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Izvleček
Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli
Življenje v postmoderni družbi poleg družbenih in gospodarskih sprememb prinaša tudi
premik v vzgojno-izobraževalnem prostoru. Učitelji in učenci so postavljeni pred nove izzive
in naloge, v ospredje so postavljene nove učne metode in strategije, katerih cilj je trajno,
kakovostno znanje ter celostna in aktivnejša obravnava učenca v učnem prostoru. Mednje
prištevamo tudi spoznavno usmerjen pouk. V magistrskem delu smo se ukvarjali z
vprašanjem zastopanosti spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednji šoli.
Pouk geografije v trendu sodobne pedagogike ni izjema in cilj spoznavno usmerjenega pouka
je spodbujanje razvoja kompleksnega geografskega znanja in spretnosti. V magistrskem delu
predstavimo namen in cilje spoznavno usmerjenega pouka, teoretična izhodišča in
utemeljitve po vključevanju omenjenega pouka v učni proces in konkretno v pouk geografije.
Prav tako predstavimo temeljne didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka, ki jih
lahko vključimo v pouk geografije v srednji šoli. V drugem, empiričnem delu izvedemo anketo
med učitelji geografije in dijaki ter s pomočjo rezultatov prikažemo realno sliko vključenosti
učnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli. Z izbranimi
učnimi metodami spoznavno usmerjenega pouka izvedemo tudi primere izbranih učnih
vsebin pri predmetu geografije v srednji šoli.
Ključne besede: spoznavno usmerjen pouk, sodobna šola, aktivne učne metode, didaktika
geografije, srednja šola
Abstract
Cognitive-oriented geography teaching in secondary school
In addition to social and economic changes, life in a postmodern society also brings with it a
shift in the educational space in which teachers and pupils are faced with new challenges
and tasks. New learning methods and strategies are set in the foreground, aiming at
permanent, quality knowledge and an integrated and active treatment of the learner in the
learning environment. Among this new learning methods, we also include cognitive-oriented
teaching. In this master's thesis, we were dealt with the question of the representation of
cognitive-oriented teaching in the subject of geography at a secondary level. The teaching of
geography in the trend of modern pedagogy is no exception, and the goal of cognitiveoriented teaching is to promote the development of complex geographic knowledge and
skills. The aim of these thesis was to present the purpose and goals of cognitive-oriented
teaching, theoretical starting points and justifications for the inclusion of this lesson in the
learning process, specifically focused on teaching geography. We also present the basic
didactic methods of cognitive-oriented teaching, which can be included in the geography
classes in secondary school. In the second, the empirical part, we conducted a survey among
geography teachers and students. Based on the results we present a real picture of the
inclusion of learning methods of cognitive oriented teaching in subject of geography in
secondary school. Selected teaching methods of cognitive-oriented teaching also carry out
examples of selected learning contents in the subject of geography in secondary school.
Key words: cognitive-oriented teaching, modern school, active learning methods,
didactics of geography, secondary school
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»Učenci niso posode, ki jih je treba napolniti,

ampak aktivni organizmi, ki iščejo smisel.«
Marcy Driscoll

1. UVOD
Sodobna pedagogika ponovno odpira osnovno vprašanje »Kako do kakovostnega znanja?«.
Če opredelimo kakovostno znanje, ki naj bi bilo rezultat izobraževanja, so njegove glavne
značilnosti naslednje: kakovostno znanje je razmeroma trajno, omogoča nam globlje
razumevanje sebe, narave, družbe, sveta okoli nas, daje nam osnovo za reševanje teoretičnih
in praktičnih problemov, je celostno, obsega tudi razmislek o lastnem spoznavanju, vsebuje
etnično razsežnost, je dinamično in motivira posameznika za nadaljnje pridobivanje znanja.
Kako torej najbolje uresničiti zahtevane cilje in učencem omogočiti, da pridejo do
kakovostnega znanja? Ne le pri nas, tudi v mednarodnem okviru se na tem področju odvijajo
številne razprave (Marentič Požarnik, 2011).
Postmoderna družba postavlja šolo, učitelje in učence pred nove izzive, cilje in naloge.
Dinamičen način življenja v družbi informacij, družbenih in gospodarskih sprememb zahteva,
da sta poučevanje in učenje usmerjena v prihodnost, v vseživljenjsko učenje. Zato je treba
uporabljati nove metode, razvijati nove spretnosti ter reorganizirati pouk, da bodo učenci
pripravljeni za samostojno pridobivanje novih znanj, znanj za jutri (Cencič, Cencič, 2002).
Razvoja visoke stopnje spoznavnih sposobnosti, fleksibilnosti in intelektualne radovednosti
pri učencih zagotovo ne moremo doseči z učnimi metodami in oblikami, pri katerih učitelj
postavlja učence v vlogo pasivnih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu (Peklaj in
sod., 2009). V današnjem času je učitelj svetovalec, vzgojitelj, sodelavec, strokovnjak in
pedagog, ki vodi vzgojno-izobraževalni proces, poučuje in vodi učence, da zavestno, z
razumevanjem in aktivno ponotranjijo vzgojno-izobraževalne vsebine, razvijajo trajno,
življenjsko in prenosljivo znanje ter tudi socialne in psihološke sposobnosti, ki jih potrebujejo,
da bodo lahko obvladovali stresne situacije, s katerimi se bodo srečali v prihodnosti. Vloga
učitelja v sodobni šoli postaja vse pomembnejša in se hkrati tudi nenehno spreminja, kar
postavlja učitelje in njihove učne metode ter oblike pred nove zahteve. Naloga učiteljev je,
da naj bi pri učencih razvijali visoko stopnjo spoznavnih sposobnosti, intelektualno
radovednost, fleksibilnost in motivacijo za učenje (Peklaj in sod., 2009). Omenjene družbene
spremembe in spremembe v šolskem prostoru so le še en dejavnik, ki potrjuje usmeritev
vzgojno-izobraževalnega procesa v smer spoznavno usmerjenega pouka.

1.1.

