialne teme iz sociologije kulture − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,
1999, str. 50)
-

študent poglablja znanje iz sociologije kulture in vpeljanih novih, razmeroma specialnih,
študijskih problematik s področja kulture,

-

študent pridobi sposobnost aplikacije pridobljenih konceptov in postopkov na nove teme,

-

študent pridobi sposobnost primerjalnega proučevanja v sociologiji kulture,

-

študent pridobi sposobnost povezovanja različnih disciplin pri obravnavi »mejnih«
problemov.

Povezanost z drugimi predmeti: snov se povezuje s predmetom sociologija kulture I – II, prav
tako pa tudi s področji družboslovja.

29. Kultura renesanse − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,1999, str. 51)
-

študent pridobi znanja o renesančni kulturi na znanstvenem, umetnostnem, političnem in
moralnem področju,

-

študent osvoji osnove, ki so temelj moderne evropske zavesti.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s predmetom
sociologija likovne umetnosti in sociologije kina.

30. Popularna glasba − izbirni predmet (Študijski program Sociologija,1999, str. 52)
-

študent dobi vpogled v različne načine obravnave popularne glasbe

-

študent spozna orodja za kritično analizo in transformacijo polja glasbene kulture v
sodobni individualistični družbi.

Povezanost z drugimi predmeti: snov izbirnega predmeta se povezuje s snovjo predmeta
sociologija in antropologija glasbe, teorija diskurza I – II,
sociologija medijev in sociologija kina.
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Učni načrt študijskega programa Sociologije z zapisanimi učnimi cilji kaže na težnjo
po povezovanju različnih predmetnih študijskih področij, kot tudi povezovanje med
posameznimi študijskimi predmeti študijske smeri Sociologija. Učni cilji izražajo
demokratičnost, saj pri študentih želijo vzbuditi zanimanje za snov, kritično mišljenje ... ter
tako krepijo avtonomnost in samozavest študenta.
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11. Predmetni področji geografije in sociologije kot demokratični
predmetni področji
Geografija in sociologija sta družboslovna predmeta, ki med učečimi se širita
družboslovno zanje in v središče postavljata posameznika oziroma učečega se. Vendar pa
jima lahko očitamo tudi slabosti, ki se kažejo v preveč vsebinskih učnih načrtih (predvsem pri
geografiji in sociologiji v srednjih šolah) in hkrati preveč obširnih učnih načrtih, ki tako ne
spodbujajo demokratičnega poučevanja, saj v praksi zaradi pomanjkanja časa mnogokrat ni
možno demokratično poučevati.
Znanje, ki ga profesorju narekujejo učni načrti, zahteva od profesorja širjenje in
poučevanje dejstev in ne podajanje proceduralnega znanja. Znanja so tako preveč parcialna,
hkrati pa je v učnih načrtih neizoblikovano dejstvo, kaj je bistvo pouka geografije, medtem ko
učni načrt sociologije jasneje opredeljuje koga želi poučevati in na kakšen način. Dejansko v
učnih načrtih je opredeljeno bistvo pouka geografije, ki je izredno demokratično naravnano,
vendar pa v samih učnih vsebinah ni moč začutiti tistega, kar nam učni načrt obljublja. Kljub
vsemu je pohvalno, da tako učni načrt sociologije, kot tudi geografije, vsebujeta izrazito
komponento demokratičnosti, ki pa je lahko izvedljiv le ob kakovostnem informacijsko in
profesionalno usposobljenem profesorju.
Kljub temu da so učni načrti preveč vsebinski in preobširni pa tako geografija kot
sociologija med učečimi se, uživata izredno zanimanje in ustvarjata podobo dveh pomembnih
in pa splošno potrebnih predmetnih področij, brez katerih si marsikateri učenec, dijak ali
študent ne predstavlja izobraževanja. To podobo, delno vsaj pri geografiji, sooblikujejo tudi
številni kvalitetni učbeniki, ki že sledijo prvinam demokratičnega poučevanja z aktualnostmi
zanimivostmi, slikovitostjo in seveda strokovnostjo. V pomislek je slaba izbira učbenikov s
področja sociologije, tisti, ki pa so na voljo niso zanimivi in aktualni učečim se. Izrazita
nasičenost in obširnost učbenika je moteča. Morda bi bila v prihodnje naloga sociologije, da
se posveti izdelavi kvalitetnega, vendar pa tudi všečnega učbenika.
Naloga šolske geografije se torej iz učitelja prenaša na posameznika. Individualizacija
in odprtost sta temelj poučevanja profesorjev geografije in sociologije, saj tako z
demokratičnim poučevanjem vzgajajo svobodne, demokratične in ustvarjalne državljane.
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11. 1. Medpredmetno povezovanje predmetnih področij geografije in sociologije kot
demokratična komponenta poučevanja
Medpredmetne povezave predstavljajo pomemben dejavnik pri uresničevanju
minimalnih in temeljnih standardnih znanj posameznih šolskih predmetov ali širših
predmetnih področij (Sardoč, 2002).
Pri obravnavi posameznih znanj, tako geografije kot tudi sociologije, mora biti pri
raziskovanju in obravnavi posameznih tem izpostavljena njihova soodvisnost, saj se tako
omogoča povezovanje znanj geografije z znanji predmetnih področij sociologije in obratno.
Tako bodo učeči se znali uporabljati sociološka znanja pri geografiji in geografska znanja pri
sociologiji.
Pri iskanju medpredmetnih povezav, se lahko opremo na učni načrt, ki nam v groben
nakazuje smernice za medpredmetno povezovanje med učnimi cilji. Ker imata geografija in
sociologija dobre možnosti za medpredmetno povezovanje, se lahko omejimo na
medpredmetno povezovanje geografije in državljanske vzgoje in etike v osnovni šoli. Tako
lahko na podlagi pregleda učnega načrta za državljansko vzgojo in etiko, kot pravi Resnikova
(Resnik Planinc, 2003) že brez podrobne analize učnega načrta izpostavimo obvezne in
izbirne teme, ki se povezujejo z geografijo (Učni načrt Državljanska vzgoja in etika, 1999):
v sedmem razredu: življenje v skupnosti, narod, država,
v osmem razredu: vere in verovanja ter družba prihodnosti,
izbirne teme: oddaljene kulture in kraji, odnosi med kulturami, ravnanje z omejenimi
naravnimi viri, združena Evropa – starajoča se Evropa, terorizem in mir
na svetu.
Podrobnejši pregled učnega načrta Državljanska vzgoja in etika (Učni načrt
Državljanska vzgoja in etika, 1998: 3-35) ponudi med učnimi cilji še druge povezave z
geografijo, in sicer pri naslednjih učnih ciljih:
-

učenec spozna razred kot družbeno skupino in opredeli kaj označuje razred kot skupino,

-

učenec opredeli druge družbene skupine in spoznava njihov pomen ter vlogo posameznika
znotraj skupin,

-

učenec spoznava delovanje skupnosti in našteje oblike, načine in področja sodelovanja
med ljudmi,
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-

učenec spoznavajo različne možnosti in oblike urejanja skupnih zadev v okviru države in
med narodi, kulturami in državami,

-

učenec obnovi pojem družine, spoznava tipe družine in osnovne razlike med njimi,

-

učenec spoznava funkcije družine in nujne osebnostne lastnosti (osebna in socialna
zrelost) za oblikovanje lastne družine ter dojame specifičnost odnosov v družini,

-

učenec spoznava, da vzori in ideali delujejo v skupinah in skupnostih kot povezovalna
sila, vendar le, če jih člani skupin drug drugemu ne vsiljujejo,

-

učenec spoznava, da množična kultura ne povečuje nujno svobode izbiranja,

-

učenec spoznava, da nekaterim posameznikom, skupinam in ustanovam večina ljudi
priznava pravico, da kot avtoritete vplivajo na življenje ljudi,

-

učenec spoznava pomen, ki ga ima sporazumevanje za demokracijo, prepoznavanje
manipulacije in zlorabe v sporazumevanju,

-

učenec razvija sposobnost za prepoznavanje predsodkov in posplošenih sodb,

-

učenec spozna vpliv medijev na oblikovanje javnega mnenja na različnih ravneh, od
lokalne skupnosti do mednarodne ravni,

-

učenec v razčlenitvi konkretnega primera spoznava način delovanja lokalnega medija in
njegovo vlogo v življenju lokalne skupnosti,

-

učenec dopolni dosedanje poznavanje verstev; krščanstva

-

učenec razvije sposobnosti za razčlenjevanje vprašanj vere in cerkve

-

učenec spoznava demokracijo kot način urejanja skupnih zadev in odločanja pogojev
življenja,

-

učenec se uvaja v praktično uporabo načel družbenega sožitja: pravičnost, enakost,
svoboda, humanost in strpnost,

-

učenec razvija občutek soodgovornosti za urejanje skupnih zadev,

-

učenec se zaveda, da živi v obdobju pospešenega tehnološkega, ekonomskega in
družbenega razvoja in da imajo te spremembe različne posledice za življenje,

-

učenec spoznava soodvisnost prepletenosti vplivov (družbenih, ekonomskih, političnih
…) pri nastajanju problemov v okolju in družbi,

-

učenec spoznava zvezo med lokalnimi, nacionalnimi in globalnimi problemi,

-

učenec razume, da razvoja ne moremo zaustaviti, da pa ne bi smel ogrožati priložnosti in
kakovosti življenja prihodnjih generacij,

-

učenec spoznava nekatere načine zagotavljanja trajnostnega razvoja v demokratični
družbi.
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Prav tako kot se državljanska vzgoja in etika v svojih učnih ciljih povezuje z
geografijo, se tudi geografija v devetletni osnovni šoli povezuje preko učnih ciljev z
državljansko vzgojo in etiko. Cilji, ki izražajo medpredmetno povezavo z državljansko vzgojo
in etiko, so že navedeni pri poglavju o operativnih ciljih učnega načrta geografije za osnovno
šolsko poučevanje, ki izražajo demokratičnost, vendar so za lažjo preglednost navedeni še
enkrat, tokrat povezani v celoto.
Cilji, ki izražajo medpredmetno povezovanje z državljansko vzgojo in etiko so (Učni
načrt Geografija, 1998):
-

učenec primerja osnovne značilnosti toplotnih in rastlinskih pasov, ter način življenja ljudi
v posameznih toplotnih pasovih,

-

učenec razlikuje prevladujoče reliefne oblike in način življenja ljudi v odvisnosti od njih

-

učenec spoznava vlogo človeka pri spreminjanju pogojev za življenje,

-

učenec ob karti opiše jezikovno in versko raznolikost Evrope in sklepa o posledicah,

-

učenec opiše pomen Evropske zveze za sodelovanje evropskih držav,

-

učenec na izbranih primerih svetovno znanih turističnih mest ali pokrajin Južne Evrope,
opiše pozitivne in negativne posledice turizma,

-

učenec sklepa o posledicah političnih nasprotij za življenje ljudi in uničevanje naravnega
okolja,

-

učenec ob karti imenuje narode v Srednji Evropi in povedo, katerim jezikovnim in
verskim skupinam pripadajo,

-

učenec s pomočjo podatkov v učbeniku oceni gospodarsko razvitost držav Zahodne
Evrope,

-

učenec ovrednoti pomen Severnoatlantskega toka za življenje ljudi v Severni Evropi,

-

učenec ob karti opiše politično - narodno sestavo Vzhodne Evrope in Azije,

-

učenec pojasni vzroke in posledice neneakomerne gostote poselitve prebivalstva na
Kitajskem in Japonskem,

-

učenec ob izbranem primeru opiše posledice različne verske in socialne sestave
prebivalstva,

-

učenec sklepa o vzrokih in posledicah prenaseljenosti Indijske podceline,

-

učenec razloži odvisnost kmetijstva od naravnih dejavnikov in vere,

-

učenec sklepa na možnost kmetijske izrabe v Jugozahodni Aziji v odvisnosti od podnebja,

-

učenec ovrednoti pomen nafte za življenje v tem delu sveta (JZ Azija),

-

učenec analizira vzroke in posledice osuševanja Aralskega jezera,
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-

učenec imenuje in opiše posamezne podnebne in rastlinske pasove Afrike in jih primerja
med seboj ter opiše možnosti za življenje ljudi v teh pasovih,

-

učenec opiše posledice in vzroke različne gostote poselitve Afrike in nekaj rasnih skupin
in rasnih drobcev,

-

učenec na zemljevidu imenuje države, ki jih prištevamo k Severni Afriki,

-

učenec s pomočjo gospodarske karte in slikovnega gradiva sklepa o pogojih za življenje v
Severni Afriki,

-

učenec razloži učinke Nilovih poplav, ovrednoti pomen doline te reke za gospodarski in
turistični razvoj Egipta,

-

učenec opiše značilnosti prebivalstva Severne Afrike,

-

učenec s pomočjo zemljevida opredeli obseg Južne Afrike in ga primerja s pokrajinami
podobne geografske širine severno od Ekvatorja,

-

učenec analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje belega prebivalstva in
oblikovanje političnih skupnosti,

-

učenec s pomočjo gospodarske karte učenec ugotovi naravna bogastva Južne Afrike in
sklepa o razvoju gospodarstva

-

učenec s pomočjo slikovnega gradiva primerja podnebno - rastlinske pasove Avstralije

-

učenec opiše probleme oskrbe z vodo v Avstraliji,

-

učenec analizira vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Severne Amerike,

-

učenec opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike, prednosti in slabosti večnacionalne
skupnosti,

-

učenec s pomočjo gospodarske karte ugotovi naravna bogastva Kanade in ovrednoti
njihov pomen za gospodarski razvoj,

-

učenec opiše pomen vodne poti po reki Svetega Lovrenca,

-

učenec opiše vzroke in posledice zgostitve prebivalstva v južnem delu Kanade,

-

učenec izdela stenski geografski časopis na temo Sodobni problemi prebivalstva in
gospodarstva Latinske Amerike,

-

učenec ob izbranih primerih z različnih kontinentov opiše sodobne probleme
(prenaseljenost, oskrba z vodo, hrano, ekološki problemi, aids ...) in išče kontraste
(jezikovne, verske in gospodarske),

-

učenec na karti pokaže slovensko etično ozemlje na drugi strani državne meje v Alpah,

-

učenec opiše načine povezovanja s sosednjo Italijo in Avstrijo,

-

učenec s pomočjo podatkov primerja rast prebivalstva v Sloveniji z izbrano sosednjo
državo,

-

učenec razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji.
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Pomembno je dejstvo, kot ga navaja Resnikova (Resnik Planinc, 2003), da
medpredmetno povezovanje z državljansko vzgojo in etiko obstaja kot predznanje ali kot
nadgradnja že obstoječega znanja. Tako lahko profesor lažje izvaja demokratični pouk, saj
učenci že imajo določeno predznanje. V sedmem razredu prvič srečajo z državljansko vzgojo
in etiko, v devetem razredu pa lahko znanje iz področja državljanske vzgoje in etike uporabijo
pri geografiji.
Da se geografija in državljanska vzgoja in etika dobro medsebojno povezujeta, nam
nakazujejo že splošni učni cilji geografije (Učni načrt geografija 1998: 5):
-

spoznavanje vrednot in enkratnosti slovenske pokrajine,

-

razvijanje ljubezni do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski
državi,

-

spoznavanje bogastev različnih ljudstev na Zemlji in vzgajanje v spoštovanju te
različnosti,

-

strpnosti do drugačnih po veri, rasi, jeziku in navadah,

-

razvijanje sposobnosti za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja,
prav tako pa naj bi razvijali sposobnost komuniciranja in sodelovanja za delo v skupini.
Na vprašanje ali pri pouku profesorji upoštevajo medpredmetno povezovanje lahko iz

raziskave, ki jo je izvedla Ciglerjeva med profesorji geografije (Cigler, 2003) izvemo, da
profesorji geografije upoštevajo medpredmetne povezave, navedene pri posamezni temi v
učnem načrtu. Največkrat, kot medpredmetno povezovanje, uporabijo povezovanje s
sociologijo (poudariti je potrebno, da ima večina anketiranih profesorjev tudi to študijsko
smer), vendar pa se eden izmed anketiranih profesorjev ne poslužuje medpredmetnih povezav,
saj je mnenja, da to pri učencih zahteva prevelik umski napor. Z vidika učencev je potreba po
večjem medpredmetnem povezovanju, saj jim to omogoča lažje pomnjenje in razumevanje
(Cigler, 2003: 33).
Za uspešno izvedljivo medpredmetno povezovanje je potrebno upoštevati tudi
posameznikovo predznanje, saj je bistvo uspešnega učenja, da se že obstoječe znanje
povezuje z novim znanjem, če pa se to ne zgodi, ostanejo informacije izolirane in se znanje
prej ali slej izgubi iz spomina.
Potrdimo lahko hipotezo, da so možnosti v povezavah geografije in sociologije
izredno velike. Njuno povezovanje in nadgradnja učnih vsebin pomeni kakovostnejše,
ustvarjalnejše in vseživljenjsko uporabnejše znanje.
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12. Kakovosti profesorja družboslovnih predmetov geografija in sociologija
v demokratično naravnanem šolskem prostoru
V zdravi, demokratični šoli mora biti, kot pravi Parker (Parker, 2001) prisotna
ljubezen do učenja in učencev. Vloga demokratično naravnanega profesorja družboslovnih
predmetov geografija in sociologija, je predvsem v posredovanju družboslovnih znanj, katerih
naloga po navajanju mladih na novo, ustvarjalno, aktualno in demokratično politično kulturo,
postaja čedalje izrazitejša. Vsak profesor družboslovja mora imeti strokovne, didaktične in
odnosne kakovosti, ki se med seboj prepletajo. Da profesor družboslovja uresniči svoje
strokovne kakovosti, pa mora kot pravi Židanova (Židan, 1993: 39) vzpostavljati
konstruktivno razmerje med količino snovi ter temeljitostjo njene obravnave. Danes težimo h
kakovosti obravnave učne snovi in kvaliteti le-te. Mladim je potrebno družboslovna znanja
prikazati v izzivni, dinamični obliki. Strokovni pristop se mora odsevati tudi v profesorjevih
sodobnih, dinamičnih, ustvarjalnih, participatornih didaktičnih delovnih strategijah (Židan,
1993: 39). Profesor mora upoštevati osnovna didaktična načela ter imeti razvite primerne
veščine poučevanja, negovati samovrednotenje in obvladati tehnike vodenja.
Profesor mora kakovostno delovati tudi zunaj razreda, in sicer kot kakovosten
oblikovalec in razvijalec obstoječe šolske kulture. Te didaktične kakovosti naj bi se kazale v
tem, da bi profesorji v prihodnje delovali tudi kot svetovalci na strokovnih, didaktičnih in
organizacijskih ravneh.
Pri odnosnih kakovostih gre za kakovost odnosa med profesorjem in učečim se. Ta
odnos mora biti kakovosten, demokratičen, sokreativen, ustvarjalen, etičen, itn. Kakovosti
profesorja se kažejo v pripravi in načrtovanju učnih ur, v vsebinah, ki so ciljno usmerjene in
vrednotene, vendar bodo pripomogle h kakovosti učečih se, le če jih bo profesor znal
pravilno, demokratično posredovati. Njegove sposobnosti se lahko odlikujejo z izrazitim
kombiniranjem struktur in prožnosti, tako v poučevanju, kot tudi v vodenju razreda, kjer naj
bo profesor jasen glede ciljev, ki si jih je zadal zase in za učeče se, vendar mora biti kljub
vsemu odprt tudi za različne možne poti do njih. Vrline dobrega profesorja se kažejo tudi v
njegovi prisotnosti, osredotočenosti na več stvari hkrati, izogibanju nenadnih prehodov in
primernem tempu, ki ga vodi tekom učne ure.
Sodobna šola, kot institucija mora biti vzor demokratične prakse, mora negovati
vrednote med profesorjem in učečim se. Te vrednote so človekove pravice, solidarnost,
pluralna demokracija, strpnost, pravna država, ki se vrednotno izražajo tudi v spoštovanju
pripovedi učečih se, ki so vedno enakovredne učiteljevemu pogledu na določeno snov –
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spoštovanje mnenj drugih, v spodobnosti, da profesor vidi življenje tistih, ki jih poučuje bolje
od njih samih in jim tako pomaga globlje in intenzivneje doživljati svet.
Profesor mora biti pri svojem delu sistematičen, naj ne izpostavlja osebnosti učenca,
temveč naj si prizadeva, da odkriva njegove sposobnosti in dosežke, da v delo vključuje vse
učence, da poglablja samozaupanje učencev in usposablja učence, da bodo sposobni izraziti
svoja stališča, mnenja in vrednostne usmeritve. Učečim se naj profesor pomaga graditi most
med šolsko snovjo in realnim življenjem ter tako vključuje različne aspekte poučevanja, ki pa
so lahko dojemljivi in prijetni za vse učeče se. Profesor naj ustvarja ravnotežje med direktnim
(strukturiranim poukom) in indirektnim vodenjem (pri učencih naj razvija iniciativnost).
Profesor se mora pri svojem delu čutiti avtonomnega in strokovno usposobljenega, saj mu
tako delo ne bo predstavljalo rutine, ampak vsakodnevni izziv. Tisto, k čemur mora vsak
profesor predmetnih področij geografije in sociologije temeljiti, je stalno doseganje najboljše
kakovosti v številnih elementih njegovega delovanja. Didaktični prijemi pri vzgoji za
demokracijo morajo biti pestri, različni, ustvarjalni, razgibani, itd., vendar vedno v odvisnosti
od konkretnih položajev in vedno usmerjeni v posameznika, ki ga mora profesor dobro
poznati, saj mu le tako lahko nudi izrazito kakovostno in aktivno pridobivanje znanja za
demokratično vlogo, ki jo ima vsak posameznik tako v šolskem, kot na splošno v družbenem
prostoru.
Družboslovna znanja so tista znanja, s katerimi lahko oblikujemo učečega se v
moderno osebnost, da bo po mnenju Židanove (Židan, 1996) pripravljen sprejemati nove
izkušnje, ideje in vzorce obnašanja. Oblikovala naj bi se sposobnost samostojnega
oblikovanja stališč do različnih vprašanj, pozitivno vrednotenje različnih stališč, za vse to pa
je potrebna visoka stopnja informiranosti. Vse to je po mnenju Patersonove (Paterson, 2000)
moč doseči, če profesor učeče se spoštuje, je iskren in vreden zaupanja, da vse učeči se
vrednoti enakovredno, da so spodbujani in da delujejo v prijetni razredni klimi.
Naloga profesorja družboslovnih predmetnih področij geografije in sociologije je
torej, spodbujati učence, dijake in študente k avtonomnemu mišljenju, ustvarjalnosti,
izoblikovanju lastnega mnenja in izbiri njemu lastnih vrednot. Kot navajajo Justin in drugi
(Za drugačno družboslovje v srednji šoli, 1989) v svojem delu, so rezultati empiričnih študij
v Združenih državah Amerike pokazali, da demokratični način dela pri učečih se zvišuje
samozavest, pozornost ter posredno tudi učni uspeh, ki vodi k višjim stopnjam moralnega
presojanja. Pouk naj danes ne bi bil le odsev posredovanja informacij, ampak naj bi usmerjal
učeče se v samostojno iskanje informacij, alternativno reševanje problemov in kot smo že
večkrat omenili, tudi v lastni proces vrednotenja. Učeči se naj bodo spodbujani k razvoju
samodicipline in notranje motivacije. Poleg vsega zapisanega znanja, ki ga učeči se pridobijo
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z vsebinami zapisanimi v učnih načrtih, pa bi morali profesorji spodbujati in bolj vrednotit
subjektivno znanje, saj za demokratično poučevanje ni več pomembna samo količina vsebine,
ampak je pomembno tudi posameznikovo predznanje ter njegovo izkustveno učenje, saj bodo
le na tak način učeči se imeli možnost da razvijejo svoje demokratične vrednote. Problem
premajhnega poudarjanja subjektivnosti se po mnenju Novaka (Novak, 2004) pokaže v učnih
načrtih, saj se subjektivno samospoznavanje usmerja večinoma samo pri izbirnih predmetih.
Del sodobnega pouka so tudi mediji, ki jih profesor uporablja za posredovanje znanj in
informacij. Način dela z mediji je lastna odločitev profesorja, saj je profesor tisti, ki se odloči
za različne oblike uporabe medijev. Uporaba medijev je lahko izključno v izvedbi profesorja,
lahko pa je to tudi naloga učencev, saj je pomembno dejstvo, da je snov podkrepljena z
različnimi mediji za učence bolj zanimiva. Pogoj, da je pouk s souporabo medijev lahko
uspešen in kakovosten, je njihova pravilna uporaba, ki jo mora vsak profesor poznati, saj
napačno uporabljeni mediji lahko vodijo tudi do pouka, ki ne posreduje znanja.

12. 1. Pomen motivacije za kakovostno demokratično poučevanje
V sodobni demokratični šoli je s strani profesorjev potrebno osvežiti in ponovno
uzavestiti vzgibe kakovostne motivacije, ki je pogoj za kakovostno izobraževanje pri pouku
geografije in sociologije. Pomembno je dejstvo, da profesor pozna pomen motivacije, saj jo le
tako lahko pravilno izvaja ter se zaveda, da ima na motivacijo omejen vpliv.
Da lahko profesor izvaja motivacijo, mora najprej vedeti, kaj motivacija sploh je.
Motivacija je trenutna pripravljenost posameznika, da usmeri in koordinira svoje čutne,
spoznavne in gibalne funkcije za dosego nekega predhodnega stanja ali cilja (Konečnik,
2001).
Za kakovostno demokratično poučevanje sta potrebni po mnenju Požarnikove
(Marentič – Požarnik, 2003) tako notranja, kot zunanja motivacija. Notranja motivacija je
motivacija, ki je storilnostna in izraža ambicioznost, zunanja motivacija pa so nagrade,
pohvale ... ki posameznika izredno motivirajo, lahko pa so to tudi graja, kazen, ki pa
posameznika ovira na njegovi poti do uspešnega pridobivanja znanja. Tako naj profesor
namesto negativne graje uporabi raje nasvet in naj učečega se tako usmerja k pridobivanju
kakovostnega znanja in krepi spoštovanje, tako učenca do profesorja, kot tudi profesorjevo
spoštovanje do učenca.
Za kvaliteten pouk, ki vzpodbuja željo po kakovostnejšem izobraževanju, je potrebna
kakovostna motivacija, ki je hkrati tudi notranja motivacija posameznika. Profesor
družboslovnih predmetov geografije in sociologije motivacijo lahko vzpodbudi tudi s
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preudarno rabo vzgibov zunanje motivacije, ki jo predstavljajo vidiki pozornosti (novosti,
presenečenja, zanimivi problemi, raznolikost, spremembe v pouku, demokratično ravnanje pri
pouku itd.), vzgibi pomembnosti (predstavljajo najpomembnejši vidik v uporabnosti znanja,
povezovanju z izkušnjami, interesi, osebnostnimi cilji, zadovoljitve potreb po druženju itd.),
vidiki zaupanja (kažejo se v zaupanju učenca v lastne zmožnosti, ki jih profesor kakovostno
gradi z jasno zastavljenimi cilji, s pričakovanjem uspeha, z možnostjo kontrole učečih se nad
svojim znanjem, s pravo pomočjo pri težavah, ki jih imajo učeči se ter z podrobno povratno
informacijo, ki je bistvena za graditev lastnega znanja) ter z zadnjim vidikom, ki pri
posamezniku kot učečemu se, spodbuja zadovoljstvo z uporabo naučenega, priznanji,
pohvalami, ocenami itd. ter z povezavo dosežkov s pričakovanji, ki jih ima učeči se in
profesor (Driscoll, 1993: 312 - 320).
Za napredek pedagoške prakse na predmetnih področjih geografije in sociologije, je
pomembno, kot je bilo že v uvodnem delu omenjeno, razumevanje pojma in vloge uvodne
motivacije ter njene pogostosti. Zavedati se moramo, da v vsaki učni uri ni smiselno
uporabljati uvodne motivacije (npr. pri pisnem preverjanju znanja), izpostaviti pa je potrebno
pogostost izvajanja istih motivacij in pa spremljanje motivacije učencev – torej lahko rečemo,
da profesor že s samo kakovostno uvodno motivacijo doseže učinek kakovostne učne ure, ki
jo z nadaljnjo obravnavo učne vsebine samo še bolj potrdi.
Geografske in sociološke učne vsebine imajo izrazito vlogo pri razvijanju kakovostne
učne motivacije. Že v samih učnih načrtih so nakazani poglavitni učni cilji in kakovosti
znanja, ki naj bi jih vsak učeči se osvojil, jih razumel in znal kritično vrednotiti. Za lažjo
izdelavo uvodne motivacije, so v učnih načrtih nakazane smernice, ki so vidne v
medpredmetnih povezavah, sam profesor pa ideje za motivacije lahko išče tudi v
vsakodnevnih aktualnostih, novicah ...
Torej zakaj naj bi

danes zavestno razmišljali o motivaciji oziroma motiviranju

učencev pri pouku geografije in sociologije? Predvsem zaradi vsakodnevne izpostavljenosti
učencev informacijam na vsakem koraku, kar profesorja postavlja v vlogo organizatorja,
stimulatorja in motivatorja.
Kakovostna uvodna motivacija in motivacija na splošno danes predstavlja predpogoj
za kakovosten pouk geografije in sociologije kot demokratičnih predmetnih področij v 21.
stoletju, brez pritoževanja profesorjev o pomanjkanju zanimanja za snov, o naveličanosti
učencev in odporu do učenja. Profesorjeva vloga je torej, da izvede kakovostno učno uro, z
izredno dobro uvodno motivacijo, ki bo pripomogla k uspešnemu in kakovostnemu
nadaljevanju učne ure, ki bo tako dvignila raven zanimanja za snov med učenci in povrnila
željo do izobraževanja.
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12. 2. Pomen komunikacije za kakovostno demokratično poučevanje
Obvladovanje komunikacije pomeni razvijanje sposobnosti komuniciranja in
komunikacijske pismenosti, ki sloni na postmodernih vrednotah (Novak, 2005: 31).
Za razvoj demokratične šole in pa demokracije na šoli je pomembna demokratična
komunikacija. Ta mora biti pozitivna, odprta, prožna, empatična ... Za njo sta potrebni odprta
učna klima in kultura, ki dopolnjujeta razvijanje različnih vidikov mišljenja. Tisto, kar nam
manjka, je odprta in prožna komunikacija, saj ne znamo poslušati, razumeti in hkrati podati
povratne informacije. Naloga profesorja je, da posluša, da vzpostavlja in vzdržuje dober stik z
učečimi se, kar pomeni, da igra različne socialne vloge, v katerih prenaša znanje, je
raziskovalec. Tako je razumevanje učencev s profesorjeve strani lažje.
Komunikacija profesorjev je lahko tudi vzrok za ločevanje med šolami (Novak, 2005:
34):

-

tekmovalne, storilnostne šole: te šole promovirajo uspešne učence,

-

kompromisne šole: do učencev so popustljive in spodbujajo sodelovanje,

-

ogibajoče šole: profesorji učencem popuščajo, so nekonfliktne šole,

-

prilagajajoče šole: v teh šolah sodelujejo bolj profesorji kot učenci,

-

sodelovalne šole: profesorji in učenci so v tej šoli avtonomni.
Komunikacija je tista, ki določa tudi samo organizacijo šole in realizacijo samega

kurikuluma. Bolj, ko je učni načrt problemsko in ciljno zastavljen, bolj bo pouk usmerjen v
posameznika in komunikacijsko bolj zahteven. Sprejemanje odgovornosti posameznika pri
sodelovanju in uresničevanju učnih ciljev v kombinaciji s kvalitetno komunikacijo,
omogočajo demokratično vzgajanje v šoli ter tudi zunaj nje.
Šola kot medij informacijsko učeče se družbe, je izrazitega pomena, saj je preko
komunikacije povezana z vsemi ostalimi podsistemi. Demokratična šola 21. stoletja naj bi bila
sodelovalna šola s poudarkom na krepitvi vrednot in navzven odprta. Tako naj profesor
upošteva individualne in osebnostne razlike med učenci ter preko komunikacije ustvarja
sproščeno, za sodelovanje odprto učno klimo.
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12. 3. Učbenik kot del demokratičnega poučevanja
Poleg vseh učil, ki se jih profesor poslužuje ima pomembno vlogo učbenik, ki je
najpomembnejši vir znanja. Dober učbenik ima privlačen videz in je napisan v jeziku, ki je
učencem blizu, tako, da so sporočila, ki jih sporoča učbenik jasna in si jih tako učenci lažje
zapomnijo. Za boljšo nazornost vsebine so v dobrem učbeniku tudi slike in ponazoritve.
Družboslovna vsebine imajo po mnenju Justina (Za drugačno družboslovje v srednji
šoli, 1989), neglede na to ali so interpretacijske ali pojasnjevalne vsebine, določen vrednotni
naboj. Le-ta je lahko rezultat določene teoretične podlage, ki jo med drugim nudi tudi
kakovosten učbenik.
Vsebina učbenika mora vsebovati razlago temeljnih dejstev, pojmov, definicij in
strukturo mišljenja (Plohl, 2005: 48). Naloga učbenika je, da spodbuja željo po znanju in
kreativnosti, omogočati mora tudi individualizacijo, sodelovanje med učenci, razvijati mora
jezikovno kulturo in vrednote, kot so kritičnost, demokratično mišljenje, strpnost. Dober
učbenik je vodilo pri pridobivanju novega znanja, ki upošteva učenčevo predznanje in
interese.
Učbeniki, ki so ob enem zanimivi, pregledni, uporabni in aktualni, omogočali naj bi
obilo individualnega dela, kakovostno motivacijo za nadaljnje izobraževanje, hkrati pa imeli
tudi veliko vzgojno komponento.
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14. Vzgoja za (evropsko) demokracijo v slovenskih šolah – raziskovalna
študija
V današnjem času in v današnji družbi se sodobna šola srečuje z mnogimi
spremembami, ki se odražajo v drugačnem pojmovanju vrednot, v večjem pomenu
demokratičnosti in želji po vse kvalitetnejšem, ustvarjalnem, aktualnem ... pouku. Toda, kaj
sploh je demokracija? Kaj si želimo o njej v šoli izvedeti več ? Kako nam je dejansko
pravzaprav posredovano znanje? To so vprašanja, ki se vse pogosteje pojavljajo v sodobni
(demokratični) šoli.
Navedena dejstva so vzrok za izvedbo ankete na nekaterih slovenskih šolah, ki so na
različnih stopnjah. Ankete naj bi omogočile vpogled v dejansko stanje glede demokratičnosti
v slovenskih šolah.