NAMEN IN CILJI

Zaradi premika v vzgojno-izobraževalnem prostoru in vedno večjih potreb po trajnem,
kakovostnem, uporabnem znanju in celovitem obravnavanju učenca, v pričujočem
magistrskem delu podrobneje predstavljamo spoznavno usmerjen pouk, ki je ključna
komponenta, ki vodi do razvoja kompleksnega geografskega znanja in spretnosti.
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Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu predstavimo
reorganizacijo pouka, ki je vplivala na vpeljavo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega
pouka v šolski prostor in pobližje spoznamo pet glavnih razvojnih obdobij ter sodobne
razvojne perspektive geografskega izobraževanja. Nadaljujemo z opredelitvijo pojma,
predstavimo namen, cilje in značilnosti ter družbena, pedagoška in psihološka izhodišča, ki
utemeljujejo vlogo spoznavno usmerjenega pouka. Opredelimo temeljne kategorije uvajanja
spoznavno usmerjenega pouka in predstavimo prakse spoznavno usmerjenega pouka v
Sloveniji in tujini. Nato se osredotočimo konkretno na uvajanje spoznavno usmerjenega
pouka v pouk geografije, in sicer predstavimo utemeljenost zahtev po uvajanju didaktičnih
metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije, zastopanost praks spoznavno
usmerjenega pouka, geografska didaktična načela in učne metode, s katerimi uvajamo
spoznavno usmerjen pouk v pouk geografije. V drugem, empiričnem delu magistrskega dela
odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja in izvedemo tri učne ure na izbrani srednji
šoli, kjer smo izbrane učne vsebine predstavili s pomočjo didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka.
Namen magistrskega dela je raziskati teoretična izhodišča, pomen in prednosti ter
pomanjkljivosti spoznavno usmerjenega pouka, prikazati realno sliko uporabe didaktičnih
metod spoznavno usmerjenega pouka v šolskem prostoru in tudi predstaviti ter utemeljiti
potrebe po uvajanju spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije. Prav tako smo v
magistrskem delu ovrednotili vpliv različnih dejavnikov na vpeljavo didaktičnih metod
spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije in ovrednotili mnenja dijakov ter učiteljev
geografije o sami vpeljavi. Za zaključek smo zastavili konkretne primere izpeljave aktivnih
metod in oblik dela z namenom, da didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka
približamo učiteljem geografije.

1.2.

METODE DELA

Pri izdelavi magistrskega dela smo se posluževali različnih metod in tehnik dela, ki smo jih
izbrali glede na želene rezultate. Za postavitev teoretičnega okvirja tematike magistrskega
dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno metodo. Usvojena teoretična izhodišča pa so bila
nato osnova za nadaljnje raziskovanje.
Za pridobivanje rezultatov o zastopanosti spoznavno usmerjenega pouka pri pouku
geografije smo uporabili kvantitativno metodo dela, in sicer metodo anketnega dela. Odločili
smo se za oblikovanje treh različnih anketnih vprašalnikov. Prvi anketni vprašalnik je bil izdan
v spletni obliki in je bil namenjen učiteljem geografije na srednjih šolah. Spletna anketa je
bila posredovana na 106 slovenskih srednjih šol, vsebovala je 18 obveznih vprašanj. Začetna
vprašanja se nanašajo na posameznikove osebne podatke (spol, starost) in na strokovne
oziroma izobrazbene podatke (leta poučevanja, strokovni naziv). Naslednja vprašanja so
povezana z izkušnjami učiteljev glede vključevanja didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije. Drugi anketni vprašalnik, v fizični obliki, je bil
namenjen dijakom, ki so bili prisotni pri izvedbi treh v skladu z zahtevami spoznavno
usmerjenega pouka pripravljenih učnih ur na srednji šoli. S pomočjo vprašalnika smo
vrednotili kvaliteto izpeljane učne ure, dijaki so izpostavili prednosti izpeljane učne ure in
ovrednotili stopnjo zastopanosti didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri
2

pouku geografije. Uvodni dve vprašanji v anketnem vprašalniku se navezujeta na osebne
podatke dijake (spol, letnik), sledi še 7 obveznih vprašanj, ki se navezujejo konkretno na
izpeljano učno uro. Tretji anketni vprašalnik, ponovno v fizični obliki, je bil namenjen
dijakom, pri katerih niso bile izpeljane zgoraj omenjene ure. V teh letnikih smo raziskovali
korelacijo med željo, zastopanostjo in ustreznostjo didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednji šoli. Anketni vprašalnik vsebuje 7 obveznih
vprašanj, prvi dve se navezujeta na osebne podatke anketiranca (spol, letnik), sledi
vprašanje, pri katerem dijaki opredelijo svoj odnos do predmeta geografije. Nato sledi 5
obveznih vprašanj, ki se navezujejo na opredeljene raziskovalne cilje. V empirični del
magistrskega dela spada tudi načrtovanje in izvedba učnih ur z vključevanjem didaktičnih
metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije. Izpeljali smo tri učne ure na izbrani
šoli in z določenimi geografskimi temami. Izvedbi učnih načrtov je sledila evalvacija z
učiteljico geografije in z dijaki (s pomočjo zgoraj opisanega anketnega vprašalnika).
Na koncu je bila na vrsti analiza odgovorov. S pomočjo izdanih anketnih vprašalnikov,
izvedenih učnih ur in evalvacije smo dobili vpogled v realno stanje zastopanosti didaktičnih
metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije na srednjih šolah. Osvetlili smo
dejavnike, ki vplivajo na vključevanje spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v
srednjih šolah, odnos učiteljev in dijakov do omenjenega pristopa in tako z učnimi pripravami
kot tudi s celotnim magistrskim delom spoznavno usmerjen pouk približali slovenskim
učiteljem.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1.

NOVA ORGANIZACIJA POUKA

V sodobni družbi postaja znanje ključen dejavnik za blaginjo države, družbe in tudi
posameznika. V tem kontekstu se družba znanja izrisuje kot pomemben pojem, v katerem se
razkrivajo različna protislovja sodobnosti. Sodobna družba je družba, v kateri postane znanje
bistven dejavnik njenega razvoja in delovanja (Krek, Metljak, 2011). Zaradi nenehnih
sprememb in razvoja na vseh področjih, eksponentnega naraščanja količine informacij in
znanstvenih spoznanj ter tehničnega napredka se vse pogosteje postavlja vprašanje, kakšno
učenje nas primerno pripravi na prihodnost. Nemški strokovnjak Karl Heinz Flechsig
poudarja, da sta ključna dejavnika učenja za prihodnost samostojno uravnavanje lastnega
procesa učenja in da učenje za prihodnost ni omejeno le na šolsko sfero, temveč zavzema
tudi življenje izven šole (Marentič Požarnik, 2000). Zaradi vseh naštetih dejavnikov se je
pojavila potreba po novi organizaciji pouka, ki učence in dijake usposablja za samostojno
pridobivanje znanja, razvoj vseživljenjskega učenja ustvarjalnosti ter kritičnega vrednotenja
informacij (Marčič, 2003).

2.1.1. DEJAVNIKI POUKA
Sodobni šolski sistem se vedno znova srečuje z vprašanjem, kako organizirati pouk, da bo v
večji meri upošteval posameznikove značilnosti, sposobnosti, interese in potrebe ter bo
učencu zagotovil kakovostno izobraževanje in optimalen razvoj. Pouk ni le prostor za
prenašanje končnih resnic, temveč učenec pri pouku pridobi številne izkušnje s spoznavnega,
psihomotoričnega, socialnega, čustveno-motivacijskega področja osebnosti, ki jih učitelj s
pomočjo pouka želi razvijati in dvigniti na višjo raven. Za razvoj učenca je pomembno, da pri
pouku prevladuje odkrivanje, ne pa reprodukcija in posnemanje. Danes se od posameznika
poleg usvajanja novega znanja vse bolj zahteva, da tudi ustvarja, zaznava in identificira
problemske situacije in jih je sposoben smotrno rešiti (Kalin, 2016).
Pouk je mogoče analizirati in razložiti glede na njegove bistvene dejavnike. Če analiziramo
proces pouka, ga lahko razdelimo na tri glavne sestavine: učitelj, učenec in učne vsebine. Če
učno delo ne zajema vseh treh dejavnikov, to ne moremo več imenovati pouk. Našteti
dejavniki so sestavni del didaktičnega trikotnika (Tomić, 1999):
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Slika 1: Didaktični trikotnik

Vir: Tomić, 1999, str. 32
V didaktičnem trikotniku so vsi trije dejavniki med seboj soodvisni, vplivajo drug na drugega
in sooblikujejo učni proces (Tomić, 1999). Vendar pa strokovnjaki didaktičnemu trikotniku
očitajo statičnost in zanemarjanje drugih dejavnikov, ki prav tako pomembno vplivajo na
pouk. Zato je Blažič s sodelavci oblikoval nadgradnjo klasičnega didaktičnega trikotnika.

Slika 2: Dejavniki pouka

Vir: Blažič s sodelavci, 2003, str. 84
Po zahtevah sodobnega pouka prikazana struktura predstavlja hierarhične odnose med
dejavniki pouka, kjer ima učenec središčno vlogo, vsi ostali dejavniki pa so mu podrejeni.
Osnovnemu didaktičnemu trikotniku (učitelj, učenec, učna vsebina) se pridružijo še učni cilji,
učna tehnologija, sociokulturno izhodišče in antropogeno izhodišče. Učenci so postavljeni v
5

osrednjo pozicijo, saj pouk obstaja prav zaradi njih. Učna vsebina in učna tehnologija sta
podrejeni učnim ciljem, vendar pa vse tri naštete dejavnike povezuje učitelj, ki deluje znotraj
antropogenega in sociokulturnega izhodišča (Blažič in sod., 2003).
Vzgojno-izobraževalni proces se spreminja, z njim pa tudi učiteljeva vloga in položaj učenca.
Govorimo o premiku didaktične osi od pouka, ki temelji na učitelju in snovi, na pouk, kjer
glavno komponento predstavlja učenec. Ker se učni proces osredotoča na učenca, mora
učenec ne le usvajati in kopičiti učne vsebine, ampak tudi pridobivati učne in spoznavne
spretnosti in se pod mentorstvom učitelja kot spodbujevalca učenja postopno osamosvajati.
Govorimo torej o preskoku od poučevanja, kjer pouk vse manj zajema samo podajanje
znanja, k učenju, kjer učitelji načrtujejo učne okoliščine, ki pri učencih spodbujajo kakovostno
samostojno učenje (Marentič Požarnik, 2000).
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2.1.2. POUK GEOGRAFIJE
Geografija kot znanost se spreminja, predmet raziskovanja in obravnave je aktualen sodoben
svet. Zato tudi v geografski vzgoji in izobraževanju ne moremo pričakovati trajno veljavnega
učnega načrta. Tem spremembam pa sledi tudi prenova vzgojno-izobraževalnega sistema,
saj morajo učna gradiva ostati zanimiva in aktualna (Popit, 2005).
V sledečih podpoglavjih bomo predstavili ključne spremembe, ki jih je prineslo pet glavnih
obdobij geografskega izobraževanja od druge polovice 20. stoletja in sodobne razvojne
perspektive geografskega izobraževanja.

2.1.2.1.

SPREMEMBE V GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU GLEDE NA POSAMEZNO RAZVOJNO
OBDOBJE

Preglednica 1: Opis pet glavnih razvojnih obdobij geografskega izobraževanja od druge
polovice 20. stoletja dalje
RAZVOJNA
OBDOBJA
GEOGRAFSKEGA
IZOBRAŽEVANJA

Prvo razvojno
obdobje

Drugo razvojno
obdobje

ČASOVNI
ZAJEM

1950
–
1970

1970
–
1980

SPLOŠNI VSEBINSKI in
METODOLOŠKI POUDARKI
GEOGRAFSKEGA
IZOBRAŽEVANJA
- Spoznavanje
domovinske geografije,
- spoznavanje držav, ki so
bile družbeno in
politično sprejemljive,
- prevladujoča učna
metoda razlage oziroma
ex-catedra,
- pojavijo se prve ideje o
izkustvenem učenju (v
Veliki Britaniji).
- Preusmeritev od
regionalne geografije k
ciljno orientirani splošni
geografiji,
- pojav novih smeri v
geografski znanosti
(npr. socialna
geografija),
- poudarek na
raziskovanju učnega
načrta in na pomenu
učnih ciljev,
- glavno vlogo pri
načrtovanju in izvajanju
7

-

-

-

-

LASTNOSTI
GEOGRAFSKEGA
IZOBRAŽEVANJA V
SLOVENIJI
Geografija je
samostojen šolski
predmet v osnovni šoli,
učna vsebina je
obravnavala vsako
pokrajino enako
intenzivno,
velika in hitro
naraščajoča količina
geografskih podatkov,
definicij in zakonitosti.
Geografija postane
obvezen šolski predmet
v srednji šoli v obsegu
70 ur.

-

-

Tretje razvojno
obdobje

1980
–
2000

-

-

-

-

Četrto razvojno
obdobje

2000
–
2008

učne ure ima še vedno
učitelj, učenci pa so v
vlogi prejemnikov novih
znanj.
Težnja, da postane
pouk geografije skupna
komponenta
evropskega
izobraževalnega
prostora,
oblikujejo se smernice
razvoja geografskega
izobraževanja, ki
temeljijo na regionalnogeografskem pristopu,
regije so bile izbrane
glede na interese
učencev in aktualnost
dogodkov, vsebovati so
morale lokalni in
globalni vidik ter
temeljne kulturne in
naravne vrednote,
didaktične oblike in
metode so iz posrednih
(frontalnih) prešle na
neposredne oblike dela
(skupinsko delo, delo v
dvojicah) in aktivne
učne metode (terensko
delo, ekskurzije,
problemski pristop).
Temelja izhodišča
geografskega
izobraževanja ostajajo
regije, odnos med
človekom in okoljem,
novejše področje
geografije predstavlja
geografija ravnanja
oziroma zaznavna in
vedenjska geografija –
glavno izhodišče je
izobraževanje za
odgovoren odnos
posameznika in družbe
do planeta Zemlje in
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- V Sloveniji se obdobje
začne leta 1990, ko so
prenovljeni učni načrti
in se prvič tudi zapišejo
katalogi vzgojnoizobraževalnih ciljev
pouka geografije,
- načrtovanja pouka
geografije temelji na
opredelitvi geografije
kot problemske in
kompleksne vede,
- večji poudarek na
regionalni geografiji.