14. 1. Opredelitve predmeta raziskovalne študije
V anketni raziskavi, Vzgoja za (evropsko) demokracijo v devetletni osnovni šoli,
gimnaziji in na fakulteti smo želeli dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:

•

Katere so besede, ki asociirajo učeče se in predavatelje na besedo demokracija ?
(na nivoju osnovnošolskega, srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)
(pri raziskavi med predavatelji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Kaj vsebuje všečna učna ura ?
(na nivoju osnovnošolskega, srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)

•

Kdo je tisti na katerega se obrnejo učeči se v primeru, ko imajo težave (učne,
zasebne ...) ?
(na nivoju osnovnošolskega, srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)

•

Kaj je tisto o čemer bi si želeli učeči se (v zvezi z demokracijo) izvedeti v šoli ?
(na nivoju osnovnošolskega, srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)

•

Kako so učeči se vključeni v učno uro ?
(na nivoju srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)
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•

Kakšni so načini s katerimi profesor opozarja učeče se na demokratičnost ?
(na nivoju srednješolskega in fakultetnega izobraževanja)

•

Katere so besede, ki predavatelje družboslovnih predmetnih področij geografije in
sociologije asociirajo na besedo demokracija ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Kakšni oblik in metod poučevanja se poslužujejo profesorji družboslovnih predmetov
geografija in sociologija ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Katerih oblik komunikacijsko-informacijske tehnologije se poslužujejo profesorji
družboslovnih predmetov geografija in sociologija ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Kako profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija usklajujejo
nasprotja, konflikte med učečimi se ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Kako in kolikokrat v razredu profesorji družboslovnih predmetov geografija in
sociologija pomagajo učečim se pri reševanju težav in kakšne težave rešujejo ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Kako si profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija predstavljajo
demokratično učno uro ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)

•

Ali želijo morda profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija še kaj
izreči na temo o demokraciji ?
(pri raziskavi med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija)
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14. 2. Utemeljitev predmeta raziskovalne študije
Preučitev stanja demokratičnosti v izbranih slovenskih šolah predstavlja pomemben
vidik za nadaljnje demokratično poučevanje. Že v samih učnih načrtih za predmetna področja
geografije in sociologije so izpostavljeni osnovni cilji za doseganje demokratičnosti med
učečimi se. Šola tako s svojim pedagoškim kadrom predstavlja pomemben člen demokratične
družbe.
Prav tako je pomembno dejstvo, kakšno je realno stanje v šolah, torej ali se profesorji
usmerjajo po demokratičnih ciljih, ki jih narekujejo učni načrti, kako krepijo zaupanje med
učečimi se (tudi zaupanje do profesorjev), ter preko katerih metod in oblik posredujejo
znanje.

14. 3. Hipoteze
Z anketnim vprašalnikom so se preverjale naslednje hipoteze:

•

Učeči se dejansko razumejo in poznajo pojem demokracije?

•

Komponente učne ure, ki naj bi bila dobra (skupen različnih kakovostnih prvin),
vzgaja in je tudi demokratična?

•

Izvedba demokratičnih učnih ur se med profesorji razlikuje.

•

Profesorji so deležni malo zaupanja s strani učečih?

•

Nezaupanje profesorjem vodi tudi v učne težave učečih se.

•

Demokratičnost se kaže v pomoči profesorjev učečim se.

•

Demokratičnost ne more biti uspešno vpeljana v šolski sistem, če profesorji ne
poznajo pravega pomena demokratične ure.

14. 4. Metodologija dela
14. 4. 1. Ciljne skupine in vzorci
Ciljna skupina preučevanja raziskovalne študije Vzgoja za (evropsko) demokracijo so
bili učitelji, ki poučujejo 8. in 9. razred devetletne osnovne šole, profesorji splošne gimnazije
in profesorji na Univerzi v Ljubljani in Mariboru, s študijskih področnih smeri Geografije in
študijskih področnih smeri Sociologije.
Anketa je bila izvedena med osnovnošolci Osnovne šole Litija, in sicer v osmem
razredu devetletke pri predmetu geografija in državljanska vzgoja in etika ter v devetem
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razredu devetletke pri predmetu geografija. V osmem razredu devetletne osnovne šole je bilo
anketiranih petinštirideset učencev, v devetem razredu devetletne osnovne šole pa je bilo
anketiranih devetinštirideset učencev.
V sklopu srednjih šol je bila izvedena anketa na Gimnaziji Litija, in sicer v drugem,
tretjem in četrtem letniku. V drugem letniku je bila izvedena anketa pri predmetu geografija,
anketiranih je bilo trideset dijakov. V tretjem letniku je bilo anketiranih sedeminsedemdeset
dijakov pri predmetu sociologija, v četrtem letniku pa je anketni vprašalnik izpolnjevalo
šestintrideset dijakov, in sicer pri predmetu geografiji (priprave na maturo).
V sklopu univerzitetnega študija je bila izvedena anketa na Filozofski fakulteti, na
oddelkih za sociologijo in geografijo. V tretjem letniku slušateljev univerzitetnega
pedagoškega študija geografije, je bilo anketiranih enainštirideset študentov, v četrtem letniku
pa sedemindvajset. Med slušatelji univerzitetnega pedagoškega študija sociologije je bilo
anketiranih dvanajst študentov četrtega letnika.
V sklopu raziskave je bilo anketiranih tudi deset profesorjev na ljubljanski univerzi in
mariborski univerzi ter predavatelj na srednji šoli. Žal so sodelovanje odklonili osnovnošolski
profesorji, tako da je vzorec za analizo majhen in ne more niti prinesti dobrih, natančnih
vpogledov v delo profesorjev niti ne dobrih napotkov za v naprej, zato se bomo oprli za
nadaljnje napotke o delu učiteljev v srednjih šolah, na analizo Nacionalnih preizkusov znanja
Kolenc – Kolnikove (Kolenc – Kolnik, 2005: 3-5), ki podajajo stanje poučevanja geografije v
srednji šoli.

14. 5. Instrumenti zbiranja podatkov
Obseg, način (različne metode in oblike) in razumevanje demokratičnega poučevanja,
smo preučevali z vprašalnikom za osnovnošolce, srednješolce, študente in z vprašalnikom za
profesorje družboslovnih predmetnik iz področij geografije in sociologije.
Vprašalniki so bili strukturirani z odprtim tipov vprašanj, kjer so anketirani imeli
možnost navajati asociacije in želene odgovore v daljših sestavkih.

78

14. 6. Postopek zbiranja podatkov
Vzorec šol, ki so bile vključene v raziskovalno študijo, smo določili v začetku
februarja, 2006. Ob predstavitvi raziskave so bila do sredine meseca februarja pridobljena
soglasja izbranih osnovnih in srednjih šol, kjer se je v nadaljevanju izvedla raziskava in nato
zbiranje podatkov do sredine meseca marca, 2006. Vzporedno z raziskavo na srednji in
osnovni šoli, je potekala raziskava tudi na Filozofski fakulteti, in sicer med študenti in
predavatelji. Podatki so bili zbrani do aprila, 2006. Poleg tega je bilo opravljeno anketiranje
tudi s pomočjo informacijske tehnologije in uporabe interneta. Tako so bile poslane
elektronske oblike ankete tudi na Pedagoško fakulteto v Mariboru, in sicer na oddelka za
sociologijo in geografijo. Vsi anketni vprašalniki so bili zbrani do sredine meseca aprila,
2006.
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15. Rezultati raziskovalne študije
15. 1. Osmi razred devetletne osnovne šole
Tabela 3: Asociacije na besedo demokracija v osmem razredu devetletne osnovne šole.
Število vseh anketirancev: 54
Razred: 8. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija

ASOCIACIJA

SKUPNO

%

1
25
1
2
3
2
2
1
2
6
2
1
1
2
16

1,8
46
1,8
3,7
5,5
3,7
3,7
1,8
3,7
11,1
3,7
1,8
1,8
3,7
30

Svoboda odločanja
Politika
Občina
Zgodovina
Enakost
Protest
Ljudstvo
Pravičnost
Volitve, veto
Vlada
Referendum
Priložnost
Prostost
Ne vem
Ni odgovora
Komentar tabele 3:

Kar 25 učencev je odgovorilo na zastavljeno vprašanje z asociacijo politika (46 %). Na drugi
strani pa pri 16 učencih ni bilo odgovora (30%), kar kaže na še vedno slabo poznavanje
besede demokracija. 11,1 % učencev je odgovorilo z asociacijo vlada.
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Tabela 4: Komponente dobre učne ure v osmem razredu devetletne osnovne šole.
Število vseh anketirancev: 54
Razred: 8. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija
ODGOVOR
Različna
predmetna
področja

Malo pisanja
Različne učne
metode

Humor
Aktivnost
(sodelovanje
profesorja,
učencev)
Aktualne teme,
zanimivosti
Učni pripomočki
Sproščen
profesor
Različne učne
oblike

geografija

število
3

%
5,5

športna vzgoja

19

35,1

zgodovina

1

1,8

državljanska
vzgoja in etika
angleščina

2

3,7

1

1,8

računalništvo

4

7,4

nazorna razlaga
poizkusi
risanje
pogovor, debata

3
8
1
7

5,5
14,8
1,8
12,9

slikovno gradivo
TV

1
2

1,8
3,7

SKUPAJ

%

30

55,5

5

9,2

19

35,1

3
7

5,5
12,9

19

35,1

3

5,5

2
Delo v skupinah

4

7,4

4

7,4

Komentar tabele 4:
Iz tabele je razvidno, da se je kar 55,5 % učencev opredelilo za različna predmetna področja,
ki so jim všeč, med katerimi z 35,1 % izstopa športna vzgoja, računalništvo zajema delež7,4
%, geografija 5,5 %, zgodovina in angleščina 1,8 % delež in državljanska vzgoja in etika 3,7
% delež. Poleg različnih predmetnih področij, pa so učencem pomembne tudi različne učne
metode (35,5 %). Nazorna razlaga je pomembna 5,5 % učencem, poizkusi 14,8 % učencem,
risanje 1,8 % učencev in pogovor, debata 12,9 % učencev. Z enakim deležem so zastopane
aktualne teme in zanimivosti (35,1 %). Delo v skupinah je všeč 7,4 % učencev.

81

Tabela 5: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v osmem razredu devetletne osnovne
šole.
Število vseh anketirancev: 54
Razred: 8. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija
KDO
Prijatelji
Starši
Brat, sestra
Sorodniki
Sošolci
Profesor
Psihologinja
Socialna delavka
Ravnateljica
Pedagoginja

SKUPAJ
27
36
6
7
6
20
3
6
2
3

%
50
66,6
11,1
12,9
11,1
37
5,5
11,1
3,7
5,5

Komentar tabele 5:
V anketnih vprašalnikih je bilo poudarjeno, da so straši tisti, ki za težave, tako zasebne, kot
učne večinoma izvedo prvi, kar nakazuje tudi število odgovorov v tabeli (66,6 %). Pri
zasebnih težavah se učenci obrnejo tudi na prijatelje (50 %), medtem ko se večinoma pri
učnih težavah zaupajo profesorjem (37 %) in ostalemu šolskemu kadru kot je npr. socialna
delavka (11,1 %). Pomembno je dejstvo, da se skoraj polovica anketiranih (37 %) v primeru
težav obrne tudi na učitelja, kar izraža določeno mero zaupanja in spoštovanja do profesorjev,
saj te težave niso vedno samo učne.
Graf 1: Pomoč pri težavah – osmi razred.
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Tabela 6: Kaj želijo izvedeti več o demokraciji v osmem razredu devetletne osnovne
šole ?
Število vseh anketirancev: 54
Razred: 8. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija

ODGOVOR
Vse o demokraciji
Parlament
Stare demokracije
Šolski parlament
Več o svobodi
Ni odgovora
Ne želim izvedeti nič

SKUPAJ

%

1
2
2
2
1
26
19

1,8
3,7
3,7
3,7
1,8
48,1
35,2

Komentar tabele 6:
Kar 48,1 % anketiranih učencev na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo, medtem ko 35,2 %
učencev o demokraciji ne želi izvedeti nič. 3,7 % učencev želi izvedeti več o parlamentu,
enak delež želi izvedeti več o starih demokracijah in o šolskem parlamentu. Le en dijak ali
1,8 % dijakov želi izvedeti vse o demokraciji in isti delež dijakov želi izvedeti več o svobodi.
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15. 2. Deveti razred devetletne osnovne šole
Tabela 7: Asociacije na besedo demokracija v devetem razredu devetletne osnovne šole.
Število vseh anketirancev: 49
Razred: 9. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija

ASOCIACIJA
Svoboda

Politika
Sodišča
Antična Grčija
Enakost,
enakopravnost
Neenakost
Človekove
pravice
Civilizacija
Ljudstvo
Mir
Kriza
Pravičnost
Volitve,
referendum
Evropa
Organiziranost
Šolstvo
Denar
Samostojnost

število

%

SKUPNO

%

svoboda

5

10,2

16

32,7

svoboda govora in
mišljenja

11

22,4
6
3
4
19

12,2
6,1
8,2
38,8

2
8

41
16,3

1
4
4
2
8
7

2
8,2
8,2
4,1
16,3
14,2

2
1
1
1
1

4,1
2
2
2
2

enakost
enakopravnost

volitve
referendum

7
12

6
1

14,2
24,5

12,2
2

Komentar tabele 7:
Izbor asociacij je v tabeli izredno pester, kar 32,7 % učencev se je izrazilo z asociacijo
svoboda, med katerimi pa je 22,4 % učencev opredelilo svobodo govora in mišljenja.
Asociacija človekove pravice zastopa delež 16,3 %. 24,5 % učencev je izpostavilo asociacijo
enakopravnost, 14,2 % pa enakost. Poleg vseh teh asociacij so v tabeli navedene še asociacije,
ki zastopajo manjši delež. Opazno je kakovostnejše znanje o demokraciji, kar je posledica
dejstva, da so ti učenci že leto starejši od tistih v osmem razredu in da imajo za seboj že dve
leti državljanske vzgoje in etike ter četrto leto geografije.
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Tabela 8: Komponente dobre učne ure v devetem razredu devetletne osnovne šole.
Število vseh anketirancev: 49
Razred: 9. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija

ODGOVOR
Geografija
Različne učne
metode
Malo pisanja
Humor
Profesionalnost
profesorja
Gledanje TV
Aktivnost
(sodelovanje
profesorja,
učencev) *
Aktualne teme,
zanimivosti
Različne učne
oblike
Dinamičnost
Medsebojna
komunikacija
Sproščena
razredna klima
Zgodovina,
verske religije
Nova snov
EU
Spanje
Ne vem

število

%

nazorna razlaga

10

20,4

praktično delo

1

2

razgovor

6

12,2

aktualne teme
zanimivosti
samostojno delo

1
9
1

zgodovina
verske religije

1
1

2
18,7
2

2
2

SKUPAJ
2
17

%
4,1
34,7

4
10
5

8,2
20,4
10,2

3
6

6,1
12,2

10

20,4

1

2

1
1

2
2

2

4,1

2

4,1

1
1
1
1

2
2
2
2

* tudi izražanje lastnih mnenj
Komentar tabele 8:
Kar 34,7 % učencem so všeč različne učne metode, med njimi 20,4 % delež zavzema nazorna
razlaga, velik pomen imajo tudi zanimivosti in aktualnosti (20,4 %) ter humor (20,4 %). Kar
12,2 % učencev meni, da je pomembna aktivnost profesorja, 10,2 % pa profesionalnost
profesorja. Učencem so pomembne tudi dinamičnost, medsebojna komunikacija, nova snov,
EU, spanje (z deležem 2 %). Ugotavljamo, da je poudarek na aktivnih in pestrih učnih urah.
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Tabela 9: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v devetem razredu devetletne osnovne
šole.
Število vseh anketirancev: 49
Razred: 9. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija
KDO
Prijatelji
Starši
Brat, sestra
Sorodniki
Sošolci
Nase
Profesor
Psihologinja
Socialna
delavka
Ravnateljica
Ni odgovora

SKUPAJ
27
24
4
9
7
3
11
7
8

%
55,1
49
8,2
18,4
14,3
6,1
22,4
14,3
16,3

1
3

2
6,1

Komentar tabele 9:
Iz anketnih vprašalnikov je bilo razvidno, da večino zasebnih težav učenci zaupajo staršem
(49 %) in prijateljem (55,1 %), medtem ko profesorjem zaupajo večinoma učne težave (22,4
%), vendar pa se v primeru zasebnih težav obrnejo na socialno delavko (16,3 %), psihologinjo
(14,3 %) in ravnateljico (2 %). Pomembno vlogo imajo tudi sorodniki (18,4 %) ter sošolci
(4,3 %).
Graf 2: Pomoč pri težavah – deveti razred devetletne osnovne šole.
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Tabela 10: Kaj želijo izvedeti več o demokraciji v devetem razredu devetletne osnovne
šole ?

Število vseh anketirancev: 49
Razred: 9. razred devetletne osnovne šole
Predmet: geografija in državljanska vzgoja in etika
Vzgojnoizobraževalna institucija: OŠ Litija

ODGOVOR
Vse o demokraciji
Demokracije pri različnih narodih
(poudarek je na evropskih
narodih in državah)
Politične stranke
Razmah demokracije
Odnos med ljudmi
Vloga demokracije v šoli
Prednosti, slabosti demokracije
Pravice
O sodelovanju
Novosti
Ne vem
Ni odgovora
Ne želim izvedeti nič

SKUPAJ
5
1

%
10,2
2

1
1
1
1
2
1
1
1
3
19
13

2
2
2
2
4,1
2
2
2
6,1
38,8
26,5

Komentar tabele 10:
19 učencev oziroma 38,8 % na zastavljeno vprašanje v anketnem vprašalniku ni odgovorilo,
26,5 % pa si jih o demokraciji ne želi izvedeti nič. Pet učencev (10,2 %) o demokraciji želi
izvedeti vse, dva učenca (4,1 %) pa si želita izvedeti več o prednostih in slabostih
demokracije. 6,1 % učencev na vprašanje ne zna odgovoriti, delež 2 % pa zastopajo politične
stranke, razmah demokracije, odnos med ljudmi, vloga demokracije v šoli, pravice,
sodelovanje in novosti. Glede na delež učencev, ki niso odgovorili ali pa niso želeli izvedeti o
demokraciji nič, bi bilo potrebno pri tej generaciji v devetem razredu še bolj aktivno krepiti
demokratične vrednote, demokratično izobraževanje ...
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15. 3. Povzetek analize za osnovno šolo
V osmem razredu osnovne šole skoraj polovica učencev na zastavljeno vprašanje o
demokraciji odgovarja z asociacijo politika (46 %). Pri 16 učencih v osmem razredu osnovne
šole (30%), ni bilo odgovora, kar kaže na še vedno slabo poznavanje besede demokracija. V
devetem razredu osnovne šole je poznavanje pojma demokracija boljše saj je nabor asociacij
pestrejši. 32,7 % učencev se je izrazilo z asociacijo svoboda, med katerimi pa je 22,4 %
učencev opredelilo svobodo govora in mišljenja. Opazno je kakovostnejše znanje o
demokraciji, kar je posledica dejstva, da so ti učenci že leto starejši od tistih v osmem razredu
in imajo že več znanja.
V osmem razredu so ure, ki so učencem všeč pogojene predvsem z različnimi
predmetnimi področji, med katerimi izstopa športna vzgoja. Poleg imenovanih predmetnih
področij so pomembne tudi različne učne metode (35,5 %). Nazorna razlaga je pomembna 5,5
% učencem, poizkusi 14,8 % učencem, risanje 1,8 % učencev in pogovor, debata 12,9 %
učencev. Z enakim deležem so zastopane aktualne teme in zanimivosti (35,1 %). V devetem
razredu osnovne šole so učencem pomembne različne učne metode, med njimi 20,4 % delež
zavzema nazorna razlaga, velik pomen imajo tudi zanimivosti in aktualnosti (20,4 %) ter
humor (20,4 %). Za razliko od učencev osmega razreda osnovne šole, učenci devetega razreda
izpostavljajo tudi aktivnost in profesionalnost profesorja. Kar 12,2 % učencev meni, da je
pomembna aktivnost profesorja, 10,2 % pa profesionalnost profesorja.
V osmem razredu osnovne šole so straši tisti, ki za težave od učencev, tako zasebne,
kot učne večinoma izvedo prvi, kar nakazuje tudi število (66,6 %). Pri zasebnih težavah se
učenci obrnejo tudi na prijatelje (50 %), medtem ko se večinoma pri učnih težavah zaupajo
profesorjem (37 %) in ostalemu šolskemu kadru. V devetem razredu prav tako kot v osmem
razredu večino zasebnih težav učenci zaupajo staršem (49 %) in prijateljem (55,1 %), medtem
ko profesorjem zaupajo večinoma učne težave (22,4 %), vendar pa se v primeru zasebnih
težav obrnejo na socialno delavko (16,3 %), psihologinjo (14,3 %) in ravnateljico (2 %).
Na vprašanje kaj bi želeli izvedeti več o demokraciji v šoli, v osmem razredu kar 48,1
% anketiranih učencev na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo, medtem ko 35,2 % učencev o
demokraciji ne želi izvedeti nič. Ostali odgovori se nanašajo parlament (3,7 %), enak delež
učencev želi izvedeti več o starih demokracijah in o šolskem parlamentu. V devetem razredu
osnovne šole na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo nekaj manj učencev, kot v osmem
razredu. 19 učencev (38,8 %). Tudi nekaj manj kot v osmem razredu (26,5 %) pa si o
demokraciji ne želi izvedeti nič. Pet učencev (10,2 %) o demokraciji želi izvedeti vse, dva
učenca (4,1 %) pa si želita izvedeti več o prednostih in slabostih demokracije. 6,1 % učencev
na vprašanje ne zna odgovoriti, delež 2 % pa zastopajo politične stranke, razmah demokracije,
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odnos med ljudmi, vloga demokracije v šoli, pravice, sodelovanje in novosti. Glede na delež
učencev, ki niso odgovorili ali pa niso želeli izvedeti o demokraciji nič, bi bilo potrebno pri
tej generaciji v osmem in devetem razredu še bolj aktivno krepiti demokratične vrednote,
demokratično izobraževanje ...
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15. 4. Drugi letnik programa splošne gimnazije
Tabela 11: Asociacije na besedo demokracija v drugem letniku geografije na splošni
gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 30
Razred: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ASOCIACIJE
Enakopravnost,
enakost
Državna ureditev
(politika, volitve,
parlament )

Svoboda (govora,
odločanja,
veroizpovedi,
tiska)
Pravičnost
Kapitalizem
Človekove
pravice
Ljudstvo
Antična
demokracija
Soočanje
Medsebojno
sodelovanje
Demokratična
država
Vrednote
Društvo
Nemoč
Pomoč
Volilni sistem

enakopravnost
enakost (zakonska, v
izobraževanju …)
državna ureditev
politika
predsednik
vlada
politične stranke

število
4

%
13,3

1

3,3

2
3
3
1
1

6,7
10
10
3,3
3,3

SKUPAJ

%
16,6

5
33,3
10

56,7
17
4
1
človekove pravice

2

6,7

kršitev pravic

1

3,3

Slovenija

2

6,7

demokratična država

10

33,3

3
12
1

40
3,3

1
1

3,3
3,3
40

12
1
1
1
1

volitve
referendum

6
2

Ni odgovora
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20
6,7

13,3
3,3
10

8
2

3,3
3,3
3,3
3,3
26,6
6,6

Komentar tabele 11:
17 dijakov (56,7 %) na besedo demokracija asociacira svoboda (govora, odločanja, tiska in
veroizpovedi). Ljudstvo je asociacija, ki jo je opredelilo 12 dijakov (40 %), prav tako pa 12
dijakov (40 %) beseda demokratična država asociira na demokracijo. Dveh dijakov (6,6 %)
beseda demokracija ne asociacira. 33,3 % dijakov asociira na demokracijo demokratična
država, od tega 6,7 % Slovenija in 33,3 % demokratična država. 16,6 % dijakov je odgovorilo
z asociacijama enakopravnost in enakost z deležem enakopravnost 13,3 % in enakost 3,3 %.
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Tabela 12: Komponente dobre učne ure v drugem letniku pri geografiji na splošni
gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 30
Letnik: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Različne učne
metode

Profesionalen in
sproščen profesor
Sodelovanje
(profesorja,
študentov)
Aktualne,
zanimive teme
Različne učni
pripomočki

Različne učne
oblike

splošno

število
3

%
10

dobra razlaga

7

23,3

razgovor,
pogovor
praktične vaje

2

6,7

2

6,7

ekskurzije

1

3,3

SKUPAJ
15

%
50

2

6,7

12

40

14

46,6

aktualne teme

4

13,3

zanimive teme

10

33,3

Power point
uporaba TV
prosojnice
slikovno
gradivo
skupinsko delo

2
3
1
4

6,7
10
3,3
13,3

10

33,3

1

3,3

3

10

samostojno
delo

2

6,7
2
1
4

6,7
3,3
13,3

1
1

3,3
3,3

1

3,3

1

3,3

Zabava
Malo pisanja
Disciplina v
razredu
Raznolikost
Izdelovanje
zapiskov
Povezava z
realnim življenjem
in sedanjostjo
Ni odgovora
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Komentar tabele 12:
Med pomembnejšimi dejavniki za dobro učno uro, ki so jih dijaki izpostavili so različne učne
metode (10 %), aktualne (13,3 %) in zanimive teme (33,3 %) (zanimivo predavanje je pri
enem odgovoru tudi možnost, da tako snov bolj utrdiš in si jo zapomniš) ter različni učni
pripomočki (33,3 %). Med različnimi učnimi pripomočki je navedeno tudi slikovno gradivo
(13,3 %), za katerega en dijak lahko smatra tudi učbenik, uporaba TV (10 %), Power point
(6,7 %) in prosojnice s3,3 %. Poleg vseh učnih metod in pripomočkov je dijakom pomembno
sodelovanje profesorja (40 %) in disciplina v razredu (13,3 %).
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Tabela 13: Vključenost v učno uro v drugem letniku pri geografiji na splošni gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 30
Letnik: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Glede na način:
Z odgovarjanji na
vprašanja
Poslušanje
Različne učne oblike
Pisanje
Odvisno od predmeta
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje
Sem vključen občasno
Nisem vključen
Ni odgovora

število

Samostojno delo

2

%

SKUPAJ

%

7

23,3

10
2
2
1

33,3
6,7
6,7
3,3

19
2
1
4

63,3
6,7
3,3
13,3

6,7

*

*S tem prihraniš čas doma
Komentar tabele 13:
Devetnajst dijakov (63,3 %) je v učno uro aktivno udeleženih, s komentarjem, da večina z
aktivnostjo prihrani čas doma. Deset dijakov (33,3 %) med učno uro posluša, sedem (23,3 %)
pa jih odgovarja na vprašanja 6,7 % dijakov med učno uro piše, 3,3 % dijakov pravi da
njihovo vključenost pogojuje posamezni predmet.
Štirje dijaki (13,3 %) na odgovor niso odgovorili.
Graf 3: Vključenost dijakov v učno uro – drugi letnik srednje šole.
Vključenost dijakov v učno uro - drugi letnik SŠ
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Tabela 14: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v drugem letniku pri geografiji na
splošni gimnaziji.
Število vseh anketirancev : 30
Razred: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
KDO
Prijatelji
Starši
Partner
Sorodniki
Sošolci
Razrednik
Profesor
Nase
Socialna delavka
Knjige
Ni odgovora

SKUPAJ
19
15
1
8
3
3
11*
3*
1
1
4

%
63,3
50
3,3
26,7
10
10
36,7
10
3,3
3,3
13,3

* pri osebnih težavah, če dijak meni, da bi ga profesor razumel in mu znal
pomagati
* poskušaš urediti sam
Komentar tabele 14:
Kar 19 dijakov (63,3 %) pri zasebnih težavah za pomoč prosi prijatelje, petnajst (50 %) pa
starše. Učne težave 36,7 % dijakov zaupa profesorjem, ki poučujejo predmet, ki dijaku
predstavljajo problem. En dijak (3,3 %) zaupa osebne težave tudi profesorju, če meni, da bi ga
razumel in mu znal pomagati. Pri odgovoru, da se dijaki v primeru težav obrnejo nase (10
%) je mišljeno, da težave poskušajo urediti sami.
Graf 4: Pomoč pri težavah – drugi letnik SŠ.
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Prijatelji
Starši

20

Partner
Sorodniki

15

Sošolci
Razrednik

10

Profesor
Nase

5

Socialna delavka
Knjige

0

Ni odgovora

95

Tabela 15: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja ...) oz. kako dijake vzgaja, v drugem letniku pri geografiji na
splošni gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 30
Razred: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
NAČIN
Medsebojno poslušanje
Pogovor, debata
Lastni zgled
Izmenjava, spoštovanje mnenj
(sodelovanje)
Vikanje
S plakati na šoli
Pravica do sodelovanja
Poudarja enakost
Razvijajo demokratične
vrednote
Red in disciplina med uro
Ne opozarja
Ne vem
Ni odgovora

SKUPAJ
3
1
1
12

%
10
3,3
3,3
40

1
1
3
2
2

3,3
3,3
10
6,7
6,7

1
12
1
3

3,3
40
3,3
10

Komentar tabele 15:
Pri odgovorih v anketnih vprašalnikih na zastavljeno vprašanje je bilo moč zaslediti tudi
opombo, da dijake na demokratičnost opozarjajo tudi doma v družini. Predvsem je dijakom
pomembno, da jim profesorji dovolijo, da izrazijo svoje mnenje in jih tudi spoštujejo (40 %).
Enakovredno prejšnjemu odgovoru (40 %) je dejstvo, da je dvanajst dijakov odgovorilo, da
jih profesor ne opozarja na demokratičnost, oziroma, da je pristranski. 10 % dijakov profesor
opozarja na demokratičnost z medsebojnim poslušanjem, z pravico do sodelovanja, 10 %
dijakov na vprašanje ni odgovorilo. Delež 3,3 % zasedajo odgovori , ki se nanašajo na red in
disciplino, plakate na šoli, vikanje, pogovor in debato ter lastni zgled profesorja.
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Tabela 16: Kaj želijo dijaki izvedeti več o demokraciji v drugem letniku pri geografiji
na splošni gimnaziji ?
Število vseh anketirancev: 30
Letnik: 2. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Kaj je demokracija (splošno, zanimivosti ...)
Demokracije pri različnih narodih
Politika
Demokracija- prednosti in njene zlorabe
Pravice in dolžnosti
Vloga demokracije v družini
Demokracija in učni načrti
Svoboda govora
Vse
Vrednote
Ni odgovora
Ne vem
Nič

SKUPAJ
4
3
1
4
3
1
1
1
4
1
7
6
4

%
13,3
10
3,3
13,3
10
3,3
3,3
3,3
13,3
3,3
23,3
20
13,3

Komentar tabele 16:
Od 30 anketiranih dijakov sedem dijakov (23,3 %) ni odgovorilo na vprašanje, šest (20 %) jih
odgovora ne ve, štirih (13,3 %) pa ne zanima nič. Nasprotno bi si 13,3 % dijakov želelo
izvedeti več o demokraciji na splošno in o njenih prednostih in zlorabah. 13,3 % dijakov si o
demokraciji želi izvedeti vse. 10 % dijakov bi želelo izvedeti več o demokracijah pri različnih
narodih, enak delež dijakov pa o pravicah in dolžnostih. Delež 3,3 % zajemajo odgovori, ki se
nanašajo na politiko, vlogo demokracije v družini, demokracijo in učne načrte in svobodo
govora.