- Slovenija se v tem
obdobju sooča s
spremembami
izobraževalnega
sistema: uvedba
mature, uvajanje
devetletne šole,
- cilji prenove
geografskega
izobraževanja: dvig
kakovosti poučevanja in
znanja geografije,
zmanjšanje obsega in
premik k kakovosti
načrtovanja, izvajanja

-

-

-

-

Peto razvojno
obdobje

2008/2009

-

ohranjanje naravnih
virov in okolja za
prihodnje generacije,
uvajanje novih učnih
pristopov, katerih cilj je
višja stopnja
medpredmetne
povezanosti, raznoliki
pristopi, kakovostno
pridobljeno znanje,
poveča se kvaliteta in
kvantiteta geografskih
učnih gradiv (učbeniki,
delovni zvezki,
priročniki).
Prenova učnih ciljev
pouka geografije, v
katero so zavzete tudi
veščine in kompetence
učencev,
prilagoditev učnih
metod in oblik
sodobnim potrebam v
učilnici – poudarek na
razvoju uporabnosti
znanja,
učitelj delo v razredu
organizira tako, da
lahko dijaki sami nekaj
izumijo, naredijo,
odkrijejo, se odločijo,
prilagodijo, rešijo itd.

pouka in preverjanja
rezultatov ter selekcija
geografskih vsebin,
zlasti tistih, ki zahtevajo
zgolj enciklopedično
znanje in reprodukcijo.

- Posodobitev učnega
načrta za geografijo za
gimnazije prinese
številne novosti:
vključevanje evropskih
kompetenc, širok zapis
učnih ciljev, predlagane
dejavnosti dijakov in
pričakovane rezultate
ob koncu šolanja,
- učitelj je postavljen v
vlogo usmerjevalca
učnega procesa, vse
manj pa igra vlogo
posrednika pri
razlaganju snovi in
problemov.

Vir: Brinovec, 2004, str. 25–28; Kolenc Kolnik, Resnik Planinc, 2006, str. 71–76;
Polšak, 2010, str. 25–26.

2.1.2.2.

SODOBNE RAZVOJNE PERSPEKTIVE GEOGRAFSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Hitra rast znanja in številne spremembe so ključni dejavniki, ki zahtevajo oblikovanje stalno
učeče se družbe. Izobraževanje izhaja iz družbenih potreb in se mora ustrezno odzivati nanje,
zato je posodabljanje in razvoj učnih načrtov zelo pomemben del šolskega sistema. Kurikul
mora razvijati tiste zmožnosti posameznika, ki vodijo k usposabljanju za nepretrgano učenje
in prenos teoretičnih znanj v vseživljenjsko učenje in vsakodnevno prakso. Izhodišča zadnje
posodobitve učnih načrtov v Sloveniji so vzgoja in izobraževanje za vseživljenjsko učenje in za
trajnostni razvoj, cilji telesnega in moralnega razvoja, razvoja pozitivne samopodobe,
odgovornosti do zdravja, vedenja o naravni dediščini, razvoj sposobnosti komuniciranja v
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tujih jezikih, podjetnosti in inovativnosti. Vsa našteta izhodišča so del procesa
kakovostnejšega in uporabnejšega znanja, izobrazbe in vzgoje (Kolenc Kolnik, Konečnik
Kotnik, 2010).
Geografsko učenje za prihodnost temelji na načinih dela in spoznanjih, ki so pomembni tako
za sedanjost kot tudi za prihodnost. Geografija ima zaradi svoje vsebinske večplastnosti in
interdisciplinarnosti posebno identiteto v vzgojno-izobraževalnem prostoru. Geografsko
izobraževanje omogoča učencem in dijakom razvoj funkcionalne pismenosti, spodbujanje
učenja o prostoru, razvoj akcijskih kompetenc, pridobivanje sposobnosti za razvoj kritične
osebnosti ob spodbujanju razumevanja delovanja družbe in narave. Pouk geografije stremi k
razvoju trajnostne družbe, saj učenci in dijaki pridobivajo sposobnosti za vrednotenje
protislovij v okolju sodobnega sveta, hkrati pa še prepoznavajo pomen nujnosti in
odgovornosti trajnostnega razvoja za prihodnje generacije (Kolenc Kolnik, Konečnik Kotnik,
2010).
Učenci in dijaki bi morali ob zavedanju pravic in odgovornosti razvijati znanja za politično in
socialno participacijo, torej razvoj državljanskih kompetenc, občutek pripadnosti svojemu
narodu in državi ter ljubezen do kulturne in naravne dediščine države. Učence in dijake je
treba vzgajati in izobraževati v duhu strpnosti in spoštovanja ljudi različnih narodnosti, ver in
kultur. Za dosego razumevanja in sprejemanja drugih kulturnih identitet pa je ključen
dejavnik razvoj lastne kulturne identitete. Učenci in dijaki bodo razvili lastno kulturno
identiteto, če bodo razumeli geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost
sveta ter bodo tako pripravljeni na medkulturno sporazumevanje. Ključen del izobraževanja v
duhu trajnostnega razvoja pa je razumevanje lastnih vrednot, vrednot sodobne družbe, v
kateri živimo, in vrednot drugih družb po svetu. Zato morajo snovalci novih učnih načrtov
vedno pretehtati potrebe o vključevanju novih vrednot v učne načrte z namenom lažjega
doseganja ciljev trajnostne družbe (Kolenc Kolnik, Konečnik Kotnik, 2010).
Tudi učitelji geografije se v 21. stoletju soočajo s številnimi izzivi in spremembami, saj danes
ne zadoščajo več klasične kompetence učiteljev, vezane na delo z učenci, učenje in
poučevanje. Sodobna izhodišča organizacije učnega procesa so naslednja:
-

-

povečanje heterogenosti v šoli (učenci različnih narodnosti, kultur, ver, otroci s
posebnimi potrebami …),
učitelj vse bolj postaja organizator, spodbujevalec in usmerjevalec učnega procesa,
učitelj uvaja vse več aktivnih učnih oblik, metod in tehnik dela, ki so nujne za doseganje
zahtevnejših vzgojno-izobraževalnih ciljev,
poleg dela v razredu mora učitelj aktivno sodelovati s celotnim učiteljskim zborom, s
starši, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, saj šola postaja vse bolj odprto učno
okolje,
učitelj mora poznati in v razredu uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
saj se vedno bolj povečuje njena vloga in pomen v šolskem prostoru (Polanec, 2007).

Prava prenovitev in posodobitev pouka geografije se začne šele s potrjenimi učnimi načrti,
izdelanimi standardi in katalogi znanja, vendar je ključen element prenove vzgojnoizobraževalnih institucij vezan na šole, kolektive in individualno strokovno raven vsakega
posameznika. Zato je treba večji poudarek dati tudi izobrazbi učiteljev geografije, saj je
strokovna in specialno-didaktična priprava bistvena za povečanje uporabe raznolikih aktivnih
metod dela (Resnik Planinc, 2002). Prav tako pa moramo zavedati, da bomo le s stalnim
raziskovanjem, iskanjem novih metod in oblik dela, s težnjami po izboljšanju obstoječega
10

stanja ter s stalnim vrednotenjem in preverjanjem rezultatov dosegli kakovostno geografsko
izobraževanje (Kolenc Kolnik, Resnik Planinc, 2006).

2.2.

SPOZNAVNO USMERJEN POUK

2.2.1. NAMEN, POMEN IN CILJI SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA
Izobraževanje je kompleksen proces, zato si vse znanstvene panoge prizadevajo pridobiti
najbolj učinkovit in kakovosten način za prenos znanstvenih naukov v pouk, ne glede na
stopnjo izobraževanja (Brinovec, 2004). Cilj sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema je
omogočiti učencem, da pridobijo trajno, prožno, povezano znanje, ki ga je mogoče uporabiti
v raznolikih življenjskih in poklicnih situacijah. Učitelj mora, s pomočjo različnim metod in
oblik pouka, spodbuditi učence za pridobivanje znanja, saj učenec ni več le nemi sprejemnik,
temveč aktiven člen v učnem procesu (Ferjan, 2004).
Didaktična metoda spoznavno usmerjenega pouka omogoča učencu, da je v učenem procesu
aktiven, zbira podatka, opazuje, razlaga nova spoznanja, misli in spoznava. Prevladujejo torej
učne metode in sistemi, ki pri učencih spodbujajo spoznavne procese. Bistvena komponenta
spoznavno usmerjenega pouka je notranja organizacija učnega procesa, s pomočjo katere
učenci v čim večji meri s svojo miselno in zaznavno aktivnostjo pridobivajo novo znanje.
Spoznavno usmerjen pouk povezuje mišljenje in učenje, rezultat česar sta večja globina in
kakovost znanja, razvijanje intelektualnih in drugih sposobnosti ter večja motivacija za učenje
nove učne snovi. Zaradi večje globinske dimenzije učne snovi učenci bolje razumejo pojave in
njihove medsebojne odnose, kvalitetnejše dojemajo bistva procesov, boljše razumejo in
uporabljajo zakonitosti, spoznavajo in uporabljajo življenjske izkušnje ter se učijo izvirnega
oblikovanja novih strategij reševanja problemov. Učenje s samostojnim spoznavanjem prav
tako bistveno pripomore k razvoju miselnih procesov, izgradnji spoznavnih struktur,
pridobivanju učinkovitih strategij in postopkov, zaradi katerih se učenci lažje znajdejo v novih
razmerah, s katerimi se soočajo tekom izobraževanja in kasneje v življenju. Prav tako pa
učenci z aktivno vlogo pri učnem procesu krepijo zaupanje vase, gradijo pozitiven odnos do
učenja in pridobijo zanimanje za reševanje problemov (Cencič, Cencič, 2002).
Pri spoznavno usmerjenem pouku je pomembno skrbno načrtovanje pouka, ki zahteva
poglobljeno poznavanje učencev, pozorno načrtovanje in izbiranje problemskih vsebin ter
didaktičnih načinov dela, saj zajema kompleksne metode poučevanja in učenja, na primer
oblikovanje pojmov, reševanje problemov, raziskovanje in vnos načela problemskosti v
klasične učne metode in oblike (Cencič, Cencič, 2002). Pomembno je tudi, da učitelj upošteva
predznanje in izkušnje učencev ter na tej osnovi gradi učne ure. Poudarek je na prepletanju
ciljev in procesov, na stalnem osmišljanju in vključevanju kratkoročnih ciljev v posamezne
učne ure z dolgoročnimi temeljnimi cilji predmeta in šolskega načrta. Cilj spoznavno
usmerjenega pouka je oblikovanje samostojnega, kritično mislečega, aktivnega,
odgovornega, ustvarjalnega posameznika (Peklaj in sod., 2009).
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2.2.2. ZNAČILNOSTI SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA
Za spoznavno usmerjen pouk so značilne naslednje lastnosti: življenjskost pouka, načrtna
aktivacija učencev in dijakov, lastna aktivacija vseh zmožnosti, pluralnost uporabljenih
metod, individualizacija učnega procesa, zaupanje in sproščenost v razredu, sodelovanje med
učenci in tudi sodelovanje med učitelji in učenci ter celostna orientiranost učne vsebine
(Cencič, Cencič, 2002).
Poleg naštetih splošnih značilnosti ima spoznavno usmerjen pouk še naslednje posebne
lastnosti:
-

PROBLEMSKOST

Problemska naravnanost spoznavno usmerjenega pouka vključuje zahtevo, da se učenci čim
pogosteje soočijo s problemskim okoljem, za katerega je značilna protislovnost in
zapletenost (Cencič, Cencič, 2002). Z vključitvijo problemske danosti v učni proces se težišče
pouka prenese na učence same, na njihove izkušnje, na čim bolj samostojno in zavestno
iskanje novih spoznanj, saj na ta način najbolj aktivirajo svoje spoznavne procese, metodične
in metodološke izkušnje. Učenci se spoprimejo s problemskimi učnimi vsebinami in si pri tem
bogatijo izkušnje, samostojno iščejo rešitve problema, se seznanijo z reševalnimi metodami
in postopki. Problemsko naravnan pouk spodbuja razvoj spoznavnih in drugih duševnih
sposobnosti ter spretnosti na višji ravni, razvijajo zmožnost ustvarjalnega delovanje in
ravnanja, povezanih z vedno novimi lastnimi izkušnjami in razvija se tudi vzgojnosocializacijsko oblikovanje mlade osebnosti (Strmčnik, 1992).
-

CELOSTNOST

Upoštevati moramo, da je otrok celostno bitje ter se zavedati medsebojne povezanosti
spoznavnih, motivacijskih, čustvenih in socialnih dejavnikov. Poleg spoznavnih procesov
mora učitelj v razredu upoštevati tudi okoliščine, čustva, vrednote, socialno aktivnost
učencev, sodelovanje med učitelji in učenci, najpomembnejše pa je zanimanje učencev za
učenje. Učitelj mora vključiti moralni vidik problemsko naravnanost, spoštovati mora
individualne in družbene značilnosti posameznika (Cencič, Cencič, 2002). Učitelj mora
upoštevati razvojno stopnjo učencev in individualne razlike, hkrati pa mora vsem učencem
zagotoviti možnost in pogoje za delo, aktivnost in razvoj. Učenci z nižjimi intelektualnimi
sposobnostmi, šibkejšim predznanjem in slabo samopodobo potrebujejo več direktnega
vodenja. Nasprotno pa sposobnejši učenci in učenci na višji razvojni stopnji potrebujejo več
indirektno vodenega učenja, kot je na primer projektno delo, raziskovanje v naravi, učenje z
odkrivanjem, učenje z raziskovanjem (Adamič, 2004). Pomembno vlogo igra tudi razredna
klima, saj lahko spoznavno usmerjen pouk uspešno poteka le v sproščenem vzdušju, kjer
vladajo pozitivni in sodelovalni odnosi med učenci ter tudi med učenci in učiteljem. Šola torej
ni samo prostor, kjer učenci pridobivajo nova znanja in spretnosti, temveč se učenci v šoli
tudi osebnostno in socializacijsko oblikujejo (Peklaj in sod., 2009).
-