97

15. 5. Tretji letnik programa splošne gimnazije
Tabela 17: Asociacije na besedo demokracija v tretjem letniku pri sociologiji na splošni
gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 77
Razred: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ASOCIACIJE
Enakopravnost,
enakost
Državna ureditev
(politika,
predsednik, vlada,
politična
neodvisnost,
parlament )

Svoboda (govora ,
odločanja,
mišljenja, tiska...)
Pravičnost
Izkoriščanje
Človekove pravice

Odločanje
Antična
demokracija
Nepravičnost,
neenakost,
nedosegljivost
Emancipacija
žensk
Demokratična
država

število
32

%
41,6

enakost (zakonska,
v izobraževanju …)
državna ureditev

22

28,6

1

1,3

politika

11

14,2

predsednik

2

2,6

vlada

3

3,9

parlament

4

5,2

politična
neodvisnost
svoboda tiska

1

1,3

31

40,6

svoboda odločanja

19

24,7

svoboda mišljenja

5

6,5

enakopravnost

človekove pravice

6

7,8

kršitev pravic

1

1,3

varuh človekovih
pravic

1

1,3

nepravičnost
neenakost
nedosegljivost
država
ZDA
EU
Slovenija

1
1
1
11
5
1
3

Ljudstvo
Mir
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1,3
1,3
1,3
14,9
6,5
1,3
3,9

SKUPAJ

%

54

70,2

22

28,6

55

71,4

4
1

5,2
1,2

8

10,9

2
2

2,6
2,6

3

3,9

1

1,3

20

26,6

7
1

9
1,3

Korupcija
Razvitost
Strpnost
Volilni sistem

referendum
volilna pravica

3
18

Ni odgovora

3,9
23,4

4
2
2

5,2
2,6
2,6

21
2

27,3
2,6

Komentar tabele 17:
Od 77 anketiranih dijakov jih 55 (71,4 %) na besedo demokracija asociira beseda svoboda, ki
jo nekateri še natančneje opredelijo (svoboda mišljenja – 6,5 %, tiska – 40,6 % in odločanja –
24,7 %). 70,2 % jih je odgovorilo z besedama enakost (28,6 %) (v izobraževanju, pred zakoni,
...) in enakopravnost (41,6 %). 26,6 % jih je kot asociacijo navedlo demokratično državo (14,
9 %) oziroma primer demokratične države (10,7 %). 28,6 % dijakov je odgovorilo z
asociacijami, ki se nanašajo na državno ureditev. Kljub velikemu številu asociacij, 2,6 %
dijakov na vprašanje ni odgovorilo.
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Tabela 18: Komponente dobre učne ure v tretjem letniku pri sociologiji na splošni
gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 77
Letnik: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

ODGOVOR
Različne učne metode

Demokratično podajanje
snovi
Profesionalen in
dinamičen profesor
Uporabnost znanja
Pravičnost
Sodelovanje
(profesorja, študentov)
Aktualne, zanimive
teme
Učni pripomočki
Različne oblike
Humor
Malo pisanja
Sproščenost in
raznolikost v razredu
Malo razmišljanja
Izdelovanje zapiskov
Različna predmetna
področja
Pasivnost

jasna razlaga
debata
razgovor, pogovor
uporaba KIT

število
9
2
23
11

%
11,7
2,6
29,9
14,3

prosojnice
slikovno gradivo
skupinsko delo
raznoliko delo

2
2
5
3

2,6
2,6
6,5
3,9

sproščenost
raznoliko delo

9
1

11,7
1,3

SKUPAJ

%

46

58,5

2

2,6

17
2
1

22,1
2,6
1,3

13

16,8

33

42,9

4

5,2

8
18
2

10,4
23,4
2,6

10
1
1

13
1,3
1,3

2
2

2,6
2,6

Komentar tabele 18:
Različne učne metode so tiste, katere 46 dijakov (58,5 %) smatra, kot del učne ure, ki jim je
všeč. Kot del učnih metod, ki so jih navedli, so opredelili jasno razlago (11,7 %), debato (2,6
%), razgovor ali pogovor (29,9 %) in uporaba komunikacijsko-informacijske tehnologije
(14,3 %).
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Pomembno je tudi, da je profesor dinamičen in profesionalen (22,1 %) ter da učna vsebuje
aktualnosti (42,9 %). Dobra učna ura naj bi vsebovala tudi humor (23,4 %). Iz anketnih
vprašalnikov je razvidna tudi izredna naklonjenost do profesorja družboslovnega predmeta
sociologija. Prav tako je dijakom pomembna sproščenost (11,7 %) in raznolikost (1,3 %) v
razredu.
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Tabela 19: Vključenost v učno uro v tretjem letniku pri sociologiji na splošni gimnaziji.
Število vseh anketirancev: 77
Letnik: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Glede na način:
Različne učne metode

pogovor
debate
branje
virov

Poslušanje
Sodelovanje
Pisanje
Preko spraševanja
Sproščeno
Preko humorja
Z nalogami
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje
Sem vključen občasno
Nisem vključen
Ni odgovora

število

%

SKUPAJ

%

15
6
1

19,5
7,8
1,3

22

28,6

21
28
12
10
1
2
3

27,3
36,4
15,9
13
1,3
2,6
3,9

3
6
6
2

3,9
7,8
7,8
2,6

Komentar tabele 19:
Poudarek je na sodelovanju (36,4 %) in poslušanju (27,3 %). 22 dijakov (28,6 %) je v učno
uro vključenih preko različnih učnih metod. Te metode os: 19,5 % je pogovor, 7,8 % je debate
in 1,3 % branje virov. 15,9 % dijakov je v učno uro vključenih preko pisanja. Šest dijakov
(7,8 %) v učno uro ni vključenih, šest (7,8 %) jih je občasno, dva dijaka (2,6 %) pa nista
podala odgovora.
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Graf 5: Vključenost dijakov v učno uro – tretji letnik srednje šole.
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Tabela 20: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v tretjem letniku pri sociologiji na
splošni gimnaziji.
Število vseh anketirancev : 77
Razred: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
KDO
Prijatelji
Sošolci
Profesor (tudi razrednik)
Nase
Starši, družina
Trener
Partner
Inštruktor
Psihologinja
Se ne obrnem na nikogar

SKUPAJ
51
18
18
9
41
1
7
1
1
1

%
66,2
23,4
23,4
11,7
53,2
1,3
10
1,3
1,3
1,3

Komentar tabele 20:
Kar 66,2 % dijakov pri zasebnih težavah za pomoč prosi prijatelje, 53,2 % pa starše. Učne
težave večina dijakov zaupa profesorjem, ki poučujejo predmet, ki dijaku povzroča težave
(23,4 %), prav tako pa se pri učnih težavah zaupajo sošolcem (23,4 %). Pri odgovoru, da se
dijaki v primeru težav obrnejo nase, je mišljeno, da težave poskušajo urediti sami (11,7 %).
10 % dijakov se v primeru težav obrnejo po pomoč k partnerju. 1,3 % dijakov za pomoč prosi
trenerja, inštruktorja, psihologinjo ali pa se ne obrnejo na nikogar.
Graf 6: Pomoč pri težavah – tretji letnik srednje šole.
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Tabela 21: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja, ...) oz. kako dijake vzgaja, v tretjem letniku pri sociologiji na
splošni gimnaziji.

Število vseh anketirancev: 77
Razred: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

NAČIN
Pogovor
Debata
Lastni zgled
Izmenjava, spoštovanje mnenj (sodelovanje)
Z vrednotami
S primeri iz vsakdanjega življenja
Razmišljanje
Poudarja enakost, enakopravnost
Aktualizacija
Red in disciplina
Seznanjanje z ne demokracijo
Ne opozarja
Ne vem
Ni odgovora

SKUPAJ
4
9
3
30
4
1
5
6
1
5
1
13
4
2

%
5,2
11,7
3,9
39
5,2
1,3
6,5
7,8
1,3
6,5
1,3
16,9
5,2
2,6

Komentar tabele 21:
Kot najpogostejši način opozarjanja na demokratičnost v šolskem prostoru in razredu, so
dijaki opredelili izmenjavo in spoštovanje mnenj (sodelovanje; 39 %). Slednje se spoštuje tudi
v debati, za katero se je opredelilo 11,7 % dijakov. Pomembno jim je tudi poudarjanje
enakosti (enakost pri ocenjevanju) in enakopravnosti (7,8 %). 13 dijakov (16,9 %) meni, da
jih profesor na demokratičnost ne opozarja, štirje (5,2 %) tega niso vedeli, dva dijaka (2,6 %)
pa na zastavljeno vprašanje nista odgovorila.
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Tabela 22: Kaj želijo dijaki izvedeti več o demokraciji v tretjem letniku pri sociologiji
na splošni gimnaziji ?

Število vseh anketirancev: 77
Letnik: 3. letnik
Predmet: sociologija
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

ODGOVOR
Kaj je demokracija (splošno, zanimivosti ...)
Demokracije pri različnih narodih
Politični sistemi
Splošni zakoni
Volilni sistem
Birokracija in demokracija
Enakopravnost žensk
Problematika izobraževanja
Ni odgovora
Ne vem
Nič

SKUPAJ
9
5
3
3
1
1
1
2
15
4
31

%
11,7
6,5
3,9
3,9
1,3
1,3
1,3
2,6
19,5
5,2
40,3

Komentar tabele 22:
Devet dijakov (11,7 %) si želi o demokraciji izvedeti splošne zanimivosti in značilnosti, pet
dijakov (6,5 %) zanimajo demokratični sistemi drugih narodov, 31 (40,3 %) dijakov ne želi na
temo demokraciji izvedeti nič, 19,5 % jih na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo. Poleg
odgovorov v tabeli so bile v anketnih odgovorih izpostavljena še naslednja vprašanja, na
katere si dijaki želijo izvedeti odgovor v šoli. Ta vprašanja so: katera so temeljna načela
demokracije, zakaj je demokracija boljša od katere druge državne ureditve, kako nam
demokracija olajša življenje, kako napačna uporaba demokracijo otežuje, kakšno je mnenje
ljudi o demokraciji, v čem so ZDA demokratične, kam demokracija vodi in slabosti
demokracije?
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15. 6. Četrti letnik programa splošne gimnazije
Tabela 23: Asociacije na besedo demokracija v četrtem letniku pri geografiji – priprave
na maturo.
Število vseh anketirancev: 36
Razred: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

ASOCIACIJE
Enakopravnost,
enakost
Državna ureditev
(politika, volitve,
parlament )

Svoboda (govora ,
odločanja,
mišljenja, tiska,...)

Skupno vladanje
Pogovor
Človekove pravice
Nepravičnost,
neenakost,
nedosegljivost

število

%

volitve

6

16,6

politika

1

2,8

predsednik,
ministri
parlament

1

2,8

7

19,4

državni zbor

1

2,8

svoboda

31

86,1

svoboda
odločanja
svobodno
mišljenje
svoboda tiska

19

52,7

5

13,8

1

2,8

nepravičnost

1

2,8

neenakost

1

2,8

nedosegljivost

1

2,8

Antična
demokracija
ZDA (negativno)
Ljudstvo
Množica
Kapitalizem
Vrednote
Kompromis
Udobje
Ni odgovora
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SKUPAJ
11

%
30,5

16

44,4

56

155

4
1
6

11,1
2,8
16,6

3

8,3

1

2,8

2
9
1
1
1
1
1
2

5,5
25
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
5,5

Komentar tabele 23:
Kar 31 (86,1 %) dijakov beseda demokracija asociira na svobodo, 19 (52,7 %) jih asociira na
svobodo odločanja, pet (13,8 %) na svobodo mišljenja in enega (2,8 %) dijaka na svobodo
tiska. 11 dijakov (30,5 %) je odgovorilo na zastavljeno vprašanje z asociacijo enakost in
enakopravnost. 25 % dijakov asociira beseda ljudstvo, medtem ko dva (5,5 %) na zastavljeno
vprašanje nista odgovorila. Z 2,8 % deležem, dijake posamično asociirajo na demokracijo
antična demokracija, množica, kapitalizem, vrednote, kompromis in udobje.

108

Tabela 24: Komponente dobre učne ure v četrtem letniku pri geografiji – priprave na
maturo.
Število vseh anketirancev: 36
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

ODGOVOR
Različne učne metode

Profesionalen in
dinamičen profesor
Sodelovanje
(profesorja, študentov)
Aktualne, zanimive
teme
Različni učni
pripomočki

Različne učne oblike
Humor
Prosti čas
Sproščenost v razredu
Veliko podatkov
Resnost
Medpredmetno
povezovanje

jasna razlaga
razprava
razgovor
utrjevanje
reševanje problemov
raziskovanje

zanimiva snov
aktualnosti
uporaba KIT
prosojnice
slikovno gradivo
grafoskop
delovni listi
skupinsko delo

število
9
2
7
1
1
1

9
2
3
2
3
1
1
2

%
25
5,5
19,4
2,8
2,8
2,8

25
5,5
8,3
5,5
8,3
2,8
2,8
5,5

SKUPAJ

%

21

58,3

1

2,8

3

8,3

11

30,5

10

27,7

2
5
1
3
1
1
1

5,5
13,8
2,8
8,3
2,8
2,8
2,8

Komentar tabele 24:
Dijakom so za všečno učno uro pomembne različne učne metode (25 % dijakov je potrdilo
jasno razlago, 19,4 % razgovor, 5,5 % dijakov razpravo, vsi ostali pa utrjevanje, reševanje
problemov in raziskovanje), ki so prepletene z zanimivimi in aktualnimi temami (30,5 %).
Pomemben je tudi humor (13,8 %), vendar pa mora biti učna ura po mnenju dijakov tudi resna
(2,8 %), sproščena (8,3 %), podatkovno zasičena (2,8 %) ter mora vsebovati različne učne
pripomočke (27,7 %).
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Tabela 25: Vključenost četrtega letnika pri geografiji – priprave na maturo.
Število vseh anketirancev: 36
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Glede na način:
Z odgovori na vprašanja
Poslušanje
Sodelovanje (v skupinah,
posamično)
Pisanje
Metoda razgovora

število

pogovor
diskusija

%

8

SKUPAJ

%

1
14

2,8
38,8

12
4

33,3
11,1

10

27,7

2
1

5,5
2,8

1
7

2,8
19,4

22,2

2

5,5

Sprašujem
Opozarjam na nepravilnosti
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje
Sem vključen občasno
Komentar tabele 25:

Dijaki so v učno uro vključeni s poslušanjem (38,8 %), s sodelovanjem (33,3 %) ter z metodo
razgovora (27,7 %). Predvsem jim je pri vseh teh treh oblikah pomembno, da profesor
spoštuje njihovo mnenje, da lahko izrazijo svoje mnenje in ga tudi utemeljijo
Glede na aktivnost so dijaki v učno uro vključeni aktivno (2,8 %) in pa občasno (19,4 %).
Graf 7: Vključenost v učno uro – četrti letnik srednje šole.
Vključenost v učno uro - četrti letnik SŠ
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Tabela 26: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih, ...) v četrtem letniku pri geografiji –
priprave na maturo.
Število vseh anketirancev: 36
Razred: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
KDO
Prijatelji
Starši
Partner
Sorodniki
Sošolci
Razrednik
Profesor
Nase
Nimam težav

SKUPAJ
24
13
3
1
8
2
3
4
1

%
66,6
36,1
8,3
2,8
22,2
5,5
8,3
11,1
2,8

Komentar tabele 26:
Dijaki se v primeru učnih težav zaupajo sošolcem (22,2 %) profesorju ki mu zaupajo (8,3 %)
ali pa razredniku 5,5 %). Štirje dijaki (11,1 %) se zaupajo vase, kar pomeni, da poskušajo tako
učne, kot zasebne težave najprej rešiti sami, šele nato se obrnejo po pomoč drugam. Pri
zasebnih težavah pa se dijaki zaupajo predvsem prijateljem (66,6 %), staršem (36,1 %), veliko
manj pa šolskemu kadru, saj jih je mnogo prepričanih, da jih ne bi razumeli.
Graf 8: Pomoč pri težavah – četrti letnik srednje šole.
Pomoč pri težavah - četrti letnik SŠ
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Tabela 27: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja, ...) oz. kako dijake vzgaja, v četrtem letniku pri geografiji
– priprave na maturo.

Število vseh anketirancev: 36
Razred: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija

NAČIN
Nedemokratično
Pogovor
Lastni zgled
Izmenjava, spoštovanje mnenj (sodelovanje)
Možnost javljanja
Z pozitivnimi in negativnimi stranmi
demokracije
S primeri
S spremljanjem različnih medijev
(aktualnost)
Prikaz vidika demokratičnosti (pravica do
ugovora)
Enakopravnost
Želi, da izrazimo sebe
Ne vem
Ni odgovora

SKUPAJ
13
4
2
6
1
1

%
36,1
11,1
5,5
16,6
2,8
2,8

2
1

5,5
2,8

1

2,8

2
1
1
5

5,5
2,8
2,8
13,8

Komentar tabele 27:
Kar 36,1 % dijakov je mnenja, da profesorji ne opozarjajo na demokratičnost, saj že sama
klima na šoli ni demokratična (v odgovorih v anketah je zaslediti tudi izraz tiranija, ki ga
dijaki uporabljajo predvsem za oris šolske klime). 16,6 % dijakom je demokratičnost
izmenjava in spoštovanje lastnih mnenj, 11,1 % pa to predstavlja pogovor, kjer lahko povedo
lastno mnenje in kritično ocenjujejo. 5,5 % dijakom je pomemben tudi lastni zgled, ki ga daje
profesor, z enakim deležem je zastopana potreba po enakopravnosti.
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Tabela 28: Kaj želijo dijaki izvedeti več o demokraciji v četrtem letniku pri geografiji –
priprave na maturo.
Število vseh anketirancev: 36
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija – priprave na maturo
Vzgojnoizobraževalna institucija: Gimnazija Litija
ODGOVOR
Kaj je demokracija (tudi razvoj)
Zakaj demokracija
Dolžnosti posameznikov
Pravice posameznikov
Izvajanje demokracije
Demokracija v drugih državah
Zakoni
Več predmetov s to vsebino
Aktualnosti
Enakost
Strankarska in politična ureditev
Vse
Nič
Ni odgovora

SKUPAJ
7
2
3
6
1
2
1
1
1
1
1
2
8
6

%
19,4
5,5
8,3
16,6
2,8
5,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
5,5
22,2
16,6

Komentar tabele 28:
19,4 % dijakov bi želelo izvedeti kaj demokracija je in pa njen razvoj. Glede na odgovore pri
predhodnem anketnem vprašanju, ki se nanašajo na tiransko šolsko klimo, si jih kar 16,6 %
želi izvedeti več o pravicah posameznika, polovica manj (8,3 %) pa o dolžnostih
posameznikov. Dva dijaka (5,5 %) si o demokraciji želita izvedeti vse, medtem ko si 22,2 %
dijakov ne želi izvedeti nič, saj so mnenja, da o tem vedo že dovolj. Pri 16,6 % dijakih ni bilo
odgovora.
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15. 7. Povzetek analize za srednjo šolo
V drugem letniku splošne gimnazije 17 dijakov (56,7 %) na besedo demokracija
asociacira svoboda (govora, odločanja, tiska in veroizpovedi). Ljudstvo je asociacija, ki jo je
opredelilo 12 dijakov (40 %), prav tako pa 12 dijakov (40 %) beseda demokratična država
asociira na demokracijo. 33,3 % dijakov asociira na demokracijo demokratična država, od
tega 6,7 % Slovenija in 33,3 % demokratična država. 16,6 % dijakov je odgovorilo z
asociacijama enakopravnost in enakost z deležem enakopravnost 13,3 % in enakost 3,3 %.
Dveh dijakov (6,6 %) beseda demokracija ne asociacira. V tretjem letniku prav tako kot v
drugem letniku največ dijakov na besedo demokracija asociira svoboda. Od 77 anketiranih
dijakov jih 55 (71,4 %) opredeljuje svobodo, ki jo nekateri še natančneje opredelijo (svoboda
mišljenja – 6,5 %, tiska – 40,6 % in odločanja – 24,7 %). 70,2 % jih je odgovorilo z besedama
enakost (28,6 %) (v izobraževanju, pred zakoni, ...) in enakopravnost (41,6 %). 26,6 % jih je
kot asociacijo navedlo demokratično državo (14,9 %) oziroma primer demokratične države
(10,7 %). 28,6 % dijakov je odgovorilo z asociacijami, ki se nanašajo na državno ureditev. Za
razliko od drugega letnika splošne gimnazije v tretjem letniku splošne gimnazije, kljub
velikemu številu asociacij, 2,6 % dijakov na vprašanje ni odgovorilo.
V četrtem letniku splošne gimnazije kar 31 (86,1 %) dijakov beseda demokracija asociira na
svobodo, 19 (52,7 %) jih asociira na svobodo odločanja, pet (13,8 %) na svobodo mišljenja in
enega (2,8 %) dijaka na svobodo tiska. 11 dijakov (30,5 %) je odgovorilo na zastavljeno
vprašanje z asociacijo enakost in enakopravnost. 25 % dijakov asociira beseda ljudstvo,
medtem ko dva (5,5 %) na zastavljeno vprašanje nista odgovorila. Z 2,8 % deležem, dijake
posamično asociirajo na demokracijo antična demokracija, množica, kapitalizem, vrednote,
kompromis in udobje.
Med pomembnejšimi dejavniki za dobro učno uro, ki so jih dijaki drugega letnika
splošne gimnazije izpostavili so različne učne metode (10 %), aktualne (13,3 %) in zanimive
teme (33,3 %) (zanimivo predavanje je pri enem odgovoru tudi možnost, da tako snov bolj
utrdiš in si jo zapomniš) ter različni učni pripomočki (33,3 %). Med različnimi učnimi
pripomočki je navedeno tudi slikovno gradivo (13,3 %), za katerega en dijak lahko smatra
tudi učbenik, uporaba TV (10 %), Power point (6,7 %) in prosojnice s3,3 %. Poleg vseh učnih
metod in pripomočkov je dijakom pomembno sodelovanje profesorja (40 %) in disciplina v
razredu (13,3 %). V tretjem letniku splošne gimnazije je pomembno, da je profesor dinamičen
in profesionalen (22,1 %) ter da učna vsebuje aktualnosti (42,9 %). Dobra učna ura naj bi
vsebovala tudi humor (23,4 %). Iz anketnih vprašalnikov je razvidna tudi izredna
naklonjenost do profesorja družboslovnega predmeta sociologija.
pomembna sproščenost (11,7 %) in raznolikost (1,3 %) v razredu.
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Prav tako je dijakom

Dijakom četrtega letnika splošne gimnazije so za všečno učno uro pomembne različne
učne metode (25 % dijakov je potrdilo jasno razlago, 19,4 % razgovor, 5,5 % dijakov
razpravo, vsi ostali pa utrjevanje, reševanje problemov in raziskovanje), ki so prepletene z
zanimivimi in aktualnimi temami (30,5 %). Pomemben je tudi humor (13,8 %), vendar pa
mora biti učna ura po mnenju dijakov tudi resna (2,8 %), sproščena (8,3 %), podatkovno
zasičena (2,8 %) ter mora vsebovati različne učne pripomočke (27,7 %).
Naslednji korak preučevanja se je nanašal na vključenost dijakov v učno uro. Pri tem
smo želei izvedeti na kakšen način so dijaki v učne ure vključeni, se pravi glede na aktivnost
in glede na način vključenosti v učno uro. Devetnajst dijakov drugega letnika splošne
gimanzije (63,3 %) je v učno uro aktivno udeleženih, s komentarjem, da večina z aktivnostjo
prihrani čas doma. Deset dijakov (33,3 %) med učno uro posluša, sedem (23,3 %) pa jih
odgovarja na vprašanja 6,7 % dijakov med učno uro piše, 3,3 % dijakov pravi da njihovo
vključenost pogojuje posamezni predmet. Štirje dijaki (13,3 %) na odgovor niso odgovorili. V
tretjem letniku splošne gimnazije je poudarek na sodelovanju (36,4 %) in poslušanju (27,3
%). 22 dijakov (28,6 %) je v učno uro vključenih preko različnih učnih metod. Te metode os:
19,5 % je pogovor, 7,8 % je debate in 1,3 % branje virov. 15,9 % dijakov je v učno uro
vključenih preko pisanja. Šest dijakov (7,8 %) v učno uro ni vključenih, šest (7,8 %) jih je
občasno, dva dijaka (2,6 %) pa nista podala odgovora. Dijaki četrtega letnika splošne
gimnazije so v učno uro vključeni s poslušanjem (38,8 %), s sodelovanjem (33,3 %) ter z
metodo razgovora (27,7 %). Predvsem jim je pri vseh teh treh oblikah pomembno, da
profesor spoštuje njihovo mnenje, da lahko izrazijo svoje mnenje in ga tudi utemeljijo Glede
na aktivnost so dijaki v učno uro vključeni aktivno (2,8 %) in pa občasno (19,4 %).
Glede na postavljeno hipotezo, da so profesorji deležni malo zaupanja s strani učečih
se, lahko za splošno gimnazijo hipotezo potrdimo v četrtem letniku, medtem ko hipoteza v
drugem in tretjem letniku le delno drži. Kar 19 dijakov drugega letnika splošne gimnazije
(63,3 %) pri zasebnih težavah za pomoč prosi prijatelje, petnajst (50 %) pa starše. Učne
težave 36,7 % dijakov zaupa profesorjem, ki poučujejo predmet, ki dijaku predstavljajo
problem. En dijak (3,3 %) zaupa osebne težave tudi profesorju, če meni, da bi ga razumel in
mu znal pomagati. Pri odgovoru, da se dijaki v primeru težav obrnejo nase (10

%) je

mišljeno, da težave poskušajo urediti sami. V tretjem letniku 66,2 % dijakov pri zasebnih
težavah za pomoč prosi prijatelje, 53,2 % pa starše. Učne težave večina dijakov zaupa
profesorjem, ki poučujejo predmet, ki dijaku povzroča težave (23,4 %), prav tako pa se pri
učnih težavah zaupajo sošolcem (23,4 %). Pri odgovoru, da se dijaki v primeru težav obrnejo
nase, je mišljeno, da težave poskušajo urediti sami (11,7 %). 10 % dijakov se v primeru težav
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obrnejo po pomoč k partnerju. 1,3 % dijakov za pomoč prosi trenerja, inštruktorja,
psihologinjo ali pa se ne obrnejo na nikogar.
V četrtem letniku se dijaki v primeru učnih težav zaupajo sošolcem (22,2 %)
profesorju ki mu zaupajo (8,3 %) ali pa razredniku 5,5 %). Štirje dijaki (11,1 %) se zaupajo
vase, kar pomeni, da poskušajo tako učne, kot zasebne težave najprej rešiti sami, šele nato se
obrnejo po pomoč drugam. Pri zasebnih težavah pa se dijaki zaupajo predvsem prijateljem
(66,6 %), staršem (36,1 %), veliko manj pa šolskemu kadru, saj jih je mnogo prepričanih, da
jih ne bi razumeli.
Demokratičnost ne more biti uspešno vpeljana v šolski sistem, če profesorji same
razumejo demokracije kot vrednote. Demokratičnost se vsekakor kaže tudi v šoli skozi
različne ravni in načine. V drugem letniku splošne gimnazije profesor opozarja na
demokratičnost skozi različne poti. Pri odgovorih v anketnih vprašalnikih na zastavljeno
vprašanje je bilo moč zaslediti tudi opombo, da dijake na demokratičnost opozarjajo tudi
doma v družini. Predvsem je dijakom pomembno, da jim profesorji dovolijo, da izrazijo svoje
mnenje in jih tudi spoštujejo (40 %). Enakovredno prejšnjemu odgovoru (40 %) je dejstvo, da
je dvanajst dijakov odgovorilo, da jih profesor ne opozarja na demokratičnost, oziroma, da je
pristranski. 10 % dijakov profesor opozarja na demokratičnost z medsebojnim poslušanjem, z
pravico do sodelovanja, 10 % dijakov na vprašanje ni odgovorilo. Delež 3,3 % zasedajo
odgovori , ki se nanašajo na red in disciplino, plakate na šoli, vikanje, pogovor in debato ter
lastni zgled profesorja. V tretjem letniku kot najpogostejši način opozarjanja na
demokratičnost v šolskem prostoru in razredu, so dijaki opredelili izmenjavo in spoštovanje
mnenj (sodelovanje; 39 %). Slednje se spoštuje tudi v debati, za katero se je opredelilo 11,7 %
dijakov. Pomembno jim je tudi poudarjanje enakosti (enakost pri ocenjevanju) in
enakopravnosti (7,8 %). 13 dijakov (16,9 %) meni, da jih profesor na demokratičnost ne
opozarja, štirje (5,2 %) tega niso vedeli, dva dijaka (2,6 %) pa na zastavljeno vprašanje nista
odgovorila. V četrtem letniku 36,1 % dijakov je mnenja, da profesorji ne opozarjajo na
demokratičnost, saj že sama klima na šoli ni demokratična (v odgovorih v anketah je zaslediti
tudi izraz tiranija, ki ga dijaki uporabljajo predvsem za oris šolske klime). 16,6 % dijakom je
demokratičnost izmenjava in spoštovanje lastnih mnenj, 11,1 % pa to predstavlja pogovor,
kjer lahko povedo lastno mnenje in kritično ocenjujejo. 5,5 % dijakom je pomemben tudi
lastni zgled, ki ga daje profesor, z enakim deležem je zastopana potreba po enakopravnosti.
Predvsem je zaskrbljujoče dejstvo, da si še vedno veliko dijakov česarkoli o
demokraciji ne želi izvedeti, saj v drugem letniku splošne gimnazije od 30 anketiranih dijakov
sedem dijakov (23,3 %) ni odgovorilo na vprašanje, šest (20 %) jih odgovora ne ve, štirih
(13,3 %) pa ne zanima nič. Nasprotno bi si 13,3 % dijakov želelo izvedeti več o demokraciji
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na splošno in o njenih prednostih in zlorabah. 13,3 % dijakov si o demokraciji želi izvedeti
vse. 10 % dijakov bi želelo izvedeti več o demokracijah pri različnih narodih, enak delež
dijakov pa o pravicah in dolžnostih. Delež 3,3 % zajemajo odgovori, ki se nanašajo na
politiko, vlogo demokracije v družini, demokracijo in učne načrte in svobodo govora.
Poleg odgovorov so bila v anketnih odgovorih izpostavljena še naslednja vprašanja, na
katere si dijaki želijo izvedeti odgovor v šoli. Ta vprašanja so: katera so temeljna načela
demokracije, zakaj je demokracija boljša od katere druge državne ureditve, kako nam
demokracija olajša življenje, kako napačna uporaba demokracijo otežuje, kakšno je mnenje
ljudi o demokraciji, v čem so ZDA demokratične, kam demokracija vodi in slabosti
demokracije?
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15. 8. Tretji letnik študijske smeri geografije na Filozofski fakulteti
Tabela 29: Asociacije na besedo demokracija v tretjem letniku študijske smeri
geografija.
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ASOCIACIJE
Enakopravnost, enakost
Državna ureditev (politika,
volitve, referendum,
parlament ustava)