SODELOVANJE

Pomemben dejavnik je tudi socialna komponenta učenja, sodelovanja in solidarnost ter
medsebojna komunikacija med učenci. Pri spoznavno usmerjenem pouku je primerno delo v
paru, saj lahko učenca primerjata svoje zamisli in hipoteze, se o problemu pogovarjata, ga
presojata in iščeta primerne rešitve. Pomemben pa je tudi odnos med učencem in učiteljem,
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saj se sodelovanja spodbuja do te mere, da se brišejo meje med vlogo učitelja in učenca, oba
sodelujeta enakopravno pri iskanju rešitve (Cencič, Cencič, 2002). Uspešni učitelji postanejo v
učenem procesu enakovredni partnerji, ki dobro stopajo v odnose s posamezniki, skupinami
in s celotnim oddelkom in skrbi ne namenjajo le oblikovanju zaprtih medosebnih odnosov,
temveč si učitelj in učenec delita odgovornost za načrtovanje, izvedbo in rezultate pouka
(Peklaj in sod., 2009).
-

POVEZOVANJE ZNANJA

Aktivno delo učencev ne sme biti samo po sebi namen; biti mora smiselno strukturirano in
vodeno glede na namene in cilje. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da učenci pridobijo
nepovezano znanje, ki ni umeščeno v t. i. »veliko sliko« medsebojnih povezav (Rutar Ilc,
2004). Povezovanje novega znanja z že usvojenim znanje mora potekati načrtno. Učitelj
mora učencem pomagati, da povežejo nove vsebine z znanjem, ki ga že imajo, tako da izloči
bistvene pojme in jih vključi v mrežo že obstoječih. Učitelj si pri tvorjenju spoznavnega mostu
med novim in že obstoječim pomaga z različnimi metodami (Cencič, Cencič, 2002). Pri izbiri
didaktičnih metod je torej pomembna učiteljeva fleksibilnost, saj mora učitelj kombinirati in
dopolnjevati učne metode glede na postavljene učne cilje, individualne in razvojne
značilnosti učencev v razredu in tudi z vidika same učne snovi (Peklaj in sod., 2009).
-

USTVARJALNOST

Pri spoznavno usmerjenem pouku prihaja tudi do spodbujanja vidnega, prostorskega,
intuitivnega in metaforičnega delovanja, ki hkrati z logično, besedno, analitično,
matematično usmerjenim delovanjem spodbuja ustvarjalnost v razredu. Namen spodbujanja
ustvarjalnosti je, da bi učenci izrazili, objektivizirali svojo notranjost (Kubale, 1999; Cencič,
Cencič, 2002). Ustvarjalnost je vključena že v bistvu problemsko usmerjenega pouka. Vsak na
novo rešen problem je pravzaprav nov prispevek k razvoju ustvarjalnega mišljenja, saj se
učenci pri ustvarjalnem reševanju problemov ne smejo oklepati navad in avtomatiziranih
operacij, temveč morajo vsako problemsko situacijo obravnavati svobodno, celovito in v
medsebojni povezanosti celote in delov (Kokalj, 2018)
-

ODGOVORNOST

Učenci se pri spoznavno usmerjenem pouku učijo, da so odgovorni za svoje učenje, vedenje
in udeležbo. Učijo se vrednotenja dolgoročnih učinkov spoznanj znotraj učnega procesa in se
tudi usposabljajo za prevzemanje odgovornosti za podano odločitev (Cencič, Cencič, 2002).
Na drugi strani pa je odgovornost učitelja, ki se prepleta z odgovornostjo učencev, vendar pa
bi se morali učitelji bolj zavedati, da ne morejo vseh naučiti vsega, lahko pa jim ponudijo
okolje, v katerem se posameznik lahko uči (Peklaj in sod., 2009).
-

AKTIVNOST

Za učinkovito učenje potrebujemo aktivnost in sodelovanje v procesu učenja. Spoznavno
naravnan pouk spodbuja večjo aktivnost učencev, saj so učenci miselno izzvani in zato tudi
bolje motivirani za sodelovanje v učenem procesu in za učenje novih učnih vsebin. Pri
problemsko zasnovanem pouku, kjer učenec zazna spoznavno neskladje, je pripravljen, da
sodeluje v procesu pridobivanja novih znanj kot aktiven raziskovalec in mislec. Učenec se
seznani s problemsko nalogo, načrtuje potek reševanja in ga rešuje z aktiviranjem čustvenih,
spoznavnih in telesnih zmožnosti ter na koncu oblikuje odgovor. Učenec se progresivno
razvija in pripravlja na postopno prehajanje na samostojno delovanje, iskanje informacij,
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aktiviranje že usvojenega znanja, iskanje rešitev, primerjanje in tudi preverjanje rešitev
(Cencič, Cencič, 2002).
-

INTEGRACIJA UČNIH VSEBIN

Zadnja in zelo pomembna značilnost spoznavno usmerjenega pouka je integracija učnih
vsebin. Učitelji in učenci pri problemsko zasnovanem pouku presegajo meje učnega
predmeta, rušijo meje med znanstvenimi disciplinami in učnimi temami (Cencič, Cencič,
2002).

2.3.

IZHODIŠČA SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA

Sodobna šola čedalje bolj zahteva razvijanje ustvarjalnosti, pri čemer je večji poudarek na
razvijanju miselnih procesov učencev kot na pomnjenju učnih vsebin. Vloga učenja in
poučevanja se je torej spremenila in postavila v ospredje metode in oblike aktivnega učenja
(Bevc, Šeruga, 2000). Ena izmed aktivnih metod učenja je didaktična metoda spoznavno
usmerjenega pouka. Utemeljitev spoznavno usmerjenega pouka izhaja iz same opredelitve,
ki dovolj prepričljivo poudarja njegove prednosti, vendar jo moramo natančneje utemeljiti z
vidika družbenih, psiholoških in pedagoških izhodišč (Cencič, Cencič, 2002).