Svoboda (govora oz.
odločanja, medijev)

enakopravnost

število
37

%
90,2

enakost

2

4,9

politika
volitve
referendum
parlament
ustava
svoboda
govora

1
7
2
4
1

2,4
17
4,9
9,7
2,4

27

65,8

svoboda
medijev
Pravičnost, poštenost
Država (EU, Slovenija,
ZDA)
Pravice (človekove, do
šolanja)

pravičnost
poštenost
EU
ZDA
Slovenija
človekove
pravice
pravica do
šolanja

Ljudstvo
Antična demokracija
Avtonomija
Mir
Napredek
Solidarnost
Vojaška demokracija
Družba
Iluzija

3

7,3

8
2
1
1
1

19,5
4,9
2,4
2,4
2,4

7

17

1

2,4

SKUPAJ

%

39

95,1

15

36,5

30

73,1

10

24,3

3

7,3

8

19,5

5
2
1
1
1
2
1
2
2

12,2
4,9
2,4
2,4
2,4
4,9
2,4
4,9
4,9

Komentar tabele 29:
Najpogosteje se, kot asociacija na besedo demokracija pojavita asociaciji enakopravnost (90,2
%) in svoboda (73,1 %). Svobodo so dijaki še podrobneje razdelili na svobodo medijev (7,3
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%) in svobodo govora (65,8 %). Veliko manjši delež zastopata asociaciji človekovih pravic
(17 %) in pravice do šolanja (2,4 %). 19,5 % dijakov se je opredelilo za pravičnost, 4,9 % pa
za poštenost. Kar 36,5 % dijakov beseda demokracija asociira na državno ureditev: politika –
2,4 %, volitve – 17 %, referendum 4,9 – %, parlament – 9,7 % in ustava – 2,4 %. 12,2 %
dijakov je navedlo asociacijo ljudstvo. Poudarimo lahko da ni bilo nikogar ki na vprašanje
nebi našel asociacije.
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Tabela 30: Komponente dobre učne ure v tretjem letniku študijske smeri geografija.
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

ODGOVOR
Uporabnost
Humor
Logičnost
Različne metode
Profesionalnost profesorja
Učni pripomočki
Aktivnost (profesorja,
študentov)
Aktualne teme, zanimivosti
Različni učne oblike
(inovativni pristopi, frontalno
delo, skupinsko delo)
Demokratičnost
Medsebojna komunikacija,
soočanje mnenj

število

%

nazorna razlaga
eksperiment

3
5

7,3
12,2

računalnik,
slikovno gradivo

15

36,6

aktualne teme
zanimivosti
inovativni
pristopi
frontalno delo
skupinsko delo
medsebojna
komunikacija
soočanje mnenj

4
7

9,7
17,1

3
1
3

7,3
2,4
7,3

6
1

Sprotna evalvacija
Naravoslovne sestavine

14,6
2,4

SKUPAJ
2
3
1

%
4,9
7,3
2,4

8
8

19,5
19,5

15

36,5

12

29,3

11

26,8

7

17,1

3

7,3

7

17,1

1
1

2,4
2,4

Komentar tabele 30:
Iz odgovorov na zastavljeno vprašanje je razvidno, da so študentom všeč predvsem učne ure,
ki so podkrepljene z različnimi učnimi pripomočki

(36,5 %), ki zajemajo delo z

računalnikom, s poudarkom, da je razlaga profesorja nazorna (7,3 %), aktualna (9,7 %),
zanimiva (17,1 %) in da je profesor strokovno in profesionalno podkovan (19,5 %). V razredu
je dijakom pomembno soočanje mnenj (2,4 %) in medsebojna komunikacija (14,6 %).
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Tabela 31: Vključenost tretjega letnika študijske smeri geografija v učno uro.
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

ODGOVOR
Glede na način:
Zapisovanje
Poslušanje
Različne učne metode

Različne učne oblike

število

eksperiment
reševanje
nalog
razgovor
individualni
nastopi
skupinsko
delo

1

%

%

4
8

9,8
19,5

2,4
7

1
5

2,4
12,2

1

2,4

1

2,4

Problemsko razmišljanje
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje

SKUPAJ

aktivno
sodelovanje
izražanje
lastnega
mnenja

Sem vključen občasno
Nisem vključen v uro

22

53,7

1

2,4

17,1
2

4,9

1

2,4

23

56,1

2
3

4,9
7,3

Komentar tabele 31:
Glede na način udeležbe se je kar 19,5 % študentov opredelilo, da so v učni uri udeleženi
preko poslušanja, nekaj manj (12,2 %) pa se jih je opredelilo, da so v učno uro vključeni
preko razgovora. Glede aktivnosti se je 53,7 % študentov opredelilo, da so tekom ure
aktivno vključeni vanjo, le 7,3 % študentov tekom učne ure v samo učno uro niso vključeni.
Študentje so v učne ure vključeni tudi preko različnih učnih metod (4,9 %). Izpostaviti je
potrebno odgovor, ki se nanaša na individualne nastope, ki pa so mišljeni, kot negativna učna
oblika, saj študentu, ki se je tako opredelil, predstavljajo negativno in ne pozitivno izkušnjo.
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Graf 9: Vključenost študentov v učno uro – tretji letnik študija geografije.
Vključenost študentov v učno uro v
tretjem letniku študija geografije

Zapisovanje
Poslušanje

25

Različne učne metode
20
Različne učne oblike
15

Problemsko
razmišljanje

10

Aktivno sodelovanje
Sem vključen občasno

5

Nisem vključen v uro

0
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Tabela 32: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v tretjem letniku študijske smeri
geografija.
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
KDO
Prijatelji
Družina
Partner
Profesor
Asistent
Sošolci
Tajnica
Nase
Na literaturo s spleta
Na nikogar

SKUPAJ
30
17
6
11
4
15
1
1
1
1

%
73,2
41,5
14,6
26,8
9,8
36,6
2,4
2,4
2,4
2,4

Graf 10: Pomoč pri težavah – tretji letnik študija geografije na FF.
Pomoč pri težavah - tretji letnik študija geografije na FF
Prijatelji
Družina
Partner

30
25

Profesor

20

Asistent

15

Sošolci

10

Tajnica
Nase
Na literaturo s spleta

5
0

Na nikogar

Komentar tabele 32:
Pomembno je poudariti, da študentje učne težave rešujejo predvsem v sklopu šolskega
prostora. Največji delež zaupanja v šolski sferi je namenjen sošolcem, za kar se je opredelilo
36,6 % študentov, medtem ko se profesorjem zaupa kar 26,8 % študentov. Še vedno pa se
največji delež (73,2 %) študentov ob težavah zaupa prijateljem, vendar pa so te težave
predvsem osebne narave. Prav tako se 41,5 % študentov v primeru osebnih težav zaupa
družini. V anketnem vprašalniku, pa je bilo pri odgovoru v tabeli, ki se nanaša na profesorje,
izpostavljeno, da je profesor tisti, ki mu študent zaupa osebne težave, saj je profesor vreden
njegovega zaupanja.
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Tabela 33: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja ...) oz. kako študente vzgaja, v tretjem letniku študijske smeri
geografija.
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

NAČIN
Enakopravnost
Svoboda govora
Lastni zgled
Izmenjava mnenj
Odpiranje vprašanj
Spodbujanje k lastnemu mišljenju
Kritično mišljenje
S sodelovanjem
Neopazno
Poudarjanje vrednot
Ne spodbuja
Z aktualnimi vprašanji
Ni odgovora

SKUPAJ
10
6
4
2
2
13
3
7
4
1
1
2
1

%
24,4
14,6
9,8
4,9
4,9
31,7
7,3
17,1
9,8
2,4
2,4
4,9
2,4

Komentar tabele 33:
Profesor študente opozarja na demokratičnost s spodbujanjem lastnega mišljenja (31,7 %), z
enakopravnim odnosom (24,4 %) ter s sodelovanjem (17,1 %). Za primer nespodbujanja se je
opredelil en študent, in sicer z utemeljitvijo, da je profesor pristranski. 4,9 % študentov se je
opredelilo za odpiranje vprašanj in enak delež študentov za izmenjavo mnenj. 7,3 %
študentov profesor na demokratičnost opozarja s kritičnim mišljenjem, kljub temu pa 9,8 %
študentov profesor neopazno opozarja na demokratičnost.
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Tabela 34: Kaj želijo študentje izvedeti več o demokraciji v tretjem letniku študijske
smeri geografija?
Število vseh anketirancev: 41
Letnik: 3. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

ODGOVOR
Kaj je demokracija?
Demokracije pri različnih narodih
(poudarek je na evropskih narodih in državah)
Obstoj demokracije
Demokracija v praksi in njene posledice
Enakopravnost
Pravice študentov, možnost pritožb
Človekove pravice
Vloga demokracije v šoli
O skrivnostih pri demokraciji
Vloga demokracije pri miru
Vse *

SKUPAJ
4

%
9,8

9
2
7
2
2
5
2
1
1
2

22
4,9
17,1
4,9
4,9
12,2
4,9
2,4
2,4
4,9

* tudi več o demokraciji pri izbirnih vsebinah
Komentar tabele 34:
Iz odgovorov v tabeli je razvidno, da si želijo študentje izvedeti več o demokraciji v sklopu
različnih narodov in držah, s poudarkom na evropskih državah (22 %), želijo si izvedeti tudi
več o demokraciji v praksi in o njenih posledicah (12,2 %), o človekovih pravicah (12,2 %).
Med odgovoroma, da bi si o demokraciji želeli izvedeti vse, pa je bil izpostavljen tudi
odgovor, ki je izražal željo po izbirnih vsebinah, ki bi bile bolj demokratično naravnane.
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15. 9. Četrti letnik študijske smeri geografije na Filozofski fakulteti

Tabela 35: Asociacije na besedo demokracija v četrtem letniku študijske smeri
Geografija.
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet : Geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

ASOCIACIJE
Enakopravnost, enakost
Državna ureditev (sodobni
politični sistem, volilna
pravica,
Svoboda (govora,
odločanja, medijev)

enakopravnost
enakost
sodobni politični
sistemi
volilna pravica
svoboda govora
svoboda
odločanja
svoboda medijev

Pravičnost
Človekove pravice
Ljudstvo
Antična demokracija
Manipulacija
Mir
Sodobnost
Ljudska volja
Sodelovanje
Iluzija

število
13
4

%
48,1
14,8

8
3

29,6
11,1

9

33,3

12
4

44,4
14,8

SKUPAJ

%

17

63

11

40,7

32
3
5
8
5
2
1
1
6
1
1

11,1
18,5
29,6
18,5
7,4
3,7
3,7
22,2
3,7
3,7

Komentar tabele 35:
Iz tabele je razvidno, da študente demokracija asociacira na svobodo, ki zajema svobodo
odločanja (44,4 %), govora (33,3 %) in medijev (14,8 %). Kar 13 študentom predstavlja to
asociacijo beseda enakopravnost (48,1 %), za enakost so je opredelilo 14,8 % študentov. 11
študentom predstavlja asociacijo državna ureditev, od tega 29,6 % sodobni politični sistemi in
11,1 % volilna pravica. 11,1 % študentov asociira beseda pravičnost, 18,5 % pa človekove
pravice. 29,6 študentov se je opredelilo za asociacijo ljudstvo, 22,2 % pa za ljudsko voljo.
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Tabela 36: Komponente dobre učne ure v četrtem letniku študijske smeri geografija.
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ODGOVOR
Uporabnost
Humor
Različne metode

nazorna
razlaga
eksperiment
praktično
delo

število

%

1

3,7

1

3,7

3

11,1

SKUPAJ
1
4

%
3,7

5

18,5

Profesionalnost
profesorja
KIT
(Power point, slike ...)

9

33,3

10

37

Aktivnost (profesorja,
študentov)

8

29,6

18

66,6

8

29,6

1

3,7

8
1
1

29,6
3,7
3,7

Aktualne teme,
zanimivosti

aktualne teme
8

29,6

10

37

7

25,9

1

3,7

zanimivosti
Različne učne oblike

različni
pristopi
skupinsko delo

Uvodna motivacija
Medsebojna
komunikacija
Utrjevanje snovi
Filmi
Komentar tabele 36:

Študentom je všeč učna ura, ki vsebuje aktualnosti (29,6 %) in zanimivosti (37 %), ki so
podkrepljene s komunikacijsko-informacijsko tehnologijo (37 %). Pomembna je tudi
profesionalnost predavatelja (33,3 %), ki se izraža skozi aktivnost v razredu (29,6 %) in
različne učne oblike (29,6 %), ki pa so medsebojno povezane z medsebojno komunikacijo
(29,6 %).
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Tabela 37: Vključenost četrtega letnika študijske smeri geografija v učno uro.
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ODGOVOR
Glede na način:
Različne učne metode

razgovor
debata
razlaga

število

%

SKUPAJ

%

3
2
1

11,1
7,4
3,7

6

22,2

17

63

1

3,7

7
1
2

25,9
3,7
7,4

Sodelovanje (pripombe,
mnenja, predlogi, rešitve)
Demokratično (profesor
spoštuje nestrinjanje)
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje,
Sem vključen občasno
Nisem vključen v uro
Graf 11: Vključenost v učno uro – četrti letnik geografije FF.
Vključenost v učno uro - četrti letnik geografije FF

Različne učne metode

18
16
14
12
10
število odgovorov
8
6
4
2
0

Sodelovanje (pripombe, mnenja,
predlogi, rešitve)
Demokratično (učitelj spoštuje
nestrinjanje)
Aktivno sodelovanje,
Sem vključen občasno
Nisem vključen v uro

Komentar tabele 37:
Študentje so tekom ure vključeni vanjo s sodelovanjem (63 %), ki vključuje pripombe,
mnenja, predloge in rešitve, ki jih lahko študentje predlagajo in izrazijo. 22,2 študentov je v
učno uro vključenih preko različnih učnih metod. Kljub temu še vedno dva študenta (7,4 %)
menijo, da v učno uro niso vključeni ali pa so občasno (3,7 %), medtem ko jih sedem meni, da
so v učno uro vključeni aktivno (25,9 %).
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Tabela 38: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v četrtem letniku študijske smeri
geografija
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
KDO

SKUPAJ

%

Prijatelji
Družina
Partner
Profesor
Sošolci
Nase

20
14
6
6
9
2

74
51,9
22,2
22,2
33,3
7,4

Graf 12: Pomoč pri težavah – četrti letnik geografije FF.
Pomoč pri težavah - četrti letnik geografije Ff
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Komentar tabele 38:
Pomembno je poudariti, da se učne težave rešujejo predvsem v sklopu fakultete, kar je
razvidno iz odgovora, da se študentje zaupajo sošolcem (33,3 %) in profesorjem (22,2 %),
medtem ko se študentje v primeru zasebnih težav zaupajo v večini prijateljem (74 %) in
družini (51,9 %).
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Tabela 39: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja ...) oz. kako študente vzgaja, v četrtem letniku študijske smeri
geografija.
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet: geografija
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

NAČIN
Enakopravnost
Upoštevanje temeljnih človekovih pravic
Lastni zgled
Izmenjava, spoštovanje mnenj
Odpiranje vprašanj glede družbe
Spodbujanje k lastnemu mišljenju
Kritično mišljenje
S spremljanjem različnih medijev
Prikaz kršenja demokratičnosti
Ne spodbuja – je pristranski
Negativno (zavrne mnenje)

SKUPAJ
4
3
3
15
3
1
4
2
2
5
1

%
14,8
11,1
11,1
55,5
11,1
3,7
14,8
7,4
7,4
18,5
3,7

Komentar tabele 39:
Študentom je najpomembnejša izmenjava ter spoštovanje mnenj (55,5 %). Vsi ostali načini
opozarjanja na demokratičnost so zastopani v manjšem številu, vendar so prav tako
pomembni, med njimi bi bilo vredno izpostaviti kritično mišljenje (14,8 %) in enakopravnost
(14,8 %). 11,1 % študentov meni, da se demokratičnost profesorja kaže v upoštevanju
temeljnih človekovih pravic in v lastnem zgledu profesorja. 18,5 % študentov meni, da jih
profesor ne opozarja ne demokratičnost, saj je pristranski.
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Tabela 40: Kaj želijo študentje izvedeti več o demokraciji v četrtem letniku študijske
smeri geografija.
Število vseh anketirancev: 27
Letnik: 4. letnik
Predmet: didaktika geografije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ODGOVOR
Kaj je demokracija?
Demokracije pri različnih narodih
( poudarek je na evropskih narodih in državah)
Politične stranke
Demokracija in njene zlorabe
Človekove pravice
Vloga demokracije v šoli
Vse
Strpnost
Vrednote
Ne vem
Nič

SKUPAJ
4
1

%
14,8
3,7

1
2
2
2
2
1
1
1
12

3,7
7,4
7,4
7,4
7,4
3,7
3,7
3,7
44,4

Komentar tabele 40:
Iz tabele je razvidno, da kar 44,4 % študentov ne želi o demokraciji izvedeti nič, saj jih je
veliko med njimi mnenja, da vedo dovolj. Na splošno o demokraciji, oziroma kaj je
demokracija, si želi izvedeti 14,8 % študentov. Prav tako želijo izvedeti več o vrednotah (3,7
%), strpnosti (3,7 %), vlogi demokracije v šoli (7,4 %), o njenih zlorabah (7,4 %) in političnih
strankah (3,7 %).
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15. 10. Četrti letnik študijske smeri sociologije na Filozofski fakulteti
Tabela 41: Asociacije na besedo demokracija v četrtem letniku študijske smeri
sociologija.
Število vseh anketirancev: 12
Letnik: 4. letnik
Predmet : didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ASOCIACIJE
Enakopravnost, enakost
Državna ureditev
(politika, volitve,
parlament )
Svoboda (govora ,
odločanja, veroizpovedi)
Pravičnost
Kapitalizem
Človekove pravice
Vladavina ljudstva
Antična demokracija
Avtonomija
Medsebojno sodelovanje
Participacija
Vrednote
Več- kulturnost
Nemoč
Dolžnost informiranja
Državljanska vzgoja in
etika

enakopravnost
enakost
politika
volitve
parlament

število
8
3
1
1
1

%
66,6
25
8,3
8,3
8,3

SKUPAJ
11

%
91,6

3

25

9

75

1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1

8,3
8,3
16,6
16,6
8,3
8,3
8,3
8,3
16,6
16,6
8,3
8,3
8,3

Komentar tabele 41:
Skupno 91,6 % študentov se je opredelilo za asociaciji enakopravnost (66,6 %) in enakost (25
%), ki je mišljena kot zakonska enakost, enakost v izobraževanju. 75 % študentov se je
opredelilo za svobodo (govora, odločanja in veroizpovedi), pomembne pa so tudi naslednje
asociacije: avtonomija – 8,3 %, medsebojno sodelovanje – 8,3 %, vrednote – 16,6 %,
večkulturnost – 16,6 %, človekove pravice – 16,6 %, participacija – 8,3 % ...
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Tabela 42: Komponente dobre učne ure v četrtem letniku študijske smeri sociologija.
Število vseh anketirancev: 12
Letnik: 4. letnik
Predmet: didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ODGOVOR
Različne učne metode

metoda
razgovora
različne
metode

število

%

9

75

3

25

Aktualizacija
Profesionalen in
sproščen profesor
KIT
Medpredmetno
povezovanje
Aktivnost (profesorja,
študentov)
Aktualne teme
(konfliktne, zanimive)

konfliktne
vsebine
zanimive
vsebine

1
1

Različne učne oblike
Ustvarjalnost
Globinska obravnava
Dinamičnost
Svež zrak
Povezavo z realnim
življenjem

SKUPAJ

%

12

100

3

25

2
1

16,6
8,3

1

8,3

5

41,6

2

16,6

3
1
1
3
1
1

25
8,3
8,3
25
8,3
8,3

8,3
8,3

Komentar tabele 42:
Študentom je všeč učna ura, ki vsebuje različne učne metode (100 %i), med njimi je 75 %
študentom pomembna metoda razgovora. Za dobro učno uro je po mnenju študentov
pomemben tudi profesionalen in sproščen profesor (8,3 %), ki uporablja pri svojem
poučevanju različne učne oblike (25 %), ustvari aktivnost v razredu (41,6 %) in je dinamičen
(25 %). Prav tako je v učni uro zaželena komunikacijsko-informacijska tehnologija (8,3 %),
medpredmetno povezovanje (8,3 %), povezava z realnim življenjem (8,3%), ustvarjalnost
(8,3 %) in globinska obravnava (8,3 %). Učna ura naj bi potekala v razredu s svežim zrakom
(8,3 %).
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Tabela 43: Vključenost četrtega letnika študijske smeri sociologija v učno uro.
Število vseh anketirancev: 12
Letnik: 4. letnik
Predmet : didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF
ODGOVOR
Glede na način:
Z kritično presojo
Poslušanje
Učne oblike

Pisanje refleksije
Odvisno od
profesorja
Učne metode
Glede na aktivnost:
Aktivno sodelovanje

število

individualno
delo
različne
učne oblike

debata
aktivno
sodelovanje
izražanje
lastnih
mnenj

1

8,3

2

16,6

3

25

3

25

5

Sem vključen
občasno

%

SKUPAJ

%

1
1

8,3
8,3

3

25

1
1

8,3
8,3

3

25

8

66,6

3

25

41,6

Komentar tabele 43:
Študentje so v učno uro vključeni preko različnih učnih oblik (16,6 %), med drugim
individualno delo (8,3 %) ter debate (25 %). Vključenost se izraža tudi s kritično presojo (8,3
%), pisanjem refleksije (8,3 %), lahko pa je odvisna tudi od profesorja (8,3 %). Poudarek je
na tezi, da je na fakultetah oziroma na predavanjih vse preveč faktografije, kar se izraža tudi v
manjši želji po sodelovanju in aktivnosti nasploh med učno uro. V učni uri 25 % študentov
aktivno sodeluje, aktivno sodelujejo tudi z izražanjem lastnega mnenja (41,6 %). Občasno so
vključeni v učno uro trije študentje (25 %).
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Graf 13: Vključenost v učno uro – četrti letnik sociologije FF.
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Tabela 44: Pomoč pri težavah (učnih, zasebnih ...) v četrtem letniku študijske smeri
sociologija.

Število vseh anketirancev: 12
Razred: 4. letnik
Predmet: didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

KDO
Prijatelji
Starši
Partner
Sorodniki
Sošolci
Kolegi
Profesor

SKUPAJ
7
5
5
1
3
3
3

%
58,3
41,6
41,6
8,3
25
25
25

Graf 14: Pomoč pri težavah – četrti letnik sociologije FF.
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Komentar tabele 44:
Pri učnih težavah študentje iščejo pomoč predvsem pri sošolcih (25 %) pa tudi pri profesorjih,
če so mnenja, da jim lahko zaupajo 25 %). Zasebne težave zaupajo staršem (41,6 %) ali
partnerju (41,6 %), medtem ko imajo prijatelji še vedno prioritetno vlogo pri reševanju težav
(58,3 %).
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Tabela 45: Načini s katerimi profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda
mišljenja, ...) oz. kako študente vzgaja, v četrtem letniku študijske smeri
sociologija.
Število vseh anketirancev: 12
Razred: 4. letnik
Predmet: didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

NAČIN
Ne ponižuje
Pogovor, debata
Lastni zgled
Izmenjava, spoštovanje mnenj (sodelovanje)
Seznanjajo v okviru izbirnih vsebin
Seznanja z pozitivnimi in negativnimi
stranmi demokracije
Kritično mišljenje
S spremljanjem različnih medijev
Prikaz vidika demokratičnosti
Ne opozarja
Ni odgovora

SKUPAJ
1
2
2
4
1
1

%
8,3
16,6
16,6
33,3
8,3
8,3

2
1
1
1
1

16,6
8,3
8,3
8,3
8,3

Komentar tabele 45:
Profesor pri vsaki učni uri poudari vidik demokratičnosti, opozarja na veščino kritičnega
mišljenja (16,6 %) za vzdrževanje demokratičnosti, prav tako spoštuje mnenja drugih in
spoštuje študentovo mnenje (33,3 %), predvsem pa je pomembno, kakšen zgled daje profesor
sam (16,6 %). 8,3 % študentov meni, da jih profesor na demokratičnost ne opozarja.
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Tabela 46: Kaj želijo študentje izvedeti več o demokraciji v četrtem letniku študijske
smeri sociologija?
Število vseh anketirancev: 12
Letnik: 4. letnik
Predmet: didaktika sociologije
Vzgojnoizobraževalna institucija: FF

ODGOVOR
Kaj je demokracija (tudi razvoj) ?
Slovenija in demokracija
Uporabnost demokracije
Dolžnosti in pravice posameznikov
Globalizacija
Uporabnost demokracije za življenje
Ženska emancipacija in demokracija
Pozitivne in negativne strani
demokracije
Ni odgovora

SKUPAJ
3
1
3
3
1
2
1
1

25
8,3
25
25
8,3
16,6
8,3
8,3

3

25

Komentar tabele 46:
Trije študentje 25 % bi želeli izvedeti več o demokraciji in o njenem razvoju, o njeni
uporabnosti 25 % in trije (25 %) o dolžnostih in pravicah posameznikov. Prav tako želita dva
študenta (16,6 %) izvedeti več o uporabnosti demokracije, trije (25 %) pa na zastavljeno
vprašanje niso odgovorili.
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15. 11. Povzetek analize za fakulteto

Poznavanje pojma demokracija je na fakulteti med študenti dobro, kar potrjujejo tudi
rezultati analize. V tretjem letniku študijske smeri geografije se najpogosteje, kot asociacija
na besedo demokracija pojavita asociaciji enakopravnost (90,2 %) in svoboda (73,1 %).
Svobodo so dijaki še podrobneje razdelili na svobodo medijev (7,3 %) in svobodo govora
(65,8 %). Veliko manjši delež zastopata asociaciji človekovih pravic (17 %) in pravice do
šolanja (2,4 %). 19,5 % dijakov se je opredelilo za pravičnost, 4,9 % pa za poštenost. Kar 36,5
% dijakov beseda demokracija asociira na državno ureditev: politika – 2,4 %, volitve – 17 %,
referendum 4,9 – %, parlament – 9,7 % in ustava – 2,4 %. 12,2 % dijakov je navedlo
asociacijo ljudstvo. Poudarimo lahko da ni bilo nikogar ki na vprašanje nebi našel asociacije.
V četrtem letniku študijske smeri geografije je iz tabele razvidno, da študente demokracija
asociacira na svobodo, ki zajema svobodo odločanja (44,4 %), govora (33,3 %) in medijev
(14,8 %). Kar 13 študentom predstavlja to asociacijo beseda enakopravnost (48,1 %), za
enakost so je opredelilo 14,8 % študentov. 11 študentom predstavlja asociacijo državna
ureditev, od tega 29,6 % sodobni politični sistemi in 11,1 % volilna pravica. 11,1 % študentov
asociira beseda pravičnost, 18,5 % pa človekove pravice. 29,6 študentov se je opredelilo za
asociacijo ljudstvo, 22,2 % pa za ljudsko voljo. V četrtem letniku študijske smeri sociologija
se je skupno 91,6 % študentov opredelilo za asociaciji enakopravnost (66,6 %) in enakost (25
%), ki je mišljena kot zakonska enakost, enakost v izobraževanju. 75 % študentov se je
opredelilo za svobodo (govora, odločanja in veroizpovedi), pomembne pa so tudi naslednje
asociacije: avtonomija – 8,3 %, medsebojno sodelovanje – 8,3 %, vrednote – 16,6 %,
večkulturnost – 16,6 %, človekove pravice – 16,6 %, participacija – 8,3 % ...
Učne ure, ki so pestre, zanimive, aktualne … so tudi demokratične, saj se tako
profesor poslužuje veliko različnih učnih metod in oblik. Iz odgovorov

na zastavljeno

vprašanje je v tretjem letniku študijske smeri geografije razvidno, da so študentom všeč
predvsem učne ure, ki so podkrepljene z različnimi učnimi pripomočki (36,5 %), ki zajemajo
delo z računalnikom, s poudarkom, da je razlaga profesorja nazorna (7,3 %), aktualna (9,7 %),
zanimiva (17,1 %) in da je profesor strokovno in profesionalno podkovan (19,5 %). V razredu
je dijakom pomembno soočanje mnenj (2,4 %) in medsebojna komunikacija (14,6 %).
Študentom četrtega letnika študijske smeri geografije je všeč učna ura, ki vsebuje aktualnosti
(29,6 %) in zanimivosti (37 %), ki so podkrepljene s komunikacijsko-informacijsko
tehnologijo (37 %). Pomembna je tudi profesionalnost predavatelja (33,3 %), ki se izraža
skozi aktivnost v razredu (29,6 %) in različne učne oblike (29,6 %), ki pa so medsebojno
povezane z medsebojno komunikacijo (29,6 %).
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Študentom četrtega letnika študijske smeri sociologija je všeč učna ura, ki vsebuje
različne učne metode (100 %i), med njimi je 75 % študentom pomembna metoda razgovora.
Za dobro učno uro je po mnenju študentov pomemben tudi profesionalen in sproščen profesor
(8,3 %), ki uporablja pri svojem poučevanju različne učne oblike (25 %), ustvari aktivnost v
razredu (41,6 %) in je dinamičen (25 %). Prav tako je v učni uro zaželena komunikacijskoinformacijska tehnologija (8,3 %), medpredmetno povezovanje (8,3 %), povezava z realnim
življenjem (8,3%), ustvarjalnost (8,3 %) in globinska obravnava (8,3 %). Učna ura naj bi
potekala v razredu s svežim zrakom (8,3 %).
Vključenost v učne ure se med letniki na fakulteti razlikuje glede na način in glede na
na aktivnost. Glede na način udeležbe se je v tretjem letniku študijske smeri geografije kar
19,5 % študentov opredelilo, da so v učni uri udeleženi preko poslušanja, nekaj manj (12,2
%) pa se jih je opredelilo, da so v učno uro vključeni preko razgovora. Glede aktivnosti se je
53,7 % študentov opredelilo, da so tekom ure aktivno vključeni vanjo, le 7,3 % študentov
tekom učne ure v samo učno uro niso vključeni. Študentje so v učne ure vključeni tudi preko
različnih učnih metod (4,9 %). Izpostaviti je potrebno odgovor, ki se nanaša na individualne
nastope, ki pa so mišljeni, kot negativna učna oblika, saj študentu, ki se je tako opredelil,
predstavljajo negativno in ne pozitivno izkušnjo. V četrtem letniku študijske smeri geografije
so študentje tekom ure vključeni vanjo s sodelovanjem (63 %), ki vključuje pripombe,
mnenja, predloge in rešitve, ki jih lahko študentje predlagajo in izrazijo. 22,2 študentov je v
učno uro vključenih preko različnih učnih metod. Kljub temu še vedno dva študenta (7,4 %)
menijo, da v učno uro niso vključeni ali pa so občasno (3,7 %), medtem ko jih sedem meni, da
so v učno uro vključeni aktivno (25,9 %). V četrtem letniku študijsek smeri sociologija
študentje so v učno uro vključeni preko različnih učnih oblik (16,6 %), med drugim
individualno delo (8,3 %) ter debate (25 %). Vključenost se izraža tudi s kritično presojo (8,3
%), pisanjem refleksije (8,3 %), lahko pa je odvisna tudi od profesorja (8,3 %). Poudarek je
na tezi, da je na fakultetah oziroma na predavanjih vse preveč faktografije, kar se izraža tudi v
manjši želji po sodelovanju in aktivnosti nasploh med učno uro. V učni uri 25 % študentov
aktivno sodeluje, aktivno sodelujejo tudi z izražanjem lastnega mnenja (41,6 %). Občasno so
vključeni v učno uro trije študentje (25 %).
Na fakulteti so profesorji deležni določene mere zaupanja, saj študentje učne težave
rešujejo predvsem v sklopu šolskega prostora. Največji delež zaupanja v tretjem letniku
študijske smeri geografije, v šolski sferi je namenjen sošolcem, za kar se je opredelilo 36,6 %
študentov, medtem ko se profesorjem zaupa kar 26,8 % študentov. Še vedno pa se največji
delež (73,2 %) študentov ob težavah zaupa prijateljem, vendar pa so te težave predvsem
osebne narave. Prav tako se 41,5 % študentov v primeru osebnih težav zaupa družini. V
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anketnem vprašalniku, pa je bilo pri odgovoru v tabeli, ki se nanaša na profesorje,
izpostavljeno, da je profesor tisti, ki mu študent zaupa osebne težave, saj je profesor vreden
njegovega zaupanja. V četrtem letniku študijske smeri geografije študentje zaupajo sošolcem
(33,3 %) in profesorjem (22,2 %), medtem ko se študentje v primeru zasebnih težav zaupajo v
večini prijateljem (74 %) in družini (51,9 %). V četrtem letniku študijske smeri sociologije pri
učnih težavah študentje iščejo pomoč predvsem pri sošolcih (25 %) pa tudi pri profesorjih, če
so mnenja, da jim lahko zaupajo 25 %). Zasebne težave zaupajo staršem (41,6 %) ali partnerju
(41,6 %), medtem ko imajo prijatelji še vedno prioritetno vlogo pri reševanju težav (58,3 %).
Na fakulteti profesorji študente opozarjajo na demokratičnost na različne načine, zato
lahko sklepamo, da profesorji razumejo pomen demokracije, zato tudi demokratično
poučujejo. Profesor v tretjem letniku študijske smeri geografije študente opozarja na
demokratičnost s spodbujanjem lastnega mišljenja (31,7 %), z enakopravnim odnosom (24,4
%) ter s sodelovanjem (17,1 %). Za primer nespodbujanja se je opredelil en študent, in sicer z
utemeljitvijo, da je profesor pristranski. 4,9 % študentov se je opredelilo za odpiranje vprašanj
in enak delež študentov za izmenjavo mnenj. 7,3 % študentov profesor na demokratičnost
opozarja s kritičnim mišljenjem, kljub temu pa 9,8 % študentov profesor neopazno opozarja
na

demokratičnost.

Študentom

v

četrtem

letniku

študijske

smeri

geografije

je

najpomembnejša izmenjava ter spoštovanje mnenj (55,5 %). Vsi ostali načini opozarjanja na
demokratičnost so zastopani v manjšem številu, vendar so prav tako pomembni, med njimi bi
bilo vredno izpostaviti kritično mišljenje (14,8 %) in enakopravnost (14,8 %). 11,1 %
študentov meni, da se demokratičnost profesorja kaže v upoštevanju temeljnih človekovih
pravic in v lastnem zgledu profesorja. 18,5 % študentov meni, da jih profesor ne opozarja ne
demokratičnost, saj je pristranski. Profesor pri vsaki učni uri v četrtem letniku študijske smeri
sociologija poudari vidik demokratičnosti, opozarja na veščino kritičnega mišljenja (16,6 %)
za vzdrževanje demokratičnosti, prav tako spoštuje mnenja drugih in spoštuje študentovo
mnenje (33,3 %), predvsem pa je pomembno, kakšen zgled daje profesor sam (16,6 %). 8,3 %
študentov meni, da jih profesor na demokratičnost ne opozarja.
Zadnje zastavljeno vprašanje v anketnem vprašalniku se je nanašalo na stvari, ki si jih
študentje želijo izvedeti o demokraciji. V tretjem letniku študijske smeri geografije si želijo
študentje izvedeti več o demokraciji v sklopu različnih narodov in držah, s poudarkom na
evropskih državah (22 %), želijo si izvedeti tudi več o demokraciji v praksi in o njenih
posledicah (12,2 %), o človekovih pravicah (12,2 %). Med odgovoroma, da bi si o
demokraciji želeli izvedeti vse, pa je bil izpostavljen tudi odgovor, ki je izražal željo po
izbirnih vsebinah, ki bi bile bolj demokratično naravnane. Za razliko od tretjega letnika, si v
četrtem letniku študijske smeri geografije kar 44,4 % študentov ne želi o demokraciji izvedeti
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nič, saj jih je veliko med njimi mnenja, da vedo dovolj. Na splošno o demokraciji, oziroma
kaj je demokracija, si želi izvedeti 14,8 % študentov. Prav tako želijo izvedeti več o vrednotah
(3,7 %), strpnosti (3,7 %), vlogi demokracije v šoli (7,4 %), o njenih zlorabah (7,4 %) in
političnih strankah (3,7 %). Trije študentje (25 %) študijske smeri sociologija bi želeli
izvedeti več o demokraciji in o njenem razvoju, o njeni uporabnosti 25 % in trije (25 %) o
dolžnostih in pravicah posameznikov. Prav tako želita dva študenta (16,6 %) izvedeti več o
uporabnosti demokracije, trije (25 %) pa na zastavljeno vprašanje niso odgovorili.
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15. 11. Profesorji družboslovnih predmetov geografije in sociologije

Število anketiranih: 10
1. Med anketiranimi profesorji jih devet poučuje na fakultetah (visokošolski učitelji)
(Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta v Mariboru), en
profesor poučuje na splošni gimnaziji.
2. Na vprašanje o asociacijah na besedi demokracija in vzgoja so bili navedeni naslednji
odgovori:

demokracija:
svoboda, pravica, volitve, ljudstvo, človekove pravice, pravice družbe, enakopravno
odločanje vseh, ureditev, sistem z več sogovorniki, ki ob upoštevanju pravil dosegajo določen
dogovor, odgovorno sodelovanje vseh pri razvoju določene družbe, mir, red, varnost,
pravičnost, soodločanje, ravnotežje, sozvočje, pravila igre in preglednost.

vzgoja:
vključitev posameznika v splošno sprejete družbene norme, otroci, mladina, proces, življenje,
kavica, družba, generacija, osebna moč, sistematična pomoč pri razvoju osebnosti, rast
osebnosti, socializacija čustev, toleranca, starši, šola, pohvala, kazen, odnos, varnost, sožitje,
indoktrinacija in pomoč.
Komentar:
Na zastavljeno vprašanje o asociacijah so profesorji odgovorili z veliko izbiro asociacij, ki jih
asociirajo na dani besedi, predvsem pa je pomembno poudariti, da se asociacije skladajo tudi
z njihovim mestom v poučevanju, saj asociacije zajemajo tako posameznika, kot tudi družbo.
Vse bolj se kaže pomen posameznika in njegovega mesta v družbi, predvsem kot njegove
pravice, enakopravnost, enakost in osebne rasti.
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3. Danes mora biti profesor družboslovnih predmetnih področij tisti, ki prispeva k nenehni
osebnostni rasti učečih se in hkrati tisti, ki se trudi, da demokratična vzgoja v razredu nudi
večjo aktiviranost učečih se in profesorja samega.

3.1. Oblike poučevanj, ki se jih profesorji in predavatelji poslužujejo (terensko delo,
skupinsko delo, samostojno delo, delo v dvojicah, frontalno delo ...).
Tabela 47: Oblike poučevanja.
Učna oblika

Število odgovorov

%

Terensko delo
Skupinsko delo
Delo v dvojicah
Samostojno delo
Frontalno delo
Projektno delo
Sodelovalno učenje

8
8
4
6
8
1
1

80
80
40
60
80
10
10

Graf 15: Učne oblike profesorjev družboslovnih predmetov geografija in sociologija.
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Komentar tabele 47:
Enakovredno je med učnimi oblikami zastopano terensko delo, skupinsko delo in
frontalno delo (80 %), vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da je kar devet anketiranih
predavateljev takšnih, ki so povezani z geografijo in da pri svojem delu uporabljajo veliko
terenskega dela. Pri predavatelju v srednji šoli se terensko delo izvaja samo v četrtem letniku
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v okviru priprav na maturo. Pri terenskem delu je bilo v anketnem vprašalniku poudarjeno
tudi, da so izredno velike razlike med majhnimi in velikimi skupinami, saj so majhne skupine
tiste s katerimi se lahko izvaja delo veliko intenzivneje. Pri delu v skupinah (80 %) je
poudarjena tudi možnost poročanja in oponiranja. Še vedno pa veliko predavateljev med učne
oblike uvršča tudi diskusijo, ki pa je učna metoda. Uporabljeni pa sta tudi metodi projektnega
dela in sodelovalnega učenja.

3.2. Metode poučevanja, ki se jih poslužujejo profesorji (opazovanje, primerjava, razlaga,
razgovor, demonstriranje, eksperiment, metoda grafičnih izdelkov, delo s tekstom,
laboratorijsko delo, računalnik, urjenje, ekskurzija, igra, projektno delo in problemsko
reševanje).

Tabela 48: Metode poučevanja.
METODA

SKUPNO

%

Opazovanje
Primerjava
Razlaga
Razgovor
Metoda demonstriranja
Eksperiment
Metoda pismenih grafičnih izdelkov
Delo s tekstom
Laboratorijsko delo
Delo z računalnikom
Urjenje
Ekskurzija
Igra
Projektno delo
Problemsko reševanje
Analitični pristop
Učne simulacije
Učne hospitacije
Študija primera

6
5
9
8
3
3
3
4
2
4
3
8
2
7
7
1
1
1
1

60
50
90
80
30
30
30
40
20
40
30
80
20
70
70
10
10
10
10

Komentar tabele 48:
Med profesorji družboslovnih predmetov geografija in sociologija se uporablja veliko
različnih učnih metod, med katerimi prevladujejo razlaga (90 %), razgovor (80 %), ekskurzija
(80 %), problemsko reševanje (70 %) in opazovanje (60 %). Poudariti je potrebno dejstvo, da
je vse premalo uporabe metode dela z računalnikom (40 %), ker predavatelje prehiteva razvoj
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računalniške tehnologije in ker mnogi tudi nimajo na voljo računalniških učilnic oziroma
računalnika. Ostale metode, ki so bile naštete so še: primerjava (50 %), metoda
demonstriranja (30 %), eksperiment (30 %), metoda pismenih grafičnih izdelkov (30 %), delo
s tekstom (40 %), laboratorijsko delo (20 %), delo z računalnikom (40 %), urjenje (30 %),
igra (20 %), analitični pristop (10 %), metoda simulacij (10 %), učne hospitacije (10 %) in
študija primera (10 %).
V srednji šoli se laboratorijsko delo izvaja samo v četrtem letniku pri pripravah na
maturo za geografijo, projektno delo pa se izvaja v primeru študija okolja.
4. Profesor je vedno tisti, ki išče kar se da najboljšo strategijo za svojo učno uro. Pri tem mu
je danes v veliko pomoč KIT (komunikacijsko-informacijska tehnologija). Kaj izmed
komunikacijsko-informacijske tehnologije uporabljajo pri svojem poučevanju profesorji?

Tabela 49: Uporaba KIT pri poučevanju.
Računalnik
Internet
Radio
DVD oz. video
Power point
E - learning
Elektronska
pošta

SKUPNO
6
7
1
2
4
1
2

%
60
70
10
20
40
10
20

Komentar tabele 49:
Profesorji se najštevilčnejše poslužujejo interneta (70 %), predvsem za uporabo elektronske
pošte, e-learninga in na splošno kot vir za izboljšanje učnih ur, bodisi s slikovnim gradivom,
bodisi z različnimi informacijami (kot vir za Power point predstavitve in Google Earth za
podrobnejši prikaz zemeljskega površja in poselitve). Vse bolj pri poučevanju tako postaja
pomemben računalnik (60 %), ki pa ga mnogi dopolnijo s televizijo, radijem ali DVD
predstavitvami.
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5. Demokratičnost se dobro izraža tudi v odnosu profesorja do učečih se.
5. 1. Kako usklajujejo profesorji nasprotja, konflikte med učečimi se (vzroki so lahko rasni,
verski, socialni…)
Profesorji nasprotja in konflikte med učečimi se, rešujejo z razgovorom (3 odgovori).
Druga alternativa je uvodna, jasna opredelitev in predstavitev pravil igre (na začetku
semestra), s stalno dostopnostjo za komuniciranje (govorilne ure, internet oz. e-mail,) in
vzpodbujanje med letom za sprotno »razčiščevanje« stališč, mnenj, odnosov. Tretja
alternativa temelji predvsem na timskem delu, ki je po mnenju profesorja ključen za konsenz
o vzpostavitvi sočasnega sožitja: gre za navajanje na racionalnost in spoštovanje pravil. Četrta
alternativa je prikazovanje posledic eskaliranja problemov, predstavljanje različnih tehnik
razgovorov, igranje vlog ter demonstracije »občutenj na lastni koži«.
Trije odgovori so negativni v smislu, da nesoglasij in nasprotij med učenci, profesorji
še niso doživeli, vendar pa je izpostavljen primer, ko je imel profesor težave s starši študenta,
vendar se je v tem primeru zagovarjal stališče enakosti za vse študente, ki jih poučuje.

5. 2. Kako in kolikokrat v razredu pomagajo profesorji učečim se pri reševanju težav in
kakšne težave rešujejo?
Profesor, ki je že več let mentor prvemu letniku na fakulteti, poskuša študentom
pomagati predvsem pri začetnem težkem prehodu iz srednje šole na univerzitetni študij.
Svetuje jim glede načina in metod študija, skupaj rešujejo (vključno s pomembno vlogo
asistenta) težave v zvezi s koordinacijo obveznosti. S postavljanjem vprašanj, ki so pogosto
polemična, jih poskuša spodbujati k diskusiji, saj je izjemno prisotna zadržanost in trema pred
javnim izpostavljanjem pred sovrstniki, ta strah pa je težko odpraviti.
S študenti višjih letnikov rešujejo profesorji predvsem »teoretične težave« oz. si to
zadajo kot izobraževalnovzgojni cilj in se na njem učijo vsi (tako študentje kot profesor).
Temo konfliktov (različnih vsebin) imajo tudi v programu dela, enkrat na semester, če je
interes in potreba pa tudi večkrat, po želji študentov (npr. aktualizacija včerajšnjih oddaje po
televiziji). Drugi način pomoči se izraža preko razgovora v obliki pojasnjevanja problemov in
metod dela enkrat tedensko v času govorilnih ur. Težave, ki se rešujejo, so predvsem pri
nerazumevanju pojavov in pojmov, težavah pri zbiranju podatkov in njihovim razvrščanjem
ter način kartografskega prikaza.
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V razredu en izmed profesorjev rešuje težave na način izdelave samostojnega izdelka,
kjer lahko učeči se pokaže svoje znanje. Način pomoči poteka po naslednjem vrstnem redu, in
sicer, s posvetom o vsebini, samostojno iskanje virov, izdelava koncepta, organizacija dela,
iskanje koristnosti svojega dela, predstavitev in zaključek, ki vsebuje tudi nasvete. Pri
projektnem delu pa morajo učeči se narediti čim več sami, zato so navodila namenoma
splošna; skupaj se iščejo rešitve in skupaj se odpravljajo težave.
Težave se rešujejo tudi preko elektronske pošte, ki je po potrebi (lahko) tudi
vsakodnevna ter ves čas v okviru govorilnih ur.

6. Demokratična učna ura po mnenju profesorjev.
Profesor si demokratično učno uro predstavlja kot delo, kjer rešitve deli s študenti in
jih pripravi do sodelovalnega izbiranja, izvajanja in odločanja. To je tudi ura pri kateri
profesor doseže aktivno sodelovanje študentov, dobi kritične pripombe glede vsebine ali
načina predstavljanja učne vsebine (profesorja samega in študentov). Dobrodošlo je tudi
spoznanje, da učeči se pozna konkretni obravnavani problem in tako preseže misli profesorja;
tako se po mnenju profesorja demokratično gradita znanje in (samo) volja.Demokratična učna
ura je tudi učna ura, ki je ustvarjalna.
Pomembno pri izvajanju demokratične učne ure je tudi dejstvo, da dijaki v srednji šoli
lahko sami izbirajo termine pisnih preizkusov znanja in se lahko sami javijo za ustno
ocenjevanje znanja.Predvsem pa mora biti učna ura učinkovita in mora izbrati demokratično
pot do cilja, da je lahko učinkovita. Zagotovljen mora biti spoštljiv odnos med profesorji in
učečimi se, saj je le tako moč zagotoviti tudi enakost profesorjevega pristopa do njih.

7. Izrečeno o demokraciji s strani profesorjev.
Bodoči učitelji pridobijo skozi študij premalo praktičnih veščin in znanj za samostojno
in strokovno, suvereno vzgajanje osnovnošolcev in srednješolcev. Temu odmerjajo študijski
programi premalo pozornosti (študijskih ur) in aktivnosti (praktično delo). Kaj pomaga
učitelju, če ve vse o mikrospeleoloških značilnostih Škocjanskih jam ali pa o položaju vejice
v nezloženem stavku, če ga učenci ne poslušajo (niso motivirani), ne razumejo (ne zna
podajati - uporabiti svojega znanja) in ne … še bi lahko naštevali. Dober učitelj mora biti
najprej dober pedagog, potem dober predmetni strokovnjak, še najbolje oboje. To imenovano
in izpostavljeno dejstvo je deklarirano tudi v Strategiji izobraževanja učiteljev Evrope:
imenujemo jo tudi Zelena knjiga o izobraževanju profesorjev v Evropi 2001.
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Učitelj mora dobiti za svoje delo ustrezno podporo v javnosti, danes žal prej lahko
govorimo o razvrednotenju pedagoškega (vzgojnega) dela, kot pa o njegovem ugledu. V tem
pa se že močno približujemo »zaželjeni« EU. Prav tako je pomembno zavedati se, da sta
poučevanje in vzgajanje sila odgovorni in težki nalogi.
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16. Rezultati raziskovalne študije – potrditev ali zavrnitev hipotez
16. 1. Razprava o poznavanju pojma demokracija.

V osnovni šoli se poznavanje demokracije povezuje

predvsem z politiko (osmi

razred), vlado, zgodovino, enakostjo, ljudstvom, medtem ko še vedno šestnajst učencev
demokracija ne zna povezati z ničemer oziroma ga ne razumejo. V devetem razredu
devetletke se demokracija povezuje s svobodo, enakostjo, enakopravnostjo, človekovim
pravicam, skratka kar enaindvajset asociacij so našteli učenci, kar že kaže na večje
predznanje.
V gimnaziji se za razliko od asociacij iz osnovne šole, ki so bolj politično usmerjene,
pojavijo že asociacije, ki nakazujejo povezovanje demokracije z vrednotami, demokratično
državo, med katerimi so tudi enakopravnost, svoboda, pravičnost, volilni sistem ... V tretjem
letniku gimnazije so asociacije veliko bolj strukturirane v sklope, kot so enakopravnost,
enakost (v izražanju, pred zakonom, v izobraževanju ...), človekove pravice (človekove
pravice, kršitev pravic, varuh človekovih pravic). Glede na podajanje asociacij se kaže že
veliko večje predznanje z bolj izoblikovano osebnostjo posameznika pod vplivom predmeta
sociologije, ki se poučuje v tretjem letniku. Glede na to, da se je v anketnih vprašalnikih ves
čas kazala naklonjenost do profesorja sociologije, ki je bil tudi imensko poimenovan, je moč
sklepati, da je to tudi vzrok za poznavanje te teme.
V četrtem letniku gimnazije je bila anketa izvaedena med dijaki, ki se pripravljajo na
maturo pri geografiji. Asociacije, ki so jih navedli, se deloma skladajo z asociacijami tretjega
letnika. Pomembna se jim zdi svoboda (govora, odločanja, veroizpovedi ...) človekove
pravice, enakopravnost, enakost, ... saj so to dijaki, ki so že imeli sociologijo in tri leta
geografije in so se z demokracijo že pobližje spoznali.
V tretjem letniku so študentje pedagoške smeri geografija navedli kar petindvajset
asociacij, ki jih navezujejo na demokracijo. Med njimi velik delež zastopajo tudi asociacije, ki
izražajo vrednote, te pa so: mir, napredek, solidarnost, pravice (človekove, do šolanja ...),
pravičnost itd. Vse to kaže na zavedanje o demokraciji med mladimi. V četrtem letniku
pedagoške smeri geografija je bila številčnost asociacij manjša, vendar so prav tako med njimi
zastopane asociacije demokratičnih vrednot, kot tudi asociacije, ki izražajo državno ureditev,
ljudstvo ... V četrtem letniku pedagoške smeri sociologije je sodelovalo najmanjše število
anketiranih, vendar pa so podali zgovornih 19 asociacij, med njimi so pomembnejše svoboda
(govora, odločanja, veroizpovedi ...), enakopravnost in enakost.
Glede na vse podane informacije lahko sklepamo, da je poznavanje demokracije v
šolah in na fakultetah zadovoljivo, saj je razumevanje demokracije med učečimi se pogoj za
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uspešno komunikacijo, poučevanje in vzdrževanje pozitivnene razredne klime. Hipotezo
lahko potrdimo. Izpostavili bi lahko le osmi razred devetletne osnovne šole, kjer kar šestnajst
učencev na vprašanje ni znalo odgovoriti, vendar pa je pomembno tudi dejstvo, da bi bilo
potrebno še krepiti pomen izbirnih vsebin v sklopu geografije in državljanske vzgoje in etike

16. 2. Kakšne so komponente učne ure, ki naj bi bila učečim se dobra?
Izhajali smo iz predpostavke, da je učna ura, ki je zanimiva, podkrepljena z različnimi
učnimi metodami, z aktualnostmi, skratka demokratično naravnana – če je učna ura skupek
različnih kakovostni prvin in vzgaja − je tudi demokratična. Odgovori so tudi kazalec stanja
poučevanja na šolah, oziroma na fakultetah, kjer je bila anketa izvedena.
V osnovni šoli so učenci osmega razreda devetletne osnovne šole izpostavili različna
predmetna področja, ki so njim všeč in zanimiva. Med njimi je moč zaslediti tudi
državljansko vzgojo in etiko ter geografijo, kar kaže, da sta predmeta posredovana na
demokratičen način poučevanja in sta zato za učence zanimiva.
Kaj mora po njihovem mnenju vsebovati učna ura, ki je dobra? Predvsem aktualna
tema in zanimivosti ter različne učne metode. V devetem razredu devetletne osnovne šole,
prevladuje med učenci mnenje, da je dobra učna ura zanimiva, podana z nazorno razlago in
vsebuje razgovor in sodelovanje učencev ter izražanje lastnega mnenja.
V srednji šoli – splošni gimnaziji se potreba po dobrih in kakovostnih učnih urah kaže
v želji po uporabi različnih učnim metod (razlaga, razgovor, ...), ki jih uporablja profesionalno
usposobljen in dinamičen učitelj. Snov, ki jo posreduje, naj bo aktualna, podkrepljena z
uporabo različnih učnih oblik in z različnimi učnimi pripomočki. V tretjem in četrtem letniku
pedagoške smeri geografija, se kaže želja, po profesionalnosti profesorja, uporabi različnih
učnih metod in oblik in uporabi različnih učnih pripomočkov. Vse to naj se povezuje z
medsebojno komunikacijo. V četrtem letniku pedagoške smeri sociologija se dobra in
kakovostna učna ura izraža kot uporaba različnih učnih metod, ki jih uporablja profesionalen
in sproščen profesor. Učna ura naj bi bila dinamična, aktivna in ustvarjalna.
Glede na odgovore, je mogoče potrditi hipotezo, da je učna ura, ki je zanimiva,
podkrepljena z različnimi učnimi metodami, z aktualnostmi, skratka, demokratično
naravnana, učna ura, ki je skupek različnih kakovostni prvin in hkrati vzgaja. Potrebno je
izpostaviti, da vsaka učna ura ni demokratična, če ne upošteva vseh smernic, ki določajo
demokratično učno uro.
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16. 3. Izvedba demokratičnih učnih ur se med profesorji razlikuje.

Glede na rezultate, ki so podani v tabelah, je moč sklepati, da so dijaki v učno uro
vključeni preko sodelovanja, poslušanja in različnih učnih metod. Pri tem jim je pomembno,
da lahko izrazijo lastno mnenje. Ker se odgovori nanašajo na več profesorjev lahko sklepamo,
da se učne ure teh profesorjev med seboj razlikujejo.
Študentje pedagoške smeri geografije so se opredelili, da so v učno uro vključeni
preko različnih učnih metod, sodelovanja, poslušanja in zapisovanja. Pomembno je dejstvo,
da nekateri študentje v učne ure niso vključeni ali pa so le pasivni del razreda, kar nas
opozarja, da se učne ure med predavatelji razlikujejo in tako lahko potrdimo hipotezo, ki
govori, da se izvedba učnih ur med profesorji razlikuje.
Študentje pedagoške smeri sociologija so v učno uro vključeni aktivno ali občasno,
preko različnih učnih metod preko poslušanja, kritične presoje ali preko pisanja refleksije.
Poudarjeno je bilo dejstvo, da je njihova vključenost odvisna od profesorja, s čimer lahko
znova potrdimo hipotezo.
Glede na raziskavo, ki jo je izvedla Kolenc – Kolnikova (Kolenc – Kolnik, 2005: 3 −
9) ugotavljamo, da so profesorji v devetletnih osnovnih šolah še vedno precej pasivni pri
vpeljevanju novih učnih pristopov v pouk, učenci prepočasi razvijajo proceduralana in
vseživljenjska znanja.

16. 4. Profesorji so deležni malo zaupanja s strani učečih se.
Izhajali smo iz dejstva, da nezaupanje do učiteljev lahko vodi tudi v učne težave
učečih se, saj jih tako ne zaprosijo za pomoč. Zaupanje, ki bi ga moral pokazati vsak profesor
lahko vodi do demokratične ure, ki poteka v sproščenem in discipliniranem okolju, njena
učinkovitost pa je zato še večja.
Iz rezultatov ankete je razvidno, da ima izbrana osnovna šola številen kader, ki mu
učenci zaupajo (ravnateljica, razredniki, profesorji, socialna delavka, pedagoginja), kar kaže,
da se v šoli krepi demokratična klima in določeno zaupanje s strani učencev in profesorjev.
Med težavami, ki jih zaupajo, niso samo učne, ampak tudi zasebne, čeprav še vedno večino
zasebnih težav učenci zaupajo staršem in prijateljem.
Na izbrani srednji šoli se dijaki zaupajo profesorju ali razredniku, če menijo, da jim
lahko zaupajo, drugače težave poskusijo rešiti sami ali pa se obrnejo po pomoč k prijateljem,
sošolcem in družini. V veliko manjši meri se kaže zaupanje šolskemu kadru, kar gotovo ni
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dobro za demokratično vzdušje, ki naj bi ga šola krepila. Mnogi dijaki šolski sistem izbrane
srednje šole smatrajo za tiranskega in nedemokratičnega, kar pa je strah uzbujajoče.
Na fakulteti se kaže veliko večja mera zaupanja v profesorje, vendar še vedno večje
zaupanje med študenti dobijo sošolci, prijatelji in družina.
Glede na podane rezultate je moč potrditi hipotezo, da nezaupanje do učiteljev lahko
vodi tudi v učne težave učečih se, saj jih tako ti ne zaprosijo za pomoč. Zaupanje, ki bi ga
moral pokazati vsak profesor lahko vodi do demokratične ure, ki poteka v sproščenem in
discipliniranem okolju na medsebojni komunikaciji in spoštovanju.

16. 5. Demokratično ne moremo poučevati, če ne razumemo pojma demokracije
Množičnost asociacij, ki so jih profesorji navedli, kaže na poznavanje samih pojmov
demokracije in vzgoje, kar je pomembno, saj tako lahko izvajajo demokratične učne ure.
Skozi analizo anketnih

vprašalnikov se je pokazalo, da

profesorji želijo poučevati

demokratično in si za to tudi prizadevajo, med drugim tudi z različnimi učnimi oblikami in
metodami. Prav tako se njihova demokratičnost kaže skozi reševanje konfliktnih dejanj in
pomoči učečim se. Tako lahko potrdimo hipotezo, da razumevanje demokracije posledično
vodi do demokratičnih učnih ur.