2.3.1. DRUŽBENA IZHODIŠČA
Razumevanje vloge znanja se je skozi zgodovino spreminjalo. Na razumevanje vloge znanja,
še posebej šolskega oziroma formalnega, je vplivalo več dejavnikov, kot so na primer
razumevanje družbene vloge šole, lastnosti šolskega znanja, vloga znanja v družbi in drugi.
Veliko časa je imelo formalno znanje poseben položaj zato, ker je bilo sestavni del
statusnega simbola, ki so mu pripadali izobraženi sloji. Danes pa formalno znanje ne velja
več le za statusni simbol, temveč je postalo »orožje v boju za eksistenco«, ki omogoča
pridobitev določenega družbenega statusa. Spremembe v pojmovanju in razumevanju vloge
šolskega znanja so tako povezane s širšimi družbenimi spremembami. Vloga, ki jo v sodobni
družbi pripisujemo znanju, vpliva tudi na organizacijo šole in na načine poučevanja, prenosa
znanja. V preteklosti je šola poznala potrebe učencev, usvajanje znanje je bilo jasno
določeno in sistematično nadgrajevano s kurikulom, ki je predstavljal neke vrste zagotovilo
in obljubo, da bodo učenci z usvojenim znanje lahko nekaj dosegli (Barle, Trunk Širca, Lesjak,
2008).
Z deloma Učenju ni meja in Meje rasti so strokovnjaki Rimskega kluba že pred desetletji
opozorili na nasprotje med omejenimi naravnimi viri na Zemlji in med neomejenimi
možnostmi človekovega učenja. Danes učenje, ki temelji bolj na prilagajanju preteklim
izkušnjam kot na inteligentnem predvidevanju prihodnosti, ne zadostuje več (Marentič
Požarnik, 2005). Temeljni problem sodobne šole je, kako oblikovati kurikul v spreminjajočih
se družbenih procesih in v spremenjenih okoliščinah učenja. Zaradi dinamičnih gospodarskih
in družbenih razmer se pojavlja potreba, da sta učenje in poučevanje usmerjena v učenje za
prihodnost. Včasih je šola lahko posredovala znanje kot orodje, cilj sodobne družbe znanja je
pretvorba informacij v znanje, zato sta aktivno prilagajanje novim razmeram in
predvidevanje spreminjajočih razmer najpomembnejša dejavnika v prihodnost usmerjenega
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učenja. Učitelji morajo torej uporabljati nove metode, pridobiti nove spretnosti in biti
iznajdljivi v vedno novih situacijah. Nov čas tako zahteva organizacijo pouka, pri katerem
učitelji upoštevajo, da znanje ni zapomnitev temveč interpretacija podatkov, pri katerem
učenci samostojno oblikujejo novo znanje v skladu s svojim predhodnim znanjem,
izkušnjami, stališči, vrednotami, osebnostnimi lastnostmi in okoljem ter pripravlja učence na
neznane razmere v prihodnosti. Nove razmere bodo učenci lažje obvladovali, če jih bodo
učitelji opremili z višjimi miselnimi veščinami, z veščinami reševanja problemov, socialnimi in
komunikacijskimi veščinami. Učencem morajo učitelji v družbi znanja oblikovati trdne
temelje za presojo, čemu služi znanje in tudi kako ga uporabiti za trajno kakovost življenja.
Znanje mora biti celostno, kritično in vrednostno obarvano (Cencič, Cencič, 2002; Plut –
Pregelj, 2004; Barle, Trunk Širca, Lesjak, 2008).

2.3.2. PEDAGOŠKA IZHODIŠČA
Z doseganjem konkretnih ciljev pri vsaki učni enoti lahko splošne globalne cilje dosežemo.
Vsaka učna ura je ciljno naravnana in je načrtna aktivnost. Sodobna didaktika zaradi
uspešnejšega načrtovanja in uresničevanja klasificira cilje na različna področja in kategorije.
V slovenskem didaktičnem prostoru je najbolj zastopana Bloomova taksonomija učnih ciljev,
ki je pogosto tudi osnova zapisov standardov in ciljev v katalogih znanja, saj je primerna za
preverjanje informativnih ciljev. Bloomova klasifikacija in taksonomija delita vzgojnoizobraževalne cilje na spoznavno, afektivno in psihomotorično področje, ki se nato nadalje
delijo na več podkategorij, razvrščenih glede na zahtevnost in kompleksnost. Kritika sodobne
šole je, da daje preveliko težo nižjim spoznavnim ciljem in posledično zanemarja višje
spoznavne cilje ter razvoj čustvenega in motoričnega področja učenca. Cilj sodobne šole je
doseganje višjih kognitivnih ciljev, zlasti razvijanje sposobnosti, ki so danes v šolskem
prostoru zanemarjene. Spoznavno usmerjen pouk poveže vzporednico med kognitivnimi cilji
nižje ravni in kognitivnimi cilji višje ravni, saj predstavljajo nižji kognitivni cilji podlago za
doseganje višjih izobrazbenih ciljev. Spoznavno usmerjen pouk vključuje in povezuje
procesno ter asociativno učenje oziroma znanje ter omogoča uresničevanje ciljev vseh
kategorij, soodvisno ali povezano (Cencič, Cencič, 2002).
Učitelj spodbuja situacije socialno-spoznavnega konflikta, kar lahko doseže z različnimi
učnimi metodami in strategijami, saj se je izkazalo, da nobena metoda in tehnika poučevanja
nista univerzalni. Različne didaktične metode in oblike ustrezajo različnim vrstam znanja in
spoznavnim značilnostim otrok, zato je pomembno, da se učitelji ne odločajo za
izključevanje, temveč za dopolnjevanje posameznih didaktičnih metod. Pri izbiri didaktične
strategije je zelo pomembna učiteljeva fleksibilnost, kombinirati in dopolnjevati mora
didaktične metode glede na postavljene učne cilje in glede na razvojne značilnosti in
individualne značilnosti učencev. Učitelj ni pozoren le na kvantitativno dimenzijo znanja
učencev, temveč učni proces organizira primerno učenčevemu predznanju, pogledu in
izkušnjam (Cencič, Cencič, 2002; Peklaj in sod., 2009).
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2.3.3. PSIHOLOŠKA IZHODIŠČA
Cilji in didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka so zasnovani tudi na naukih
razvojne psihologije, znanstvene discipline, ki preučuje spremembe in doslednosti psihičnega
delovanja pri posameznikih v času ter se ukvarja s tem, kako in v čem se ljudje spreminjajo ali
ostajajo enaki v daljšem časovnem obdobju (Baltes, 1987, cv: Zupančič, 2004). Različne
kognitivne šole so se v svojih naukih ukvarjale s pomembnostjo in pomenom človekovih
notranjih mentalnih, predvsem pa spoznavnih procesov pri učenju, kot so na primer vpliv
predznanja, ciljev, pričakovanj, pripisovanj ter doseganja globljega razumevanja. V
slovenskem šolskem okolju so najodzivnejši rezultati raziskovanj Jeana Piageta, švicarskega
biologa in razvojnega epistemologa, ki je k razumevanju učenja prispeval razvojno
perspektivo, s katero utemeljuje otrokov duševni razvoj s teorijo konstruktivizma. Piageteva
teorija razvoja sposobnosti je močno vplivala na učne postopke in didaktične metode.
Konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja menijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš
drugemu »dati« niti ga od nekoga »sprejeti«, temveč ga mora vsak posameznik z lastno
miselno aktivnostjo ponovno sestaviti. Otrok se neprestano srečuje s situacijo, da mu že
usvojeno znanje ne zadošča za razumevanje novih pojmov in pri tem doživlja spoznavni
konflikt. Mehanizem uravnoteženja ima pri razreševanju spoznavnega konflikta pomembno
vlogo in proces spoznavanja pojasnjuje z dvema med seboj ločenima procesoma, asimilacijo
in akomodacijo, ki pa potekata sočasno in tvorita ravnovesje. Pri procesu asimilacije po
Piagetu gre za posameznikovo težnjo po razumevanju novih izkušenj in uvrščanju novih
podatkov v obstoječe miselne strukture. Proces akomodacije po Piagetu pa je prilagajanje
starih struktur novim podatkom, s čimer prihaja do strukturnih sprememb, procesa
adaptacije. Teorija o spoznavnem razvoju spreminja teorijo učenja in poučevanja ter vodi do
vedno višjih stopenj razumevanja. Učitelji morajo učence postavljati v okoliščine, ki
spodbujajo usvajanje empiričnih dejstev, ki nato vodijo do spoznavnih nasprotij. Psihologija
učenja in diferencialna psihologija poudarjata individualno spoznavno strukturo in
individualni stil učenja in mišljenja ter zagovarjata konstruktivistična stališča, kar v veliki meri
spoštuje tudi spoznavno usmerjen pouk (Marentič Požarnik, 2000; Cencič, Cencič, 2002).
Pri učenju je pomemben tudi čustveno-socialni razvoj učencev, ki je najbolj stimuliran, ko so
zagotovljene otrokove razvojne potrebe po čustveni varnosti, saj intelektualna aktivnost ni le
individualne, temveč tudi čustvene narave. Spoznavni razvoj se mora razvijati v povezanosti
z enim ali več predstavniki, saj se posamezniki soočajo z različnimi metodami in postopki
sodelovanja in mišljenja, kar povzroča destabilizacijo prvotnega postopka reševanja
problemske naloge oziroma povzročajo nastanek socialno kognitivnih konfliktov.
Sodelovanje v razredu pripelje do medsebojnega spodbujanja, iskanja rešitev, širjenja
področja, preverjanja rešitev, prispeva k spreminjajo poti reševanja, vpliva na predstavitev
problemov, zlasti na preverjanje postopka in rezultatov dela. Neposredno iz opisanih postavk
izhajajo bistvene značilnosti sodobnega pouka: soočanje s problemi, aktivno reševanje,
sodelovanje med učenci (Cencič, Cencič, 2002).
Zelo pomembna psihološka individualna struktura je spoznavna struktura posameznika.
Spoznavna struktura je mreža spoznanj, ki se v duševnosti postopoma preoblikuje in bogati
skozi življenje posameznika. Komponente spoznavne strukture se pri vsakem posamezniku
neenakomerno razvijajo, bodisi v smer večje diferenciranosti znanja (nastanek bogatejšega,
točnejšega znanja), bodisi v smer večje integriranosti znanja (povezovanje prej ločenega
znanja). Zasnova strukturne celote razlaga, da posamezni delčki znanja združijo in postanejo
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del strukturne celote, ki je kvalitativno različna od celote svojih delov. Usvojeni pojmi so
bistvena sestavina kognitivne strukture in so urejeni v obliki sematičnih mrež, ki ponazarjajo
povezavo med bolj ali manj sorodnimi pojmi. Spoznavna struktura je sestavljena iz
posameznih dejavnikov (znanje, miselni procesi, predlogi in pravila), ki so med seboj
povezani in tvorijo integracijski sistem. Strukturna stopnja je odvisna tudi od stopnje
duševnega razvoja učenca in hkrati določa tudi njegovo miselno aktivnost na določeni
stopnji razvoja. Novo usvojeno znanje se torej podreja jasnim in ustaljenim pojmom že
obstoječih znanj. Vendar pa se novo usvojeno znanje lahko popači, če so obstoječi pojmi
nejasni ali pa napačni, zato je zelo pomembno, da se učitelj zaveda, katere pojme učenec
obvlada, kako jih zna uporabiti in kako so povezani v sistem(Cencič, Cencič, 2002).
Druga pomembna psihološka individualna dimenzija, ki je tesno povezana s spoznavno
strukturo posameznika, je stil mišljenja ali spoznavni stil, ki tvori trajne in dosledne
individualne sposobnosti v spoznavni organizaciji in delovanju. Spoznavni stili se razvijajo na
podlagi zgodnjih izkušenj posameznika, osebnostnih lastnosti, čustvovanja in motivacije
posameznika in se kažejo v tem, kako posameznik sprejema nova sporočila, jih predeluje in
ohranja ter kako rešuje probleme. Spoznavni stil neposredno vpliva na učni stil, saj je
spoznavanje učenje in učenje spoznavanje (Marentič Požarnik, 2000; Cencič, Cencič, 2002).
Dejavnosti v razredu morajo biti zasnovane in izvedene na način, da vsakemu učencu
ponudijo priložnost, da se v učni proces vključi na način, ki jim najbolj ustreza: opazovanje,
navajanje primerov, preizkušanje in razmišljanje. Besedno učenje nižje ravni, asociativno
učenje in posredovalni pouk ne soglašata s sodobnim pojmovanjem učenja, ki priznava, da
na učenje vplivajo obstoječe znanje, stališča, spoznavna struktura, čustva in pričakovanja
učenca ter je zato učenec pomemben dejavnik učnega procesa. Od učenca je odvisno, kaj in
na kakšen način ponotranji učno vsebino. Sodobna šola in spoznavno usmerjen pouk si delita
glavne poudarke: problematizacijo učnih vsebin, individualizacijo pouka, povezovanje novega
in starega znanja, aktivnost učencev in sodelovanje med učenci (Cencič, Cencič, 2002).
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2.4.