16. 6. Demokratičnost se kaže v pomoči profesorjev učečim se
Dani odgovori so podlaga za potrditev hipoteze da profesor s pomočjo vzgaja in
izraža demokratičnost. Pomembno je potrditi, da lahko to hipotezo opredelimo na ravni
profesorjev na fakultetah, saj je en sam izpolnjeni anketni vprašalnik pri srednješolskih
profesorjih in imamo tako premajhen vzorec za pridobitev realnih rezultatov.
Profesor, ki je že več let mentor prvemu letniku na fakulteti, poskuša študentom
pomagati predvsem pri težkem prehodu iz srednje šole na univerzitetni študij. Svetuje jim
glede načina in metod študija, skupaj rešujejo (vključno s pomembno vlogo asistenta) težave
v zvezi s koordinacijo obveznosti. Z študenti višjih letnikov rešujejo profesorji predvsem
teoretične težave oziroma si to zadajo kot izobraževalno vzgojni cilj in se na njem učijo vsi
(tako študentje kot profesor) Drugi način pomoči se izraža preko razgovora v obliki
pojasnjevanja problemov in metod dela enkrat tedensko v času govorilnih ur. Težave, ki se
rešujejo so predvsem pri nerazumevanju pojavov, pri zbiranju podatkov in njihovem
razvrščanju ter načinu kartografskega prikaza.
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V razredu en izmed profesorjev rešuje težave na način izdelave samostojnega izdelka,
kjer lahko učeči se pokaže svoje znanje. Način pomoči poteka po naslednjem vrstnem redu, in
sicer s posvetom o vsebini, samostojno iskanje virov, izdelava koncepta, organizacija dela,
iskanje koristnosti svojega dela, predstavitev in zaključek, ki vsebuje tudi nasvete. Pri
projektnem delu pa morajo učeči se narediti čim več sami, zato so navodila namenoma
splošna, skupaj se iščejo rešitve in odpravljajo težave.
Težave se rešujejo tudi preko elektronske pošte, ki je po potrebi vsakodnevna in ves
čas v okviru govorilnih ur, kar učečemu se omogoča kakovostno izobraževanje in pomoč
skozi ves študija.
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17. Didaktični pristopi na predmetnem področju geografije in sociologije
V diplomskem delu so prikazani didaktični pristopi, ki naj bi profesorju družboslovja
omogočali sodobni koncept poučevanja družboslovja. Potrebno se je zavedati, da je teh
pristopov veliko in da jih bo tudi čedalje več ob dejstvu, kot pravi Andoljšek (Andoljšek,
1976: 70), da so učne metode najučinkovitejše poti po katerih lahko profesor realizira
vzgojnoizobraževalne cilje pouka. Pomembno je, da profesor dobro pozna učinke takšnih
didaktičnih prijemov, da pozna njihove pozitivne in negativne učinke in konec. Zaželeno je,
da profesor učence navaja na te pristope postopoma, in sicer tako, da najprej uporablja manj
zahtevne, nato pa preide k zahtevnejšim didaktičnim pristopom, ki so tako lažje izvedljivi pri
pouku. Dejstvo, da ni več časov, ko je profesor podajal snov učencem, ti pas so le poslušali.
Danes je profesor družboslovja tisti, ki se mora posluževati čim več didaktičnih pristopov.
Tradicionalni pouk ne dovoljuje aktivnejše udeležbe učencev med potekom pouka, zagotavlja
profesorju monopolni položaj v vseh fazah vzgojnoizobraževalnega procesa, ne spoštuje
individualnih razlik med učenci in ne spodbuja kritičnega mišljenja.
Tako so danes za uspešno delo v šoli po mnenju Andoljška (Andoljšek, 1976)
pomembne različne metode, katerih podlaga je izkustveno učenje. Tako poskušajo danes
profesorji med učečimi se razviti sposobnost opazovanja in neodvisnega razmišljanja −
kritičnega mišljenja. Tako so pomembna projektna učna dela, igre vlog, problemski pouk ...
vgrajeni v kakovosten demokratičen pouk oziroma učne ure. Zelo pomembna je tudi
motivacija (profesorja in učenca) da profesor lahko z uporabo takšnih didaktičnih pristopov
motivira učence za delo in tako popestri delo v razredu. Učenci bodo s takšnim delom bolje
osvojili učno vsebino, njihovo zanje pa bo smiselno vrednoteno in uporabno tako v šoli kot
zunaj nje. V sodobni demokratični šoli mora profesor v večji meri kot doslej posegati po
sodobnejših, problemskih didaktičnih pristopih. Uporaba le-teh je potrebna, ker tako zahteva
pedagoška praksa. Potrebna je uporaba življenjskih didaktičnih pristopov, ki pa morajo biti
problemsko zasnovani. Tako danes pedagoška praksa družboslovnih predmetnih področij
geografije in sociologije prakticira t.i. problemski pouk. Z njim pri učencih vzbujamo in
krepimo problemsko občutljivost za družboslovje. Po Židanovi (Židan, 1992: 40) mora
profesor omogočati, da učenci osvojijo konkretno učno vsebino in da se zavedajo njenega
problemskega ozadja. Tako bo njihovo znanje veliko bolj osmišljeno. Takšna oblika
odkrivanja in reševanja problemov poteka na višji ravni učne aktivnosti.
Problemska ozaveščenost je potrebna tako pri učencu kot tudi pri profesorju. Brez nje
problemski pouk ni mogoč, saj je reševanje problemov način mišljenja, za katerega je
značilno predvsem odkrivanje in ne le obnavljanje zvez in odnosov.
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Didaktični pristopi, ki bodo predstavljeni, je moč uporabiti tako na predmetnem
področju geografije, kot na predmetnem področju sociologije. Vendar, preden se kot profesor
družboslovnih predmetnih področij geografije in sociologije odločimo, katero učno metodo
bomo uporabili, si je potrebno po mnenju Brečkove (Brečko, 2002: 10) zastaviti nekaj
vprašanj s pomočjo katerih bo demokratična učna ura kakovostno izvedena. Pomembno je za
koga načrtujemo učno uro in zakaj načrtujemo takšno učno uro, kot si jo želimo izvesti za
določeno temo. Naslednje zastavljeno vprašanje je, kakšna je vloga profesorja, vprašati se
moramo o izoblikovanju učnih ciljev in kakšne so danosti šole, kot institucije za izvajanje
učne ure, pozabiti pa ne smemo dejstva, da je vsak didaktični pristop situacijsko pogojen in v
konkretni situaciji, pri profesionalni in neprofesionalni uporabi, pokaže svojo moč ali nemoč.

17. 1. Didaktična oblika timskega dela

Temeljna značilnost timskega dela je, kot navaja Plohl (Plohl, 2005: 6-7), sodelovanje
dveh ali več profesorjem, ki so usposobljeni za eno ali več strokovnih področij. Vloga
učiteljev v timu je, da skupaj načrtujejo, izvajajo in vrednotijo ter hkrati ocenjujejo učno delo
pri enemu ali več učnih predmetih, v enem ali več razredih.
Osnovni pogoj, ki je potreben, da je timsko delo lahko uspešno izvedeno je ta, da so
člani osebno pripravljeni timsko sodelovati, saj lahko velik problem predstavlja bojazen
učiteljev, njihovi predsodki in slabe izkušnje pri podobnih sodelovanjih.
Uspešno timsko delo je pogojeno s skupnimi cilji, ki pa so v skladu z
vzgojnoizobraževalnimi cilji (učnim načrtom) in potrebami otrok. Izvajati ga je možno le pod
pogojem, da med učitelji v timu poteka dobra komunikacija in so jasno ter soglasno
postavljena pravila.
Timsko delo se nahaja v treh oblikah:
•

timsko načrtovanje

•

poučevanje

•

timska evalvacija
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17. 2. Metoda dela v skupini
Skupinska učna oblika je iz sociološkega vidika pomembna zato, ker se učenci
navajajo in privajajo, da delujejo najprej v manjši skupini, se učijo usklajevati ter utemeljevati
svoje interese.
Za uspešno delovanje skupinskega dela je potrebno naslednje:
- primerna vsebina (učna vsebina ne sme biti niti pretežka niti prelahka)
- primerni delovni pogoji (stopničasta predavalnica ni primerna, možnost premikanja
pohištva)
- dobra navodila (jasna, nedvoumna in pisna)
- ustrezna priprava (profesor mora imeti za delo vnaprej pripravljene vse pripomočke)
- samoorganizacija učencev (učenci prevzemajo vloge: vodja, poročevalec, zapisovalec ...)
- komuniciranje učitelja s skupinami (s tem skupine usmerja)
- najprimernejše so skupine od 4 − 7 članov.
V praksi se skupine oblikujejo na tri načine:
- kriterije delitve učencev po skupinah določi profesor
- učenci se med seboj dogovorijo o kriterijih za delitev v skupine
- včasih si učenci sami izberejo kriterije za oblikovanje skupin
Delo v skupinah je lahko:
-

istovrstno (vse skupine delajo isto opravilo)

-

raznovrstno (različne skupine opravljajo različna opravila)
Omejitev skupinskega dela se kaže v zahtevi po veliki količini časa za njegovo

izvedbo. Spoznavno in abstraktno zahtevnejše vsebine je primernejše učencem razlagati s
frontalno učno obliko. Delo v skupini je smiselno takrat, kadar učenci že imajo določeno
znanje in jim učitelj s pomočjo dodatne literature znanje samo obnovi. Pomembno je
poročanje učencev o svojem delu. Če učitelj ne zahteva povratne informacije, lahko to
pomeni, da ne izve koliko snovi so učenci že predelali; naloga povratne informacije je tudi, da
lahko profesor s pomočjo poročanja učencev to znanje še dodatno sistematizira ali razjasni
morebitne nejasnosti.
Delo v skupinah mladostniku nudi varnost in mu omogoča prepoznavanje lastnih
občutkov v odnosu do drugih. Skupinsko delo temelji na zaupanju in enakopravnem odnosu.
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17. 3. Projektno učno delo
Projektno učno delo je bilo vpeljano v šolsko delo z različnimi cilji. Običajno so ti
cilji predpostavka in možnost za konceptualno, celovito spreminjanje šole, s spreminjanjem
njenega stila dela, ali samo kot sredstvo, ki naj bi pripomoglo k večji učinkovitosti učnega
procesa in k njegovemu posodabljanju.
V drugem primeru pomeni uvajanje projektnega učnega dela samo sredstvo, ki naj bi
prispevalo k posodobitvi življenja in dela v šoli. Z uvajanjem projektnega učnega dela kot
novega modela didaktičnega ravnanja, naj

bi šola dosegla pri učencih boljše

vzgojnoizobraževalne učinke. Projektno učno delo je integrirano kot drugače organiziran in
voden pouk −

kot dodatek k tradicionalnemu pouku. Pri projektnem učnem delu tako

Židanova (Židan, 2004) kot Haubrich (Haubrich in drugi, 1989) pravita, da profesor nima
monopolnega položaja niti pri izvajanju projekta niti pri njegovem načrtovanju, ki ga izvedejo
učitelj in učenci skupaj in tako pripomorejo k razvijanju demokratičnih odnosov. Profesor
izhaja iz potreb in življenjskih situacij in s tem tako spodbuja interdisciplinarnost. Učenci
razvijajo različne naloge čim bolj samostojno in kooperativno. Pri projektnem delu vodi
profesor učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja vzgojno-izobraževalnih
ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na začetku izvajanja projekta. Med
projektom profesor vzpodbuja, usmerja in pomaga učencem pri izvajanju aktivnosti, ti pa se
samostojno učijo ob opazovanju neke praktične aktivnosti. Tako pridejo prek lastne aktivnosti
do neposrednih spoznanj in znanja. Samo bistvo projektnega učnega dela je, da omogoča
tematsko, problemsko obravnavo, ki zajema konkretne tematike. Usmerjen je v
individualizacijo, kjer so pomembne posameznikove izkušnje. Vse te značilnosti naj bi
uporabil učitelj družboslovja. Projektno učno delo je lahko kvalitetno samo, če učenca
pripravimo nanj, priprava pa mora vsebovati (Haubrich, 1989) analizo problema, ki ga želimo
obravnavati, določitev cilja in načrt del za izvajanje. Naslednji korak je izvedba projekta, sledi
mu analiza le-tega in na koncu sinteza vsega ter rešitve za problem, ki smo ga obravnavali.
Primer, ki ga lahko z projektnim učnim delom izvajamo, je na predmetnem področju
geografije npr. reševanje ekoloških problemov na primeru onesnaženosti Sredozemskega
morja. Na predmetnem področju sociologije lahko rešujemo družbene konflikte na primeru
porok istospolnih partnerjev. Pri državljanski vzgoji in etiki lahko rešujemo medvrstniške
odnose z vidika socialnega položaja. Tako lahko projektno učno delo uporabimo kot
motivacijo, med učečimi vzpostavimo zanimanje za učno snov, z njo lahko opravimo določen
del snovi in tako določene dele snovi tudi dejansko realiziramo.
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Profesorju družboslovja ni mogoče dati natančnih navodil, kdaj, koliko in kako naj poteka
projektno učno delo. Vsaka pedagoška situacija je svojevrstna in neponovljiva. V taki
pedagoški situaciji se prepletajo mnogi dejavniki. Od profesorja je odvisno koliko učencev bo
zaposlil s projektnim učnim delom in koliko časa bo porabil pri izvajanju projektnega učnega
dela in po kakšnih modalitetnih izvedbah bo posegal. Čas izvedbe je lahko različno dolg (blok
ura, ura med poukom in zunaj njega ali pa samo zunaj njega). Projektno učno delo lahko
izhaja iz tradicionalnega pouka ali samostojno kot projektna raziskovalna naloga.
Pri projektnem učnem delu v družboslovju je zelo pomembna interdisciplinarnost.
Projektno učno delo je eden izmed prijemov za razvijanje učenčeve demokratične kulture.
Demokratična politična kultura je zelo kompleksen pojav, ki zahteva, da se učenec seznani z
njegovimi

interdisciplinarnimi

preučevanji.

Demokratično,

politično

kulturo

lahko

preučujemo s politološkega, antropološkega, sociološkega, geografskega, psihološkega ...
gledišča.

Projektno

proučevanje

omogoča

medpredmetno

povezovanje

sorodnih

družboslovnih strok. Takšno delo učencu prinaša skupek celovitih znanj. Pri projektnem
učnem delu učenci pridobijo določene samostojne izkušnje, ki jih je mogoče uporabiti tako pri
učnem delu kot v življenju nasploh. S takšnim delom lahko učenci poglabljajo svoje vrednote,
pogoj za to pa je vzpostavitev pozitivnega in aktivnega odnosa do dela.
Z uporabo projektnega učnega dela lahko profesor presega klasične, tradicionalne
vsebine, obstoječe v pedagoškem procesu družboslovja. Z njegovo uporabo prinaša v
pedagoški proces drugačnost. Pri izvajanju projektnega učnega dela je pomembno, da
profesor zaupa učencem in njihovim sposobnostim. S tem pristopom profesor goji dialog v
razredu za spoznavanje različnih interesov, navad, znanj, mnenj, stališč, vrednot učencev.
Projektno učno delo presega meje tradicionalnega pouka in omogoča učencem, da prihajajo
do novih spoznanj, samo poučevanje pa tako ves čas dobiva pridih svežega, aktualnega in
drugačnega.

17. 4. Izkustveno učenje
Izkustveno učenje se je začelo uveljavljati v zadnjem času kot reakcija na nekatere
tradicionalne metode izobraževanja. Pojem se je prvič pojavil v ZDA v tridesetih letih
prejšnjega stoletja. Izkustveno učenje je širok pojem, ki je zasnovan na ideji, da človek lahko
veliko svojih znanj pridobi z življenjskimi in ne samo šolskimi izkušnjami. Vsak učenec
vstopa v pedagoški proces že z določenimi izkušnjami. Pri nekaterih so te izkušnje
kvalitetnejše pri drugih manj kvalitetne. Vse te učenčeve izkušnje je potrebno izrabiti,
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obogatiti in nadgraditi. S tem učencu približamo in osmislimo družboslovna vedenja (Židan,
1993: 29).
Profesor ima, kot pravi Židanova (Židan, 1993: 29) pri izkustvenem učenju opraviti s
dvema temeljnima vrstama učenčevih izkušenj:
1) z učenčevimi resničnimi, življenjskimi izkušnjami
2) z učenčevim simuliranimi izkušnjami (npr. igra vlog)
Izkustveno učenje, katerega utemeljitelj je Kolb, je sestavljeno iz štirih stopenj, ki se
povezujejo v cikličnem procesu izkustvenega učenja. Prva stopnja pomeni konkretno izkušnjo
tej pa sledi razmišljujoče opazovanje in refleksija te izkušnje. Refleksiji sledi oblikovanje
pojmov in abstraktnih posplošitev. Četrta stopnja je preizkušanje novih spoznanj in
posplošitev v novih situacijah, kar zopet privede do nove izkušnje (Židan, 1993: 30).
Izkustveno učenje je kontinuiran proces, celosten proces. Po Kolbu poteka popolno
učenje vedno v krogu, ki vse štiri razsežnosti povezuje. Pri tem je pomembno, da
vzpodbujamo prehajanje iz ene v drugo stopnjo, ni pa pomembno pri kateri stopnji začnemo.
S katero stopnjo se bo začelo izkustveno učenje je odvisno od učnega stila posameznega
učenca. Pri konkretni izkušnji gre za učenje na pamet. Intenziteta oz. globina izkustvenega
učenja je odvisna od učenčeve osebnosti oz. od tega, kakšen pomen pripisuje izkušnjam
posameznik. Nekateri dajejo izkušnjam večji, drugi manjši pomen. Profesor družboslovja
lahko uporablja izkušenjsko učenje v različnih oblikah, npr: metoda igre vlog, akcijsko
učenje, eksperiment itd. Pri izvajanju katerekoli oblik je potrebno, da profesor upošteva
skupek vseh štirih stopenj in njihovo dopolnjevanje. Izkustveno učenje kot akcijsko učenje
lahko poteka tako (Židan, 1993: 31):
1) ustvarimo problemsko situacijo
2) razčlenimo te situacije
3) načrtujemo nove akcije in hkrati povzetek spoznanja o tem, kaj je naučeno
Metode izkustvenega učenja dejavno in neposredno vključijo udeležence v učni
proces. To spodbuja motivacijo, dviga osebno zavzetost, poveča empatijo, razgrne protislovja
med lastno in tujo izkušnjo, med cilje in procese … in s tem pomaga spreminjati utrjena
stališča; razširja perspektivo pogleda na »vsakdanje« pojave; poveže prej ločene vidike
(spoznavni, čustveni, akcijski); pomaga pridobiti razne spretnosti, zlasti komunikacijske
(Tomič, 1997: 102).
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17. 5. Metoda igre vlog

Ta metoda je osrednja metoda izkustvenega učenja in ponuja profesorju velike
možnosti za navajanje učečega se na demokratično, politično kulturo. Igra vlog je lahko
usmerjena na demokratične komunikacijske vzorce, spoznavanje demokratičnih pravil,
demokratičnega ravnanja itd.
Bistvo te metode je, da učeči se prevzame vlogo, identiteto (razmišljanje, čustvovanje,
vedenje ...) nekoga drugega. Vloge so bolj ali manj v naprej predvidene tudi po osebnostni in
emocionalni plati.
Metodo igre vlog lahko delimo:
a) vsakodnevno igranje vlog
(so izraz naših motivacijskih teženj, kajti vanje vstopamo in izstopamo po svoji želji,
določenih vlog − predvsem vsakodnevnih, katerih se ne zavedamo, druge so zavestne)
b) Institucionalno igranje vlog (šola, gledališče)
(v glavnem so nam dodeljene, zato jih ne moremo izbirati sami; gre za vloge z
zavestnim igranjem)
Poudariti je potrebno, da je učenje lahko neposredno, ko je učenec udeležen v igri
vlog, ali pa posredno, ko opazuje druge pri igranju vlog. Vloge, ki jih učenci prevzemajo so
lahko manj zahtevne ali bolj zahtevne in zapletene.
Dobra uprizoritev vlog pripelje do visoke stopnje vpletenosti, ki je bistvena za uspeh
metode, poveže izkušnje z že obstoječim znanjem in pojmovanjem. Sprememba, ki se pojavi
je lahko specifična ali široka v stališčih ali vedenju udeleženca. Čim širša je ta sprememba,
tem bolj se poveže s celotno osebnostjo.
Z igro vlog želimo doseči aktivnost učencev, usposabljanje za sodelovanje in timsko
delo (delo v paru ali skupini) ter praktično urjenje že naučene snovi. Z njo lahko
vzpodbujamo, zadržujemo motivacijo, izražamo čustva (če to vloga zahteva) in se
usposabljamo za samorefleksijo.
Igra vlog je sestavljena iz treh delov:
a) motivacije
b) akcije
c) refleksije
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Metoda igre vlog

profesorja

postavi

v nov položaj – bolj kot posredovalec

informacij, postane:

•

organizator,

•

nadzorovanec učenčevega dela

•

koordinator

•

svetovalec učenca
Pojmovanje pouka, kot razvijanja spretnosti in spodbujanje razvoja učenčevih

potencialov, od profesorja zahteva veliko več spretnosti, kot večina metod. Predvsem je
pomembna učiteljeva sposobnost in dovzetnost za osebnostne in socialne dejavnike ter
dejstvo, da bo učitelj igro vlog izpeljal uspešno le, če jo je že sam preizkusil ali v njej igral.
Pri načrtovanju igre vlog moramo biti pozorni na značilnosti učencev (njihove
osebnostne značilnosti, sposobnosti, starost, spol, sestavo razreda ... sama udeležba v igri vlog
naj bi bila prostovoljna), velikost skupine (izvajanje v manjših skupinah ali dvojicah; z rastjo
skupine se veča tudi anonimnost, saj se posamezniki lažje skrijejo, bolj aktivni pa stopijo v
ospredje), fizikalne okoliščine (pomemben je prostor in njegova opremljenost, uporabnost in
počutje, ki ga prostor omogoča; okolje naj bi bilo opremljeno s simbolnimi znamenji dane
situacije) in časovno razvrstitev (omejeni smo na čas šolske ure, kar pomeni krajšo igro vlog,
daljša se lahko izvede v blok uri).
Faze igre vlog (Židan, 1993: 11):
a) seznanitev učencev z dogodkom oziroma situacijo, ki jo bodo odigrali, je temeljni
pogoj za izvajanje igre. Situacija mora biti za učence razumljiva. Smotrno je, da
profesor sprva navaja učence na igranje manj zahtevnih vlog.
b) razdelitev vlog; profesor se mora zavedati, da se lahko s posamezno vlogo identificira
le zelo motiviran učenec.
c) igranje vlog; profesor le opazuje. Spozna stališča posameznih učencev, njihovo,
vrednostno usmerjenost, sposobnost argumentiranja, soočanja njegovih stališč z
drugimi, sposobnost problematizacije, komunikacijsko kulturo itd.
d) analiza uspešnosti/neuspešnosti mora biti vsebinske in didaktične narave. Pri
didaktični analizi mora biti težišče na ugotavljanju, kako so učenci odigrali določene
vloge. Kombinirajo se opazovanja učitelja in učencev. Pomembna je aktivna udeležba
vseh.
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Profesorjeva naloga je, da na začetku motivira učence za igranje, da se udeležuje igre
ali da jo samo spremlja in da na koncu vodi diskusijo o igri. Po uprizoritvi je potrebna
diskusija. Diskusija naj bi zajela čim več vidikov igre:
1) smiselnost določenih postopkov in možnost drugačnega ravnanja,
2) igranje,
3) učinkovitosti posamezne osebe.
Pri debati sodelujejo tako učenci, ki so igrali, kot tisti, ki so igro opazovali. Pri tem
učitelj ne sme kritizirati. Ta refleksivna stopnja je pomembna, saj z njo ugotovimo kaj smo se
z igranjem naučili.
Prednosti igre vlog se izražajo v dvosmerni komunikaciji (razvija bogato
komunikacijsko kulturo, ki je potrebna za demokratično družbo), če je igra vlog dobro
odigrana udeleženci v njej uživajo, so vanjo vpleteni in se je spominjajo še dolgo, tudi potem,
ko so pozabili že mnoga znanja, ki so se jih naučili po drugih poteh. Igra vlog razvija
domišljijo ter aktivnost obeh možganskih hemisfer, prav tako pa so pri tej metodi pogosto
uspešni tudi manj sposobni učenci. Izredno učinkovita je uporaba v majhnih skupinah, kjer
vsak udeleženec dobi svojo vlogo. Če je skupina večja eni igrajo, drugi pa so opazovalci.
Zavedati se moramo, da so učenci, ki igrajo, deležni večjega vzgojnega vpliva kot opazovalci.
Prisotna je močna emocionalna komponenta. Razvijajo se medsebojni odnosi in socialno
usmerjene vrednote ter stališča. Vse te komponente pozitivno vplivajo na učenčevo navajanje
na demokratičen dialog.
Poleg pozitivnih lastnosti igre vlog je potrebno izpostaviti tudi negativne plati.
Metoda igre vlog zahteva veliko časa, zato učenci pridobijo manjšo količino znanja, kot bi jo
pri frontalni obliki. Prav tako metoda zahteva veliko truda, tako profesorja, kot učencev in je
odvisna od kvalitete in sposobnosti profesorja (od samozavesti, ustvarjalnosti, inovativnosti,
dinamičnosti, pripravljenosti na novo, strokovnosti ...), kot tudi učencev (včasih metoda
zahteva jezikovne sposobnosti, zato manj jezikovno sposobni učenci težje sodelujejo). Kljub
njeni učinkovitosti pa te metode ne smemo pretirano uporabljati, saj pouk tako postane
prenasičen.
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17. 6. Problemsko reševanje oziroma problemski pouk

Tako socioloških kot geografskih problemov si ne moremo izmisliti, saj realno
oziroma objektivno že obstajajo. Procese, tako geografske kot sociološke, ki potekajo v
okolju v katerem živimo, lahko s problemskim pristopom osvetlimo.
Vsak na novo rešen problem je pravzaprav nov prispevek k razvoju ustvarjalnega
mišljenja in ravnanja (Kokalj, 2004, str. 82). Učenje po tej metodi temelji na problemski
situaciji, ki izzove miselne procese pri učečih se, tako da za lastno aktivnostjo po lastni
spoznavni strukturi in tempu pridejo do rešitve problema in tako pridejo do novega znanja.
Da se s problemom lahko čustveno in razumsko identificiramo, moramo izpolniti tri
pogoje (Kokalj, 2004, str. 84):
-

videnje problema (da je neka situacija za učence res problemska),

-

motivacija (da je za učečega se smiselna, se pravi, da je povezana z njegovo ustrezno
potrebo)

-

zmožnost reševanja (da je težavnostno prilagojena njegovim učnim zmožnostim)
Bistvo problemskega pouka je, da učenci sami dojamejo sporočilo problema, ga sami

razčlenijo na elemente in najdejo rešitev (Cenčič, 2002: 77).
Problemsko zasnovan pouk poteka v štirih fazah:
1. izpostavitev problema,
2. načrt reševanja problemov,
3. reševanje problema,
4. določanje zakonitosti s pomočjo katerih lahko preidemo do rešitev problema.
Prednost problemsko zasnovanega pouka je v razvijanju sposobnosti opazovanja,
mišljenja in zaključevanja ter razvijanju ustvarjalnosti.
Kot primer problemsko zasnovanega pouka lahko pri geografiji obravnavamo
problematiko širjenja puščav pri sociologiji pa problematiko klošarstva v Ljubljani.
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17. 7. Akcijsko raziskovanje
Namen akcijskega raziskovanja je po mnenju Židanove (Židan, 1993) v večji
aktivnosti učencev in v reševanju praktičnih problemov. Z njim krepimo sodelovanje med
učečimi se in tudi sodelovanje med profesorjem in učečim se, saj se učenec uči tudi iz
vsakdanjih izkušenj, ki jih pridobi, zato mora profesor z njim komunicirati, sodelovati ... in
tako učečega se navajati, da bo znal svoje izkušnje tudi pravilno ovrednotiti.
Problematičnost te metode se kaže v njeni dolžini, saj za njo potrebujemo kar velik del
učnega leta, čas pa poleg izvajanja akcijskega raziskovanja potrebno nameniti tudi
načrtovanju in evalvaciji izvajanja. Samo akcijsko raziskovanje tako v profesorjevo delo
vnese spremembe, ki pa so vsekakor kakovostne in dobrodošle.
Naloga profesorja, kot akcijskega raziskovalca je med drugim tudi, da njegovo
raziskovanje ne vsebuje komponent manipulacije, ampak učencu omogoči usvajanje novih
dejstev, sposobnosti in spretnosti za pridobivanje znanja ter usvajanje pridobivanja novih
norm, navad in vrednot (Židan, 1993: 40). Hkrati je to tudi uporaben pristop profesorja
družboslovja za kritično samorefleksijo lastnega dela.

17. 8. Metoda dela v manjših skupinah ali sestavljanka

Z metodo dela v manjših skupinah želimo doseči aktivno sodelovanje pri določanju
vsebine, postavljati vprašanja in ozavestiti že znane stvari. Z njo želimo razvijati sposobnosti
samostojnega obravnavanja informacij in reševanja problemov (Brečko, 2002: 29 − 33). Pri
izvajanju te metode na začetku preusmerimo pozornost, nato razložimo navodila, saj želimo
kar se da natančno seznaniti učeče se s temo, ki bo obravnavana prihajajočo učno uro. Na
primer učna tema je naslovljena z naslovom Od znanca do prijatelja. Njihova naloga je, da
ugotovijo, katere so po njihovem mnenju pomembne točke na tej poti.
Pomembno je opozoriti, da so lahko teme za vsako skupino različne. Razred razdelimo
v več skupin, študente pa oblikujemo v eno samo skupino (v primeru, da je število študentov
res veliko, jih razdelimo v nekaj skupin) in jim določimo čas, ki ga imajo na voljo. Na koncu
skupine poročajo, izsledke zapišejo na tablo ali povzamejo rezultate v treh tezah, tako
rezultati tvorijo neko celoto.
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17. 9. Metoda študije primera

Študija primera je pristop pri raziskovanju pojavov, procesov in postopkov s pomočjo
proučevanja posameznih primerov družbenih procesov in pojavov, družbenih entitet ter
proizvodov materialne in duhovne kulture v njihovem realnem kontekstu, tako da se v
primeru zbere podatke iz različnih virov (Sagadin, 1991) in z različnimi metodami. Namen
študije primera je proučevanje celote v njenem kontekstu, oblikovanje pojmov
(konceptualizacija), oblikovanje hipotez in teorij ter njihovo preverjanje.
Z študijo primera odkrivamo in razvijamo konkretne rešitve ter pojasnjujemo
probleme. Kot vir študije primera najdemo situacije, ki jih že v naprej ponujajo različne
objavljene ali lastne zbirke primerov (iz dnevnih časopisov, televizije, iz literature,
poslovnega ali vsakdanjega življenja, ...)
Poznanih je več vrst študij primera, ki pa jih lahko razdelimo na število preučevanih
primerov (Sagadin, 1991):

število proučevanih primerov:
1. singularna študija primera
2. pluralna ali komparativna študija primerov

naravo ali raven posameznega primera:
1. študija posameznih primerov družbenih entitet
2. študija posameznih primerov procesov in postopkov
3. študija posameznih primerov kulturnih proizvodov

sestavljenost enot analize:
1. enostavne enote
2. sestavljene enote
vrsto empiričnega gradiva:
1. primarna
2. sekundarna
3. kombinirana
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S študijo primera dosežemo celovitost, vsestranskost in procesnost. Študija primera
omogoča odkrivanje pomena posameznih podatkov v življenju posameznika, raziskovalcu pa
omogoči širši razpon osebnih izkušenj, kot bi si jih pridobil z anketo. Prav tako je študija
primera lahko izhodišče za anketo ali njeno dopolnilo, preučuje pa lahko tudi izjemne
primere. Z njo lahko primerjamo različne podatke ter ocenimo njihovo ustreznost in
pomembnost. Kljub prednostim, ki jih ima študija primera lahko z njo pridobimo varljiv
občutek zaupanja v podatke in zaključke zaradi neposrednega stika, efekta zgodbe. Postopek
je zamuden, predvsem kadar opisujemo več primerov, jih primerjamo med seboj in opravimo
vse stopnje kodiranja.

17. 9. 1. Študija primera pri pouku geografije in sociologije

Študija primera je uporabna za študij geografske porazdelitve, regionalne geografije
sveta, nasprotij med predeli znotraj kontinenta, pokrajine. Pri predmetnem področju
sociologije je študija primera primerna proučevanju kakovosti življenja v posameznih
družbah, proučevanju področja mladih in družin, proučevanje področja izobraževanja, ...
Prednosti študije primera se kažejo v razmišljanju in aktivnosti učencev, približuje se metodi
neposrednega opazovanja, v hitrejšem napredovanju razumevanja zaradi prehoda iz ene enote
na celoto. Razvija se odnos do mednarodnega razumevanja in hitrejšega usvajanja znanja na
razumljiv in privlačnejši način.
Izvajanje študije primera poteka po naslednjih stopnjah:
1. jasno formuliranje problema študija,
2. zbiranje informacij o problemu,
3. oblikovanje razlag, pojasnitev in rešitev problema,
4. uporaba različnih virov,
5. izločanje alternativnih ekspanacij (na osnovi empiričnih podatkov)
6. preverjanje virov in podatkov
7. preverjanje notranje skladnosti, logike, zaključkov in veljavnosti
8. izbor ustreznih argumentov
9. predlogi o rešitvah
10. poročilo o primeru, ki je bil obravnavan.
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Primer študije primera za geografijo:
Azijsko kmetijstvo in riž
1. Prvo mestno na svetu v pridelavi riža.
2. Zbiranje informacij : Atlas, stenska karta Azije, tematske karte, medmrežje, statistični
podatki o izvozu riža , fotografije in slike, članki ...
3. Samostojno delo učencev, učitelj jih usmerja z dodatnimi vprašanji.
4. Glavne ugotovitve:
- že tisočletja gojijo v Aziji riž,
- vlažno in toplo tropsko in subtropsko podnebje,
- veliko število prebivalcev – riž je glavna prehrana,
- veliko kmetijskih površin.
5. Skupen izbor ugotovitev in njihovo preverjanje.
6. Poročilo učencev o delu in zaključki.

Primer študije primera za sociologijo:
Družina in moderna družba
1. Spremenile so se oblike in kompozicije družin v moderni dobi.
2. Zbiranje informacij: statistični podatki o družinskih spremembah, časopisi, znanstveni
prispevki, medmrežje, literatura ...
3. Samostojno delo učencev, učitelj jih usmerja z dodatnimi vprašanji.
4. Glavne ugotovitve:
-

izrazita pluralizacija družinskih oblik,
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-

zmanjševanje števila družinskih članov,

-

spremembe v zvezi z zakonsko zvezo,

-

spremembe v rodnosti,

-

naraščanje zaposlovanja žensk,

-

staranje populacije.

5. Skupen izbor ugotovitev in njihovo preverjanje.
6. Poročilo učencev o delu in zaključki.

17. 10. Metoda brainstorming ali metoda viharjenja možganov

Z metodo brainstorminga ali viharjenja možganov ali miselnega viharja po mnenju
Berčičeve (Berčič, 2002: 58) odkrivamo lastne ideje o temah, problemih, postavljamo
vprašanja, razvijamo spontanost in dajemo možnost alternativnim rešitvam. Izvajamo jo v
poljubnem zaporedju, v skupini kjer se zbirajo spontane ideje o določeni temi, problemu ali
nalogi. Posameznik ali skupina ima možnost, da se oglasi večkrat in tako nasnuje čim več
rešitev. V skupini − vsaka skupina izbere tri najboljše rezultate miselnega viharja, in tako
dobimo razvrstitev idej po pomembnosti.
Prednost te metode je v izvedbi, saj ne zapolni cele učne ure.

17. 11. Metoda za spodbujanje komunikacije Pro – et – contra (za in proti)

Z metodo za in proti razvijamo, poglabljamo vidike določene teme, krepimo zbranost,
omogočamo zmožnost vživljanja v argumente drugih in spodbujamo aktivno sodelovanje pri
obravnavi vsebine. (Berčič, 2002: 75)
Uporabnost te metode se izraža zlasti pri obravnavanju moralno etičnih dilem in
spornih vsebin, kot so: evtanazija: da ali ne; odločanje za družino: da ali ne; modernizacija:
da ali ne; krepitev turizma v Sredozemlju: da ali ne, ...
Za uspešno izvajanje te metode za ali proti, je potrebno učečim se razložiti sam potek
te metode (Berčič, 2002: 76):
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1. navodila so jasna,
2. razdelitev razreda na dve polovici, in sicer ena polovica zastopa stališče
za, druga polovica zastopa stališče proti,
3. vživljanje skupine v stališče, ki ga zastopa – stališča se izražajo v
izmeničnem vrstnem redu,
4. do petindvajset oseb,
5. časovno omejimo, npr. 10 min,
6. oblikovanje skupin naj bo naključno.

17. 12. Metoda dela s slikami in fotografijami

Z metodo dela s slikami in fotografijami razvijamo med učečimi se asociativno
razmišljanje, predstavitev lastnih izkušenj, z njo pa lahko odkrivamo tudi abstraktne teme.
Osnovno načelo te metode je, (Berčič, 2002: 84) zagotavljanje večje preglednosti vsebine in s
tem posledično tudi pomoč pri aktivnem pogovoru. Zahteva po večji preglednosti se pojavi
predvsem pri zahtevnejših vsebinah. Metodo lahko izvajamo v skupini ali posamično.
Fotografije in slike lahko dobimo iz dnevnega časopisja, ilustriranih revij ali tudi iz
zahtevnejših publikacij, ki pa jih lahko tudi oštevilčimo, če vemo da bodo uporabljene
večkrat. Pred uporabo te metode smo obravnavali neko temo, ki jo s to metodo želimo
nadgraditi. Tako vsakega posameznika prosimo, da izbere eno sliko, ki po njegovem mnenju
najbolj odseva problematiko izbrane teme, ki smo jo že prej določili. Sledi poročanje
posameznikov o njihovem mnenju. Podobno velja za skupine, le da v posamezni skupini
izberejo samo eno sliko.
Pomembno je, da ne vrednotimo prispevkov posameznikov ali skupin, z njimi ne
manipuliramo in jih ne ocenjujemo.

17. 13. Metoda tehnike kolaža

Z metodo tehnike kolaža odkrivamo ideje, ki se pri govorni izmenjavi ne pokažejo. Ta
metoda omogoča sprostitev ustvarjalne energije in razvijanje osebnosti, hkrati pa je
obravnavanje teme dinamično in ustvarjalno ter podkrepljeno z izkušnjami učečih se. (Berčič,
2002: 90)
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Slabost te metode se izraža v potrebi po zadostni količini časa (blok ure, daljša
predavanja), dovolj velikem prostoru z velikimi mizami in pa v težnji, da se vsem izdelkom
posveti enaka mera pozornosti, kar pa je v praksi težje izvedljivo.
Izvedba te tehnike zahteva oblikovanje manjših skupin, ki štejejo največ pet oseb.
Izpeljava te metode poteka po naslednjem vrstnem redu. Določimo temo, ki jo bo skupina
obravnavala. Naloga učečih se je, da prebrskajo dnevno časopisje, dane revije in časopise, ki
jim jih učitelj predhodno pripravi ter v njih poiščejo slike in dele besedil, ki se navezujejo na
dano temo. Nato iz njih oblikujejo skupno sliko; način in oblika izdelave pa sta stvar
posamezne skupine.

17. 14. Metoda končnega kviza

Metoda končnega kviza je namenjena ponavljanju in sklepnemu vrednotenju na koncu
učnega procesa določene vsebinske enote, sklopa ali celote.
Del te metode so letaki z vprašanji, ki pa jih učeči se ne vidijo. Vsak izmed učečih se
izvleče en letak in odgovori na vprašanje. Za večjo nazornost lahko profesor uporabi
računalnik ter tako ob vsakem odgovoru izpiše tudi na računalniku odgovor, ki ga vsi lahko
vidijo.
Rezultati kviza so pomembna povratna informacija o kakovosti in količini osvojenega
znanja, ki ga imajo učeči se in so tako lahko dober napotek profesorju za nadaljnje delo.

17. 15. Metoda didaktičnega eksperimenta pri geografiji

Eksperiment ali poskus je znanstveni postopek s katerim se kaj ugotovi, pokaže ali
dokaže. Pri pouku geografije jih uporabljamo za umetno izvajanje naravnih pojavov, z
namenom, da bi jih lahko natančno opazovali.
Glede na cilj, ki ga želimo doseči, ločimo (Didaktika geografije – seminarsko delo
študentov, 2002: 22):
1. kvalitativne eksperimente (zanimajo nas samo spremembe)
2. kvantitativne eksperimente (zanimajo nas spremembe, ki jih tudi merimo)

171

Glede na čas trajanja ločimo:
1. kratkotrajne eksperimente (nekaj minut)
2. dolgotrajne eksperimente (več dni ali celo več mesecev)
Izvajanje in opazovanje eksperimenta temelji na izkustvenem učenju. Zahteva
podrobno učno pripravo učitelja, pripravo materialov in pripomočkov. Izvajanje eksperimenta
poteka, kot navaja Rojko (Rojko, 2004: 15 − 20), po naslednjih fazah, ki temeljijo na
izkustvenem učenju:
1. načrtovanje (priprave, učne potrebe, obstoječe zmožnosti, gradiva in pripomočki),
2. uvodna faza (skupinsko ozračje, pravila vedenja, usmerjenost v proces, uvodna
motivacija),
3. faza aktivnosti (delitev v skupine, razdelitev gradiva, možna vključitev vodje v
dejavnost),
4. faza analize (analiza osmisli izkušnjo, razprava),
5. faza povzetka in transferja (povezava celotne izkušnje z prejšnjimi izkušnjami,
povezovanje s cilji in vsakdanjim življenjem, dogovor za nadaljnje skupinsko delo s
podobnimi postopki),
6. faza evalvacije (lastna opazovanja in vrednotenje učinkovitosti izkušnje).

17. 16. Šolski časopis

Kljub temu, da smo danes v dobi, ko ima vse večji pomen komunikacijsko −
informacijska tehnologija z računalniki na prvem mestu, pa ima časopis, kot pravi Jesenkova
(Jesenek, 2004), tudi prednosti, saj ga lahko hitro in na lahek način izdelamo. Priprava
časopisa lahko pri pouku geografija, sociologija, državljanska vzgoja in etika poteka kot del
rednega pouka ali pa kot samostojen projekt pri krožku.
Metoda izdelave šolskega časopisa s posameznih predmetnih področij ima za učeče se
izredno velik pomen, saj med njimi krepi izražanje lastnega mnenja, odkrivanje in
spodbujanje sposobnosti, krepitev ustvarjalnosti in zadovoljevanje lastnih interesov.
Sama izdelava šolskega časopisa v prvi vrsti po mnenju Jesenkove (Jesenek, 2004)
temelji na želji in ideji in osnovnem konceptu, ki ga mora imeti mentor že izdelanega.
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Postopek izdelave šolskega časopisa poteka po naslednjih fazah (Jesenek, 2004: 28):
1. seznanjanje učencev z različnimi oblikami novinarskega sporočanja,
2. izbira področja raziskovanja in teme,
3. zbiranje gradiva in raziskovanje,
4. pisanje prispevkov,
5. računalniško oblikovanje časopisa,
6. lektoriranje,
7. tiskanja.

Za uspešno izveden projekt je že v samem začetku potrebna obojestranska
komunikacija med profesorjem in učečimi se, število sodelujočih pa bo botrovalo tudi obsegu
časopisa. Pomembna sta dobra organizacija in usklajevanje med ustvarjalci časopisa, nujni pa
so tudi pogovori, pomoč, diskusije v skupini, saj je na koncu vedno avtor besedila učenec, ki
se uči spoznavati svet. Učence je smiselno že na začetku zadolžiti za posamezna področja
dela, saj tako ne prihaja do nepotrebnih nesoglasij. Učencem je potrebno dati dovolj časa, da
lahko napišejo svoj prispevek, ki naj bi odseval tudi šolski utrip.
Delo in pomoč pri šolskem časopisu imata za učence izredno motivacijsko vlogo in
socialno funkcijo (Jesenek, 2004: 31), saj jim daje zaposlitev v prostem času in ima vzgojni
učinek. Tako vsi, ki sodelujejo pri pripravi, krepijo medsebojno sodelovanje, spoznavajo in
razvijajo svoja zanimanja in uresničujejo svoje ambicije. Prav tako učenci razvijajo
intelektualno dojemanje in opazovanje ter krepijo medpredmetno povezovanje, ki ga
potrebujejo za pisanje svojega članka. Pri pomanjkanju časa in sredstev lahko šolski časopis
oblikujemo tudi v obliki večjih stenskih plakatov, ki kot celota tvorijo časopis.
Časopis daje učencem vrednost občutka življenjskosti in uporabnosti znanja, prav tako
pa se razvijajo komunikacijske spretnosti. Prav to naj bi bil tudi cilj, ki se naj bi krepil v
demokratično naravnanem pouku.

17. 17. Metoda terenskega dela pri geografiji
Učenci z metodo terenskega

dela pri pouku geografije pridobivajo

in razvijajo

sposobnosti neposrednega geografskega opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov,
pojavov in procesov v pokrajini. Učenci se s to metodo usposabljajo za proučevanje in
raziskovanje domače pokrajine, kar pripomore k zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in
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pozitivnemu odnosu do nje ter za odločanje o njenem razvoju (Cigler, 2003: 37). Urijo se tudi
v uporabi preprostih raziskovalnih metod (orientacija, kartiranje, merjenje ...).
Terensko delo tako povezuje naučeno snov s prakso, kjer se razvijajo sposobnosti in
spretnosti aktivnega, raziskovalnega, terenskega dela. Učenci pridobivajo sposobnost
vrednotenja geografskih podatkov, dejavnikov, pojavov in procesov v različnih časovnih
obdobjih. Učenci prav tako pridobivajo sposobnost vrednotenja okoljskih protislovij,
usposabljajo se za prepoznavanje potrebnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do
ohranjanja fizičnih, bioloških pogojev življenja za prihodnje generacije.
Terensko delo je glede na raziskavo, ki jo je izvedla Ciglerjeva (Cigler, 2003), velika
psihična, fizična in časovna obremenitev za profesorje, saj velik del priprav na terensko delo
profesorji opravijo doma, zunaj rednega delovnega časa. Poleg kakovosti terenskega dela
morajo profesorji razmišljati tudi o varnosti učencev. Kljub temu pa so tako profesorji kot
tudi dijaki nad to obliko pouka navdušeni, saj ne gre le za učenje dejstev in podatkov, ampak
za konkretno delo, odkrivanje, povezovanje teorije s prakso in življenjem. Vse to poteka v
mnogo bolj sproščenem ozračju, kot je tisto v razredu. Malo manj so učenci navdušeni nad
pisanjem poročil o terenskem delu.

17. 18. Metoda ekskurzije pri geografiji
Ekskurzija je specifična vzgojno-izobraževalna oblika, pri kateri uresničujemo
globalne vzgojno-izobraževalne cilje in cilje in cilje pouka posameznih predmetov. Gre za
neposredno poučevanje vzgojno-izobraževalnih vsebin na primarnih virih, ki jih ne moremo
prinesti v učilnico in poteka v času pouka. Seveda zahteva ekskurzija drugačne metode in
oblike ter obširnejše in skrbnejše priprave na pouk ( Klašnja, 2003, str. 8)
Metodo ekskurzije pri geografiji uporabljamo kot priložnost za terensko raziskovanje
in je lahko daljša (več dni) ali pa krajša (enodnevne). Pri ekskurziji gre za medpredmetno
povezovanje, ki je lahko tudi povezovanje s predmetom sociologija.
Poznanih je več vrst ekskurzij (Klašnja, 2003, str 12 – 13):
A) Glede na didaktični namen:
1. ekskurzije s pripravljalnim značajem, katerih namen je uvajanje v novo učno
ali metodično enoto, npr. krajši poučni sprehodi in ogledi v kraju šole,
2. učni ogledi ali ekskurzije med obravnavanjem učne enote, ki poglabljajo
znanje pravkar pridobljeno v razredu, in so v osnovni šoli najobičajnejše,
3. zaključne ekskurzije, ki po končani učni ali metodični enoti pomenijo
izpopolnitev ali utrditev že obravnavane snovi.
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B) Glede na čas trajanja :
1. eno ali do dveurne (sprehod v bližnjo okolico),
2. poldnevna,
3. celodnevna,
4. večdnevna (predvsem srednje šole)
C) Glede na učni predmet:
1. zemljepisne,
2. entološke,
3. umetnostne,
4. proizvodno – tehniške (na strokovnih šolah)
5. interdisciplinarne …
D) Delitve glede mesta izvajanja:
1. v naravi,
2. v kulturnih ustanovah,
3. v gospodarskih podjetjih ali delavnicah
4. v družbenih ustanovah,
5. na različnih razstavah.
Na ekskurzijah udeleženci razvijajo in krepijo prostorske predstave in utrjujejo
geografsko in sociološko znanje, opazujejo in preučujejo pokrajino. Vpliv učencev se kaže v
pripravi (tu je potrebno še posebej paziti, da bo le-ta prispevala k učenčevemu doživljajskemu
in izkustvenemu ravnovesju), izvedbi, poročanju in zaključni analizi ekskurzije.
Cilji ekskurzije (Klašnja, 2003, str 14):
•

razvijanje mišljenja z opazovanjem,primerjanjem, skleopanjem …

•

razvijanje sposobnosti samostojnega učenja in raziskovanj,

•

uresničevanje ciljev pouka posameznih predmetov,

•

razvijanje sposobnosti orientacije in prostorskih predstav,

•

razvijanje aktivnega odnosa do okolja,

•

samospoznavanje učencev o uporabnosti lastnega znanja,

•

navajanje učencev na delo v skupinah,

•

zadovoljevanje različnih vrst inteligenc,

•

povezovanje teorije in prakse,
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•

povečanje

medsebojne

komunikacije

ter

lažje

uveljavljanje

sproščenega

demokratičnega odnosa,
•

oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja,

•

razvijanje zavesti o državni pripadnosti, narodni identiteti in seznanjanje z
drugačnimi kulturami,

•

vzgoja za obče kulturna in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.

Eden izmed ključnih ciljev takšnega pouka je, da učeči se že s pogledom znajo opisati in
razložiti pokrajino ter delovanje človeka v njej.

17. 19. Metoda e-demokracije

Metoda e-demokracije je po mnenju Klemenčičeve (Klemenčič, 2004) metoda
izražanja demokratične miselnosti, ki je mladim danes blizu, saj jo omogoča sodobna
tehnologija. Cilji te metode so širiti in poglobiti sodelovanje ljudi v demokratičnem procesu
(Klemenčič, 2004: 10).
E-demokracija naj bi vključila v svoje delovanje vse, omogočala naj bi odprtost in
oskrbo z informacijami. Metoda je varna in izvedljiva v zasebnem okolju, krepila pa naj bi
posvetovanje in medsebojno sodelovanje. Pogoji, ki so potrebni za njeno uresničevanje so:
vsi učeči se imajo dostop do interneta in znanje o sodobni tehnologiji in poznavanju uporabe
le te.
Z njo lahko krepimo ostale metode poučevanja, krepimo zavest o pripadnosti in
omogočamo udejstvovanje in sodelovanje vseh v demokratičnem sistemu.
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18. Vezava didaktičnih pristopov na predmetno področje
18. 1. Kakovostna učna priprava
Kakovostna in zanimiva učna priprava je pogoj za kvalitetno izvedeno uro in prenos
znanja, torej predstavlja tisti člen v izobraževanju, ki doprinese k boljšemu in za učeče se
zanimivejšemu pouku.
Pri pripravi kakovostne učne priprave moramo upoštevati dejstvo, da mora imeti učna
ura jasne, ustrezne učne cilje in izbrane metode, vsebine in sama struktura učne ure pa morajo
tem ciljem ustrezati. Pri tem mora profesor upoštevati tudi didaktična načela, ki ga vodijo pri
vzgojno izobraževalnem delu, da lahko uspešno uresničuje svoje naloge in tako omogočajo
vzročno povezavo izobraževanja ter vzgoje. Didaktična načela se nanašajo na celoten
izobraževalni proces, metode, vsebine, sredstva in pripomočke.
Učna gradiva, učni pripomočki in viri so že v naprej dobro pripravljeni in predčasno
preverjeni. Z upoštevanjem vseh prej naštetih dejstev je glavno vodilo učne ure to, da s svojo
izoblikovanostjo ves čas vzdržuje in zbuja pozornost, interese ter spodbuja vključevanje
učečih se v učno uro.
Profesorjeva vloga v kakovostni, demokratično naravnani učni uri, se sklada z
samozavestnim, sproščenim in hkrati profesionalnim nastopom, ki je usmerjen k ciljem učne
ure in ki ves čas med učečimi se vzbuja interes za obravnavano snov. Središčna točka ure je
tako učeči se, ki potrebuje jasna navodila, jasno razlago, ki ustreza njegovim potrebam in je
vprašan preko različnih, pravilno razporejenih vprašanj. Z učenčevimi potrebami, na katere
se je potrebno ozirati, lahko tudi preko različno uporabljenih dejavnosti, ki spodbujajo učenje,
omogočamo učečim se aktivno vključenost z dovolj možnostmi za samoorganizacijo svojega
dela.
Učna ura, ki jo učitelj sestavi v praksi vedno doživlja popravke in spremembe. Temu
botrujejo različni dejavniki, ki so v prvi vrsti povezani z učečimi se samimi, lahko pa so tudi
fizične narave. Tako učna priprava ne sme biti »okamenina«, ki se je moramo strogo držati.
Naloga vsakega profesorja je, da strmi k izpeljavi idealne učne ure, za katero so pogoj:
kakovostna motivacija, ki je pozitivno naravnana in se usmerja v učečega se, različni načini
vzdrževanja pozornosti tekom učne ure, interes in vključevanje učečih se. Poleg tega se
pozorno spremlja tudi njihov napredek skozi celotno učno uro. Za napredek se profesor trudi s
povratnimi informacijami, ki spodbujajo učence k sodelovanju.
Celotno učno pripravo, za izvedbo učne ure, je potrebno postaviti v ustrezne časovne
okvirje z prilagajajočim se tempom skozi celotno izvedbo ter možnostjo prilagajanja vsebine
učni pripravi.
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Na koncu je potrebno učno uro kakovostno in učinkovito zaključiti. Način s katerim
bomo to storili je odvisen od strukture in namena učne ure. Profesor naj se poslužuje
evalvacije učnih ur, saj se tako informira za nadaljnje načrtovanje in prakso. Redno naj
preverja, kako bi še bolje izrabil svoj čas, tako bolje organiziral delo, nenehno naj evalvira
metode in oblike poučevanja, ki jih uporablja pri pouku. Šele s celotno analizo izpeljanih
učnih ur lahko profesor načrtuje nadaljnje kakovostne in ekonomične prvine demokratične
učne ure.
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18. 2. Primeri učnih priprav
18. 2. 1. Državljanska vzgoja in etika
Učna enota: Urejanje skupnih zadev: vprašanja demokracije (8/9)
Učna ura: Urejanje skupnih zadev in udeležba posameznika, različnih družbenih
skupin pri odločanju

Vzgojnoizobraževalni cilji:

•

učenec razume pojem demokracija,

•

učenec pozna posebnosti demokratičnega sistema in zna primerjati demokratični
sistem z nedemokratičnim,

•

učenec zna pojasniti posebnosti preteklih totalitarnih režimov in jih primerjati,

•

učenec zna utemeljiti potrebo po zastopanosti tako žensk kot moških pri odločanju in
doseganju ciljev.

Učila: Učbenik etika in družba (DZS, 1999)
Učni pripomočki: tabla, kreda, papir
Literatura in korelacije: internet, zgodovino (7. razred)

To učno uro lahko za lažje in bolj nazorno razumevanje razdelimo na tri dele: uvod oziroma
motivacija, obravnava in ponavljanje.
1. V uvodu lahko za motivacijo učence razdelimo v skupine in izvedemo timsko delo.
Najprej so podana navodila za delo. Učenci na list papirja, ki jim ga razdeli profesor, narišejo
miselni vzorec, ki bo nastal na podlagi asociacij na besedo demokracija. Na voljo imajo pet
minut. Po končani nalogi vsaka skupina poroča o rezultatih, profesor pa vzporedno riše na
tablo miselni vzorec, ki se oblikuje po nazoru učencev.
2. Sama obravnava učne vsebine je zastavljena kot problemski pouk, kjer učenci
razmišljajo problemsko – zakaj je tako, dojamejo pozitivni pomen demokracije … Miselni
vzorec je nato vodilo za pojasnitev posebnosti demokracije (profesor jih ves čas opozarja,
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katere besede so res tiste najbolj pomembne, ki jih na to asociirajo) v primerjavi z
nedemokratičnim redom. Za prikaz nedemokratičnih redov se profesor opira na korelacijo z
zgodovino lahko prikaže primerjavo Slovenije in Kube. Učenec prav tako zna pojasniti
posebnosti preteklih totalitarnih režimov in jih primerjati.
Ker je za demokracijo bistvenega pomembna tudi enakopravnost, naj profesor z učenci
pogovarja o pomembnosti udeležbe vseh pripadnikov družbe pri določanju in doseganju
ciljev – za večjo nazornost lahko služi koleracija z geografijo, in sicer zastopanost žensk v
parlamentu pred stotimi leti in danes. Tako bodo učenci znali utemeljiti potrebo po
zastopanosti tako žensk kot moških pri določanju in doseganju ciljev npr: pri uvajanju
različnih davkov, načrtovanju družine …

Vprašanja, ki jih profesor lahko zastavlja v delu obravnave so:
Kaj vi smatrate za demokratično in kaj za nedemokratično ravnanje?
V katerih poklicih je zaposlenih več žensk?
….
3. Za zaključek profesor ponovi bistvene lastnosti urejanja zadev in posameznikove
udeležbe z metodo razgovora, in sicer z vprašanji, ki jih ima profesor že v naprej pripravljena
in vsebujejo cilje, ki jih je moral učenec pri tej učni uri doseči.
Vprašanja: Kaj je demokracija?
Razlika med totalitarnim in demokratičnim sistemom?
Ali so danes ženske tudi v parlamentu? Zakaj?
Kot navezava za naslednjo uro, ki predvideva obravnavo človekovih pravic, jih
aktivno spodbudimo k spremljanju člankov v dnevnem in ostalem časopisju, in sicer vse, kar
vsebuje besedo demokracija. Učenec članek prebere in ga lahko tudi predstavi.
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18. 2. 2. Državljanska kultura v srednji šoli

Učna enota: Jaz državljan/državljanka
Učna ura: Država, pravice in odgovornosti
Vzgojnoizobraževalni cilji:

•

dijak razume in zna razložiti kako danes opredeljujemo državljanstvo in kako lahko
človek kot posameznik ali posameznica pridobi državljanstvo,

•

dijak pozna pojem državljanstvo, pojem tujec in ju razume,

•

dijak razume pojem suverenost,

•

dijak razvija elemente državljanske kulture in državljanske zavesti,

•

dijak spozna bistvene državljanske pravice, odgovornosti, pravice občana in
državljana.

Učila: učbenik Družboslovje (MK, 1999)
Učni pripomočki: računalnik, Power point, delovni listi za posamezne skupine, projektno
platno
Literatura in korelacije: internet, tekstovno gradivo

Učna ura je sestavljena iz uvodnega dela (motivacija), obravnave in usvajanja ter ponavljanja.
Pouk je zastavljen problemsko.
1. Kot uvodna motivacija je prikaz nekaj najbolj prepoznavnih zastav različnih držav
po svetu (Power point izvedba) – glede na prikazano napeljemo dijake na temo prepoznavanja
držav – ali prepoznamo državo samo po zastavi? – odgovor je ne. Sledi »viharjenje idej« kjer
učenci nanizajo ideje po čem vse lahko opredelimo državo. Dijaki po uvodnem delu razumejo
in znajo opredeliti kaj je država.
2. V obravnavi najprej pokažemo dve različni fotografiji. Predpostavljamo, da smo v
Sloveniji. Opozorimo jih na značilnosti ljudi. P 1
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Sklep, ki ga povzamejo dijaki je, da so na prvi sliki ljudje, ki so pripadniki azijske rase
in torej ne sodijo v slovensko okolje. Potek učne ure navežemo na pojem državljanstvo in
pojem tujec. Na podlagi slike 1 razložimo pojem naturalizacija in razložimo, da bi ljudje s
slike z njo lahko pridobili državljanstvo. Dijak razume in zna razložiti kako danes
opredeljujemo državljanstvo in kako lahko človek kot posameznik ali posameznica pridobi
državljanstvo. Profesor ne sme pozabiti, da nekatere pravice lahko uporabljajo le državljani –
takšna pravica je volilna pravica.
Nadalje profesor preide k obravnavi pojma suverenost. Kot začetno misel predstavi
misel Ludvika XVI.: Država to sem jaz. Dijaki povežejo to misel z zgodovino in le-ta misel je
vodilo k razlagi teorije suverenosti Jeana Bodina. Profesor razloži pojem suverenosti in
ljudske suverenosti, delitev suverenosti na zunanjo in notranjo.
V tem delu dijak spozna, da je suverenost najvišja in najmočnejša oblast, lastnost
države, katere označuje pojem suverenost in razume razliko in jo zna utemeljiti med pojmoma
suverenost in ljudska suverenost. Profesor jih opozori na pomen notranje in zunanje
suverenost, saj imata določene meje (predvsem so pomembne meje notranje suverenosti, ki so
človekove pravice in svoboščine).
Da bi bila dosežena večja kakovost ure, profesor razdeli dijake v nekaj skupin in
uporabi model učenja, ki ga imenujemo sestavljanka. Skupine bodo obravnavale enotne in
zvezne države. Za vsako skupino ima profesor že v naprej pripravljeno učno gradivo, ki je
kakovostno. Naloga dijakov je :
-

prva skupina ugotavlja značilnosti enotnih držav

-

druga skupina ugotavlja značilnosti zveznih držav

-

tretja skupina ugotavlja, vrednoti prednosti in slabosti enotnih držav

-

četrta skupina ugotavlja, vrednoti prednosti in slabosti zveznih držav

Pomembno je izpostaviti, da mora vsak član skupine obdelati en del dane teme, torej
moramo zagotoviti ustrezno število delovnih listov, izrezkov, člankov,… Poudari se, da se
dijak z dijakom posvetuje in skupaj lahko rešita problem. Dolžnost profesorja je tudi, da
spodbuja kreiranje problemskih vprašanj. Skupine na koncu poročajo in poročilo tvori neko
kompleksno celoto. Profesor po potrebi določene stvari nadgradi.
3. Za zaključek ure profesor dijakom dodeli, da v kratki pisni obliki povzamejo
tekočo učno uro. Profesor izbere dijaka, da prebere svoje pisno delo. Če so učenci/dijaki znali
napisati bistvene povzetke ure je bil cilj ure dosežen.
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18. 2. 3. Geografija v osnovni šoli

Učna enota: Evropa (7/9)
Učna tema: Evropska unija in geografske enote Evrope
Vzgojnoizobraževalni cilji:
•

učenec opiše pomen evropske zveze za sodelovanje evropskih držav,

•

učenec prikaže delitev Evrope na geografske enote in jih omejii na karti,

•

učenec opiše prednosti, slabosti in značilnosti delitve Evrope preko delovanja v
skupini se krepi medsebojno sodelovanje,

•

med učenci se spoštuje se mnjenje drugega, dopušča se svoboda izražanja, znanja pri
soustvarjanju skupinskega izdelka.

Učila: Atlas za osnovno šolo, učbenik Modrijan (7/9), stenski zemljevid, prosojnice
Učni pripomočki: tabla, kreda in grafoskop
Literatura in korelacije: Almanah EU (2004), Geografija Evrope (1997), internet
Učna ura je zasnovana kot usvajanje nove učne vsebine in je sestavljena iz treh delov, in sicer
uvodne motivacije, obravnave in ponavljanja
1. Kot uvodno motivacijo učenci rešujejo križanko, katere rešitev je EVROPSKA
UNIJA. Tako učence napeljemo na obravnavo nadaljne snovi.
2. Povemo jim, kaj pomeni Evropska unija. EU je zveza držav, ki je nastala iz
skupnosti za premog in jeklo (1951); pokažemo jim evropsko zastavo. P 2
Na prosojnici učenci vidiji evropsko zastavo, zato nas zanima pomen dvanajstih
zvezdic, ki so na njej. Tako se vidi, kakšno predznanje imajo učenci že o Evropski uniji.
Povemo jim prvotno število članic, ki jih je imela EU na začetku in koliko jih ima danes. P 3
Pomembno je, da učenci poznajo vzrok povezovanja držav v unijo in najpombnejše odločitve,
ki jih je sprejela Evropska unija (odprava medsebojnih državnih meja (Scheengenski
sporazum), uvedba skupne valute (EURO) ...
Na kratko ponovimo prednosti Evropske unije. Učečncem omogočamo aktivno
sodelovanje in dokazovanje pravkar osvojenega znanja, nato pa preidemo na slabosti
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povezovanja Evropske unije, ki se kažejo med drugim tudi zaradi razlik v naravnogeografski
delitvi.
Za doseganje večje dinamičnosti in kakovosti v učni uri učitelj učence razdeli v pet
skupin. Vsaka izmed skupin bo obravnavala bistvene značilnosti območij in držav. Ugotoviti
morajo tudi, katere države so v Evropski uniji in katere ne. V pomoč so jim že pripravljeni
delovnin listi (D1, D2, D3, D4, D5)
-

prva skupina ugotavlja značilnosti Severne Evrope

-

druga skupina ugotavlja značilnosti Srednje Evrope

-

tretja skupina ugotavlja značilnosti Zahodne Evrope

-

četrta skupina ugotavlja značilnosti Vzhodne Evrope

-

peta skupina ugotavlja značilnosti Južne in Jugovzhodne Evrope

3. V zaključku učne ure poteka razgovor o učni uri z idejami, zakaj za EU in zakaj
proti EU. Če učenci znajo utemeljiti prednosti Evropske unije in slabosti, potem je bil cilj
učne ure dosežen.
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18. 2. 4. Sociologija v srednji šoli (gimnazija)

Učna enota: Družbene spremembe
Učna tema: Modernizacija
Vzgojnoizobraževalni cilji:
•

dijak razume pojem modernizacije in njene značilnosti,

•

dijak pozna razliko med modernimi in tradicionalnimi družbami,

•

dijak pozna vse štiri produkcijske sektorje in njihove značilnosti,

•

dijak zna ovrednotit pomen modernizacije z vidika globalizacije, ekologije,
družine v današnjem času.

Učila: prosojnice, učbenik za sociologijo, delovni listi, tabla
Učni pripomočki: Power point, računalnik, LCD-projector, grafoskop
Literatura in korelacije: Uvod v sociologijo (DZS, 2000), Sociologija – teme in pogledi
(DZS, 1999), Sociologija- klučni pojmi in dejstva (1994) …

Učna ura je namenjena usvajanju nove učne vsebine z uporabo metode razgovora,
prikazovanja, razlaganja, diskusije, frontalno in individualno učno obliko.
1. Kot motivacijo, ki bo spodbudila zanimanje med dijaki za učno snov, pokaže
profesor ročni mlinček za kavo in električni mlinček za kavo. Nato dijake z vprašanjem,
kakšna je razlika med njima, spodbudi, da pridejo do odgovora, ki je tema današnje učne ure.
Procesu, ki je omogočil to razliko med njima pravimo modernizacija (vzporedno se odgovor v
obliki naslova projecira z Power pointom na projektno platno). Profesor razdeli delovne liste
in poda navodila za reševanje. D 6
2. V obravnavi učne ure, ki sledi, profesor dijakom razloži pomen pojma
modernizacije in značilnost družb, ki so z njo povezane. Nato jih izzove: kaj je nasprotje
modernemu, tako preide na tradicionalne družbe in njihove značilnosti. Dijaki ob razlagi in
diskusiji vzporedno rešujejo delovni list. Dijaki tako osvojijo vzroke, ki so botrovali razvoju
modernizacije, vendar pa jih profesor opomni na prelomnico v modernizaciji (odkritje
parnega stroja − James Watt 1769).
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V procesu industrializacije (gre za ekonomsko in tehnološko modernizacijo) so se
bistveno spremenili načini in vrste produkcije na katere se navezujejo sektorji. Profesor
dijake vpraša o poznanih sektorjih ter njihovi pomembnosti z vidika modernizacije. V
nadaljnji obravnavi se podrobno opišejo primarni, sekundarni in terciarni sektor.
Modernizacija je danes usmerjena predvsem v rast (v smislu proizvajanja večjih
količin). Gre za postopno izboljšanje materialnih življenjski pogojev. Profesor za boljšo
nazornost navede dva primera, ki nakazujeta življenjske pogoje.

Primer:
1. Danska – 2 % zaposlenih v kmetijstvu, ni lakote, hrano izvažajo
2. Bocvana ( Južna Afrika) - velik delež prebivalstva v kmetijstvu, hrane primanjkuje
Z danima primeroma se pri dijakih želi krepiti zavest pravičnosti in poštenosti, saj z
njima nazorno prikažemo nepravičnost med družbami.
Pred ponovitvijo oziroma sklepnim delom ure, profesor skupaj z dijaki, pregleda
delovni list, dijaki pa dopolnijo manjkajoče dele.
3. V zadnjem delu ure sledi ponovitev učne vsebine z metodo krepitve medsebojne
komunikacije Pro – et – contra (za ali proti). Dijake profesor razdeli na polovico. Desna stran
zagovarja stališče za in leva stališče proti.
Na voljo je več vprašanj (količina zastavljenih vprašanj je odvisna od časa, ki je še na voljo)
-

modernizacija za/proti

-

modernizacija in ekologija

-

modernizacija in spremembe v strukturi delovnih mest

-

modernizacija in kvaliteta življenja

-

modernizacija in sodobna družina (predvsem apelira profesor na vlogo gospodinje).

Naloga dijakov je da zagovarjajo določeno stališče, in sicer v izmeničnem vrstnem redu. Če
dijaki to metodo uspešno opravijo, je profesor dosegel zastavljene cilje, saj je bila učna snov
usvojena, prav tako pa lahko profesor vidi pomanjkljivosti, ki so se pripetile tekom učne ure
oziroma, kaj je potrebno še bolj natančno razložiti, pokazati ...
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18. 2. 5. Geografija v srednji šoli (splošna gimnazija)
Učna enota: Avstralija
Učna tema: Naravne razmere
Vzgojnoizobraževalni cilji:
•

dijak pozna lego in položaj Avstralije,

•

dijak na karti zna pokazati in označiti naravne enote Avstralije,

•

dijak pozna vodne razmere in opisati podnebne tipe,

•

dijak razume pojem arteške in subarteške vode ter ju zna ovrednotit.

Učila: delovni list, Atlas, stenski zemljevid Avstralije, prosojnice Učila, nema karta
Avstralije
Učni pripomočki: grafoskop, tabla, platno
Literatura in korelacije: Dežele in ljudje (MK, 2000), Svet (Modrijan) ...
Pri tej učni uri gre za usvajanje nove učne vsebine s frontalno, individualno učno obliko,
metodo razgovora, razlaganja in prikazovanja.
1. Kot uvodno motivacijo dijaki rešujejo nemo karto Avstralije s pomočjo Atlasa in
tako krepijo veščino dela z nemimi kartami, ki je bistvenega pomena za geografsko znanje.
Tako imajo dijaki vrisana pomembnejša morja, oceane, otoke, polotoke, vodne vire, nižine,
mesta, gorovja in reke.
2. Dijaki že v sami uvodni motivaciji ugotovijo, da je tema t učne ure Avstralija. Kot
uvod v obravnavo na stenski karti še enkrat preverimo rešitve neme karte ter podamo osnovne
značilnosti Avstralije (najmanjša celina, lega na južni poluti). Dijakom zastavimo nalogo
določitve koordinat in tako krepimo orientacijo. V nadaljnji obravnavi podamo osnovne
značilnosti podnebja in vodovja, nato profesor izpostavi pomen subarteške in arteške vode,
nariše na tablo oba tipa in razloži razlike med njima. P 4
3. Za ponavljanje profesor na primeru dane slike (slika iz avstralske puščave), dijake
postavi v dano življenjsko situacijo v puščavi. Na podlagi znanja, ki so ga pridobili tekom
učne ure dijaki znajo odgovoriti na vprašanje, kako bi si pomagali v tej situaciji in zakaj je
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temu tako. Večje je število pravilnih odgovorov, bližje se je profesor približal učnim ciljem,
ki si jih je zastavil na začetku učne ure.
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18. 2. 6. Geografija na srednji poklicni šoli (smer kmetovalec)
Vsebinski sklop: Geografija
Učna enota: Svetovni problemi
Učna tema: Lakota in podhranjenost
Vzgojnoizobraževalni cilji:
•

dijak zna pojasniti problem pomanjkanja hrane,

•

dijak razume in pozna razliko med lakoto in podhranjenostjo,

•

dijak pozna države, ki imajo težave z lakoto,

•

dijak pozna organizacijo FAO (Organizacija za hrani in kmetijstvo).

Učila: stenski zemljevid sveta, učbenik Družboslovje – geografija (1999), prosojnice
Učni pripomočki: tabla, grafoskop,
Literatura in korelacije:
Pri tej učni uri gre za usvajanje nove učne vsebine s frontalno, individualno učno obliko,
metodo razgovora, razlaganja in prikazovanja.
1. Za uvodno motivacijo (5 min) profesor dijakom pokaže prosojnico s slikami z
različnih delov sveta, kjer se v pokrajini kot tudi pri ljudeh, kažejo posledice pomanjkanja
hrane. Dijaki ugotovijo preko asociacij, ki jih imajo na te slike, da je tema te učne ure lakota
in podhranjenost.
3. Kljub temu, da je najosnovnejša pravica vsakega posameznika pravica do zadostne
količine hrane, sta lakota in podhranjenost dva izmed svetovnih problemov. Lakota se
pojavi v nekaterih državah ob izjemnih sušah, ki pa lahko vodi tudi v umiranje. Če je
hrane za preživetje dovolj, vendar pa je ves čas enolična in vsebuje malo ogljikovih
hidratov ne pa vitaminov in mineralov govorimo o podhranjenosti. Dijake
spodbudim, da v atlasu na str. 146 (svet – fizična karta) glede na fizične lastnosti in
lego držav v posameznih pasovih, sklepajo o državah, ki imajo težave z lakoto. Tako
ugotovijo, da so to države ob puščavi Sahari na jugu, Indija, Kitajska. Zakaj imajo te
države težave z lakoto. Nekatere zaradi prevelikega števila prebivalstva, nekatere
zaradi naravnih razmer, druge zaradi vojn, ki pustošijo po njihovih državah.
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Poudariti je potrebno, da so največje žrtve lakote prav otroci, ki tako umirajo že ob
rojstvih ali v prvih letih življenja. V učbeniku str. 65 dijaki preberejo sestavek o
organizaciji FAO. Nato poklicani dijak ponovi, kaj je prebral. Tako dijaki spoznajo
namen organizacije za hrano in kmetijstvo in so soočeni z problematiko s katero se leta ukvarja.
3. V zadnjem delu učne ure poteka viharjenje idej. Naloga dijakov je, da najdejo čim
več idej, kako bi pomagali pri preprečevanju lakote in podhranjenosti. Če je viharjenje
idej uspešno in so dijaki nanizali veliko idej so bili cilji učne ure doseženi.
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19. Zakaj vzgoja za (evropsko) demokracijo ?
Predmetni področji geografije in sociologije sta pomembni področji družboslovja,
katerih cilj je preko splošnih posredovanih znanj posameznih predmetov krepiti tudi
demokratičnost in ostale vrednote v Evropi 21. stoletja in na svetu nasploh.
Danes se vedno bolj soočamo z vprašanjem, kaj tvori dobro izobraževanje? Predvsem
je pomembno dejstvo, da ni več samo šola mesto, kjer se učimo in da se učimo vsi na enak
način. Danes učenje temelji na raziskovalnem procesu, kjer se znanje nadgrajuje, dopolnjuje
ali na novo odkriva. Na predmetnih področjih geografije in sociologije je učeče se potrebno
usmerjati v usposabljanje za reševanje učnih problemov, pri tem pa moramo paziti, da so le-ti
zastavljeni tako, da je ohranjen njihov realni pomen. Razvijati je potrebno akcijsko
raziskovanje, sposobnosti prenosa znanj in veščin medpredmetnimi področji, saj poučujemo
za demokratično sedanjost in prihodnost. Geografija ima pomembno povezovalno vlogo pri
učenju za kompetentno obnašanje v prostoru, kot pravico in dolžnost današnjih učečih se
oziroma prihodnjih državljanov.
Za prihodnost je potrebno izpostaviti smernice o zahtevah, ki se

nanašajo na

demokratično izobraževanje in didaktične metode s katerimi lahko izvajamo demokratični
pouk. Zakaj demokratično učenje? Predvsem zato, ker se v današnjem globalizacijskem
trendu poudarja vrednota demokratičnosti, šola kot člen med zasebno in javno sfero pa ima
pomembno vlogo pri uresničevanju le te. Z (evropskim) demokratičnim poučevanjem želimo
krepiti občutek za evropsko identiteto. Pripraviti želimo učence na njihovo vlogo v
ekonomskem in družbenem razvoju Evropske unije in seznanjati učence s pomenom
medsebojnega sodelovanja in s tem medsebojne komunikacije, ki je temelj povezovanja držav
članic Evropske unije in sveta.
Iz analize raziskovalne študije lahko strnemo dejstva, da je poznavanje pojma
demokracije med anketiranimi slovenskimi učenci, dijaki in študenti dobro, z izjemo osmega
razreda osnovne šole, kjer bi bilo potrebno še aktivnejše inovativnejše poučevanje. Lahko se
tudi vprašamo ali je možno nekoga naučiti se demokracije. Da, vendar le, če profesorji vedo s
kakšnimi demokratičnimi kulturami in vrednotami lahko oblikujejo demokratičnega
državljana. Iz analize je razvidno, da profesor in visokošolski učitelji (iz vzorca raziskovalne
študije) razumejo pojem demokracije, se poslužujejo različnih učnih metod, učečim se nudijo
pomoč in so odprti za novosti na področju poučevanja. Prav tako jim ni tuja uporaba
komunikacijsko − informacijske tehnologije, ki danes predstavlja nujo pri demokratičnem
poučevanju in vzgajanju. Tako so učeči se ves čas vključeni v učne ure. Kot dobre učne ure
učenci osnovne šole v osmem razredu izpostavljajo različna predmetna področja, v devetem
pa različne učne metode, zanimivosti in humor. Med dijaki splošne gimnazije dobra učna ura
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vsebuje različne učne metode, aktualne, zanimive teme, uporabo komunikacijsko –
informacijske tehnologije in profesionalnost profesorja. Študentje dobro učno uro
opredeljujejo kot uporabo različnih učnim metod, strokovnega in profesionalnega profesorja.
Med učenci, dijaki in študenti se kaže želja po aktivnih, ustvarjalnih zanimivih in
demokratičnih (upoštevanje mnenj drugih) učnih urah v konstruktivistično naravnanem
pouku, demokratičnost pa naj bi se izražala tako v vsebini kot v formi.
Mesto vzgoje za (evropsko) demokracijo v teh demokratičnih kulturah in vrednotah pa
je že vpeto v sam družbeni kontekst, v katerem je tudi profesor tisti, ki se trudi spreminjati
toge vzorce poučevanja in vzgajanja. Vendar ali lahko profesor uči v obliki idealnih učnih ur?
Pomembno je dejstvo, ki se ga morajo zavedati tako profesorji kot visokošolski učitelji, da
idealne demokratične ure v praksi ne moremo izvajati, lahko pa se ji z dobro izbiro načina
poučevanja (metode, oblike, učila …) približamo. Tako bo dosežen cilj demokratičnega
poučevanja, stalno sledenje idealni uri pa samo izboljšuje aktivno demokratično
izobraževanje in posledično tudi družbo.
Pri načinu poučevanja postajajo v demokratičnem poučevanje vse bolj pomembne
različne učne metode, ki krepijo ustvarjalnost, aktivnost, medsebojno spoštovanje in vrednote,
kot so kritično mišljenje, spoštovanje samega sebe in drugih, ekološko ozaveščenost,
demokratičnost. Te metode postajajo vse pomembnejše pri konstruktivistično naravnanem
pouku, kjer se znanje usmerja v posameznika in njegovo aktivnost. Naloga profesorjev kot
kompatibilnih, sotvornih in enakopravnih poučevalcev je, vzgojiti zavedne, znanja polne in
pokončne državljane preko demokratskega stila vodenja, kjer vsi, tako profesorji kot tudi
učenci, sodelujejo pri delu in odločanju ter so tudi nosilci odgovornosti za opravljeno delo.
Če želimo poučevati demokratično za demokracijo, je potrebno izobraziti tudi kakovosten
kader profesorjev, ki bodo kompatabilni za demokratično poučevanje in vzgajanje v Evropi
21. stoletja. Ti naj bi bili vešči raznolike uporabe učnih metod, menjanja učnih stilov
poučevanja ter sodelovanja z ostalimi profesorji. Tako naj profesorji sociologije in geografije
prav tako sodelujejo in povezujejo njihovi predmetni področji preko medpredmetnega
povezovanja teh dveh predmetov kot tudi drugih. Z medpredmetnim povezovanjem se
uresničujejo minimalna in temeljna standardna znanja predmetnega področja geografije in
predmetnega področja sociologije. Znanja ki jih profesorji želijo doseči so zapisana v učnih
načrtih za posamezni predmet, njihovo medpredmetno povezovanje pa nakazujejo smernice
za medpredmetno povezovanje. Zelo dobro se medpredmetno povezujejo znanja geografije in
državljanske vzgoje v osnovni šoli, kar poleg samih predmetov pomeni še večjo aktivnost,
kritično mišljenje in uporabnost.
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Vse večji pomen v družbi 21. stoletja ima vseživljenjsko učenje, ki naj bi ga
ponotranjili vsi člani evropske družbe. Taka, na znanju temelječa družba bo tekmovalna,
uspešna, dinamična in konkurenčna ter bo posamezniku omogočala kakovostnejše življenje.
Kaže se potreba po spodbujanju inovativnega učenja, demokratičnem sodelovanju, krepitvi
pozitivnih vizij prihodnosti – tako bodo učeči se našli smisel za nenehno izobraževanje in
njegovo nadgradnjo.
Profesor je tako v demokratičnem poučevanju predmetnih področij geografije in
sociologije, kakovosten uresničevalec kurikularnih vzgojnoizobraževalnih vsebin, ki seznanja
učeče se in mlade z možnostmi in odgovornostmi s katerimi se bodo soočali in oblikovali
življenjske cilje v Evropi prihodnosti.
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20. Why educate for (European) democracy?
Subjects of Geography and Sociology are important fields of social studies, which - by
mediating general knowledge - also aim to strengthen democracy and other values in 21st
century Europe and the world in general.
Nowadays we are repeatedly facing the question what makes a good education. The
fact that school is no longer the only place to learn is important. Today learning is based on a
research process where knowledge is upgraded, complemented and discovered anew. In the
subjects of Geography and Sociology learners need to be directed into solving learning
problems but we have to be careful to present them in such a way their real meaning is
preserved. We need to develop action research, ability to transfer knowledge and skills
between the subjects as we are researching for democratic present and future. Geography
plays an important linking role in learning for competent behaviour in given space, as the
right and duty of today’s learners and tomorrow’s citizens respectively.
We need to expose the direction of demands regarding democratic education and
didactical methods which help us carry out the democratic lessons. Why democratic learning?
Primarily because the globalization trends of today emphasize the value of democracy and
school, as a link between the public and private, has an important role in realizing this. We
want to strengthen the feeling of European identity by teaching (European) democracy. We
wish to prepare students for their role in economic and social development of European Union
and instruct them in cooperation and communication, which are the basis of connection of
European Union member states and the world.
The research study shows that Slovenian primary, secondary and university students
know the concept of democracy well, only the 8th class of primary school need to be taught
more actively. We can also ask a question whether democracy can actually be learnt. The
answer is yes, but only if teacher know which democratic cultures and values can shape a
democratic citizen. The analysis clearly demonstrates that university teachers and professors
understand the concept of democracy, use different teaching methods, offer help to learners,
and are open to novelties in the teaching field. They are also accustomed to using
communication and information technology which has become a necessity in teaching and
educating and thus learners are involved in lessons all the time. When asked about good
lessons, students of the 8th class name different subjects, while students of the 9th class name
different teaching methods, interesting things, and humour. For students of a general
secondary school a good lesson is one with different teaching methods, current, interesting
topics, the use of communication and information technology, and professionalism of the
teacher. University students define a good lesson with the use of different teaching methods,
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and a professional teacher. They all wish an active, creative, interesting, and democratic (one
which considers other people’s thoughts) lessons in a constructively orientated schooling;
democracy should be expressed in content as well as in form.
The place of education for (European) democracy in these democratic cultures and
values is part of the social context, where the teacher is the one who is trying to change the
patterns of education. However, can a teacher teach in the form of ideal lessons? Teachers
have to acknowledge the fact that the ideal democratic lesson cannot be carried out in
practice, but it can be neared by choosing a good way of teaching (methods, forms, and aids).
Thus the aim of democratic teaching can be reached; constant following of the ideal class can
only better the active democratic education and consequently society.
In democratic teaching different teaching methods are becoming more and more
important. They strengthen creativity, activity, mutual respect and values such as critical
thinking, self-respect, respect of others, ecological awareness, democracy. These methods are
becoming increasingly important in constructively oriented lessons, where knowledge is
directed towards the individual and their knowledge. The task of teachers as compatible, cocreative and equal members of a class is to raise nationally conscious, full-of-knowledge, and
upright citizens, by the means of democratic leading, where both teachers and students
cooperate in working, deciding, and are also responsible for the accomplished work. If we
want to teach democratically for democracy we need to educate quality teachers who are
compatible for democratic teaching and educating in Europe of the 21st century. They should
be skilled in using different teaching methods, changing teaching styles, and cooperating wit
other teachers. Geography and Sociology teacher should cooperate and associate among each
other and teachers of other subjects. Minimal and fundamental standards of knowledge can be
achieved by associating between subjects in the fields of Geography and Sociology. These
standards are determined in teaching plans for each subject, as well as possibilities for
association. In primary school, the subjects of Geography can be easily associated with the
subject of State Education, and this brings greater activity, critical thinking, and usability to
lessons.
Society of the 21st century gives more and more emphasis to learning throughout
whole life, for the reason that such a society based on knowledge becomes more competitive
and dynamic and brings better living for every individual. The need for encouraging
innovative learning, democratic cooperation, strengthening of positive visions of the future
will give meaning to constant educating and upgrading.
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The teacher is –in such democratic teaching of Geography and Sociology – a quality creator
of curricular educational contents, who introduces learners and youths to the possibilities and
responsibilities which they will face and form the life goals in the Europe of the future.
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1. Anketni vprašalnik za osnovno šolo
Pozdravljeni !
Sem Nina Doblekar, sem absolventka geografije in sociologije na Filozofski Fakulteti. Pišem
diplomsko nalogo z naslovom Vzgoja za (evropsko) demokracijo (na predmetnem področju
geografije in sociologije). Kot učenc-a/-ko družboslovnega predmeta, bi Vas vljudno prosila,
za odgovore na zastavljena vprašanja. Sodelovanje je anonimno. Za sodelovanje se Vam že v
naprej iskreno zahvaljujem.

1. Katere so besede, ki vas asocirajo na besedo demokracija ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Učna ura, ki vam je všeč vsebuje ...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Kdo je tisti na katerega se obrnete v primeru, ko imate težave (učne, zasebne…)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. Kaj bi si želeli izvedeti več o demokraciji v šoli ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Hvala za sodelovanje !
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2. Anketni vprašalnik za srednjo šolo
3. Anketni vprašalnik za univerzitetni študij

Pozdravljeni !
Sem Nina Doblekar, sem absolventka geografije in sociologije na Filozofski Fakulteti. Pišem
diplomsko nalogo z naslovom Vzgoja za (evropsko) demokracijo (na predmetnem področju
geografije in sociologije). Kot učenc-a/-ko družboslovnega predmeta, bi Vas vljudno prosila
za odgovore na zastavljena vprašanja. Sodelovanje je anonimno. Za sodelovanje se Vam že v
naprej iskreno zahvaljujem.
Šola, ki jo obiskujete ………………………….
1. Katere so besede, ki vas asocirajo na besedo demokracija ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Učna ura, ki vam je všeč vsebuje ...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Kako ste tekom učne ure vključeni vanjo.
………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Kdo je tisti na katerega se obrnete v primeru, ko imate težave (učne, zasebne…)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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5. Načini s katerimi vas profesor opozarja na demokratičnost (vrednote, svoboda mišljenja …)
oz. kako vas kot dijaka vzgaja ?
…………………………………………………………………………………………...............
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6 . Kaj je tisto, o čemer bi si želeli v zvezi z demokracijo izvedeti več v šoli ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Hvala za sodelovanje !
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4. Anketni vprašalnik za predavatelje družboslovnih predmetov geografija in sociologija
Pozdravljeni !
Sem Nina Doblekar, sem absolventka geografije in sociologije na Filozofski Fakulteti. Pišem
diplomsko nalogo z naslovom Vzgoja za (evropsko) demokracijo (na predmetnem področju
geografije in sociologije). Kot profesorja družboslovnega predmeta, bi Vas vljudno prosila, za
odgovore na zastavljena vprašanja. Sodelovanje je anonimno. Za sodelovanje se Vam že v
naprej iskreno zahvaljujem.

1. Vzgojnoizobraževalna ustanova kjer poučujete (vrsta).
………………………………………………………………………………………....
2. Napišite asociacije.
Demokracija −
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Vzgoja −
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Danes mora biti profesor družboslovnih predmetnih področij tisti, ki prispeva k nenehni
osebnostni rasti učečih se in hkrati tisti, ki se trudi, da demokratična vzgoja v razredu nudi
večjo aktiviranost učečih se in profesorja samega.
Naštejte oblike poučevanja, ki se jih poslužujete (terensko delo, skupinsko delo,
samostojno delo, delo v dvojicah, frontalno delo).
….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Naštejte metode poučevanja, ki se jih poslužujete (opazovanje, primerjava, razlaga, razgovor,
demonstriranje, eksperiment, metoda pismenih grafičnih izdelkov, delo s tekstom,
laboratorijsko delo, računalnik, urjenje, ekskurzija, igra, projektno delo in problemsko
reševanje).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Profesor je tisti, ki išče karseda najboljšo strategijo za svojo učno uro. Pri tem mu je danes
v veliko pomoč KIT (komunikacijsko − informacijska tehnologija). Katere komunikacijsko −
informacijske tehnologije se poslužujete?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Demokratičnost se dobro izraža tudi v vašem odnosu do učečih se.
Kako usklajujete nasprotja, konflikte med učečimi se (vzroki so lahko rasni, verski, socialni
…)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kako, kolikokrat v razredu pomagate učečim se pri reševanju težav in kakšne težave rešujete.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Vaša demokratična učna ura je:
…………………………..........................................……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7. Bi želeli dodati še kaj drugega.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Hvala za sodelovanje !
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Prosojnica 1: Razlike med ljudmi.

slika 1 (vir: http//:google.com)

slika 2 (vir: http//:google.com)
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Prosojnica 2 (Evropska zastava)

Vir: : Evropska zastva, himne in nagrade.
URL: www.idcse.nuk.si/body_evropska_zastava__himna... citirano 13.3.2006
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Prosojnica 3 (današnje članice Evropske unije)

Vir: Almanah EU, 2004.
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Prosojnica 4 – črpalka za subarteško vodo

Vir: Črpalka za subarteško vodo v Avstraliji.
URL: http//:google.com (15. 4. 2005)
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Delovni list 1 − Severna Evropa

SEVERNA EVROPA (1. SKUPINA)
Severna Evropa obsega države na severu in jih z drugim imenom imenujemo tudi
Nordijske države (izraz Norden − severen). Obsegajo države Skandinavskega polotoka,
Dansko, Islandijo in Pribaltske države (Litva, Latvija in Estonija). Na zahodnih obalah
polotoka so številni fjordi, na vzhodu pa ledeniška jezera in jezerca. Islandija je posebnost, saj
je aktivno vulkansko območje z delujočimi vulkani, gejziri in ogromnimi plajtonskimi
ledeniki (prekrivajo ogromne površine).
Podnebje je hladno, vse to se odraža v rastlinstvu, saj je ta del Evrope najbolj gozdnat.
Z izjemo Danske so te države zelo redko poseljene, najgosteša poselitev je v obalnem pasu.
Nordijske države so izredno visoko gospodarsko razvite, pomembno je predvsem
kmetijstvo na Danskem in ribolov na Norveškem.
Od vseh teh držav pa se razlikujejo Litva, Latvija in Estonija, ki so bile nekoč del
Sovjetske zveze, kar je vplivalo na njihovo vključevanje v Evropsko unijo. Danes so članice
Evropske unije Švedska, Finska, Danska, Čitva, Latvija in Estonija.

Vir: Učbenik Geografija Evrope, 1997
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Delovni list 2 – Srednja Evropa

SREDNJA EVROPA (2. SKUPINA)

Imenujemo jo tudi Celinska Evropa zaradi njenega položaja med ostalimi deli celine:
Zahodno, Severno, Južno Jugovzhodno in Vzhodno Evropo, zaradi njene prometne
prehodnosti in prevladujočega celinskega podnebja. Velike razlike se kažejo v različnosti
naravnih enot (sredogorja, mlado gorstvo, podolja, nižine …) in gospodarski razvitosti.
Veliko bolj so razvite države na zahodnem delu kot tiste na vzhodnem delu. Ta
raznolikost se kaže tudi v sprejemu v Evropsko unijo, saj so bile vanjo prej sprejete zahodne
države. Danes so vse članice Evropske unije, razen Švice.

Vir: Učbenik Geografija Evrope, 1997
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Delovni list 3 – Zahodna Evropa

ZAHODNA EVROPA (3. SKUPINA)

Pod tem pojmom razumemo države na zahodu Evrope: Francijo, Veliko Britanijo,
Irsko in države Beneluksa. To so države, ki imajo celinsko podnebje, saj ležijo naposredno ob
Atlantskem oceanu. Podnebje ima topla poletja in mile zime, saj je morje poleti odličen
blažilec visokih temperatur, pozimi pa ohjranja bolj tople zimske mesece, kot so v notranjosti.
Rastje je zaradi vpliva podnebja zeleno in zato ta del Evrope imenujemo tudi Zelena Evropa.
Za te države je značilna visoka gospodarska razvitost, ki je posledica razvitosti visoke
tehnologije. Pomembno je omeniti, da so to države, ki jih je prva zajela industrijska
revolucija.
Vse države Zahodne Evrope so članice Evropske unije.

Vir: Učbenik Geografija Evrope, 1997
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Delovni list 4 – Vzhodna evropa

VZHODNA EVROPA (4. SKUPINA)

Vzhodna Evropa obsega ozemlje, ki je omejeno na severu z Belim in Barentsovim
morjem, na jugu s Črnim in Azovskim morjem, na zahodu prehaja v Nemško – poljsko
nižavje in reka Emba.
Današnje ozemlje je pripadalo nekdanji Sovjetski zvezi, ki je razpadlo. V evropski del
zasedajo Rusija, Ukrajina, Belorusija in Moldavija. Za površinsko izoblikovanost je značilna
velika enoličnost in velike razdalje. Podnebje je celinsko z ostrimi zimami in vročimi poletji.
Zaradi vpliva nekdanje Sovjetske zveze se danes te države soočajo z velikimi problemi v
gospodarstvu. Nobena ni članica Eveposke unije.

Vir: Učbenik Geografija Evrope, 1997
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Delovni list 5 – Južna in Jugovzhodna Evropa

JUŽNA IN JUGOVZHODNA EVROPA (5. SKUPINA)

Od vseh skupnih naravnih značilnosti Južne Evrope je na prvem mestu sredozemsko
podnebje in sredozemsko rastje. Za države Južne Evrope (Portugalska, Španija, Andora,
Italija, Malta, Grčija in Ciper) je pomemben morski promet in turizem, ki je ob kmetijstvu
najpomembnejša panoga. Pridelki so predvesem agrumi, olive, vino …
Danes so vse članice EU.
Jugovzhodna Evropa obsega države Balkanskega polotoka: Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Jugoslavija in Črna Gora, Romunija, Albanija, Makedionija in Bolgarija.
Skupne točke, ki jih povezujejo so geografski položaj, prometna prehodnost, pestra
narodnostna sestava prebivalstva, gospodarska zaostalost, ki je posledica socializma, ki je
nekoč vladal v teh državah. To so države, ki danes ponovno postajajo zanimive za turiste,
vendar pa nobena od njih še ni članica Evropska unija.

Vir: Učbenik Geografija Evrope, 1997
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Delovni list 6 – Modernizacija

MODERNIZACIJA

1. Modernizacija je ...
a)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
O modernizaciji začnemo govoriti v …………………….. stoletju in jo prostorsko uvrščamo
na ozemlje ……………. Tu se je začel process ……………………………. (gre za
…………….. in ……………….. . modernizacijo) s katerim so se bistveno spremenili načini
in vrste ……………… na katere se navezujejo sektorji. Z vidika modernizacije so bistveno
pomembni trije sektorji: ………….., ……………….. in …………………. .

2. Sektorji
Primarni

Sekundarni

Kje ?
Značilnosti
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Terciarni

3. Modernizacije je večvrstnostna:

-

politična ………………………………………………………………………………..

-

šolska …………………………………………………………………………………..

-

sekularizacija ……………………………………………………………………………

4. Značilnosti moderne družbe so:
-

5. Kje lahko izveš še več o modernizaciji !
1. M., Haralabos.1999. Sociologija, Teme in pogledi, DZS, Ljubljana, 966. str.
2. Sociologija – shematski pregledi. 2004, Ljubljana, tehniška založba Slovenije, 234.str.
3. D., Fink – Hafner. 1992Nova družbena gibanja – subjekti politične inovacije, Ljubljana,
FDV, 323. str.
4. Statistični urad Republike Slovenije: http//:www.stat.si/
5. http//:en.wikipedia.org/wiki/Modernity
6. , ...
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