TEMELJNE KATEGORIJE UVAJANJA DIDAKTIČNIH METOD SPOZNAVNO
USMERJENEGA POUKA

Sodobni pristop spoznavno usmerjenega pouka v veliki meri omogoča konstruktivistični
didaktični model z vsemi svojimi značilnostmi. Osnovna konstruktivistična misel je, da ljudje
dejavno ustvarjamo znanje, kar pomeni, da ustvarjamo grob sistem spoznanj, ki temeljijo na
naših izkušnjah. Sodobna šola izhaja iz dejstva, da otrok ni prazna vaza, zato je pomembno,
da razumemo, kako učenci ustvarjajo znanje in da imajo o neki temi že določene predstave
ter da znamo organizirati učni proces tako, da učenci samostojno kreirajo svoje znanje
(Kolar, 2018).

2.4.1. PRIPRAVA UČITELJA
Naloga učitelja je, da z načrtovanjem učnega procesa učencem zagotovi, da optimalno
razvijejo svoje znanje, sposobnosti, veščine, kompetence. Zato mora biti izhodišče
načrtovanja pouka natančna opredelitev učnih izidov oziroma nameravanih učinkov
didaktične dejavnosti na učence in tudi na dosežke njihovega učenja. V učnih izidih je zavzeto
izkazovanje učenčevega znanja, spretnosti, veščin in odnosa. Učenci bodo učne izide lahko
dosegli in uresničili, če bo učitelj, namesto prevladujoče frontalne didaktične razlage,
načrtoval pripravo čim bolj učinkovitega učnega okolja, ki bo vsakemu učencu pomagalo do
kakovostnega usvajanja novega znanja in tudi do razvoja intelektualne, osebne, socialne in
čustvene dimenzije osebnosti posameznega učenca (Spreminjam šolo.si. Priprava na pouk,
2018).
Spoznavno usmerjen pouk mora biti, kot vse pedagoške dejavnosti, ciljno in načrtno
usmerjen. Učitelj mora slediti učnemu načrtu predmeta, izbrati in napovedati mora tematski
sklop, določiti cilje za posamezne učne ure, vsebino ter izbrati ustrezne didaktične metode in
oblike dela. Pomembna izhodišča, ki jih mora učitelj upoštevati pri načrtovanju spoznavno
usmerjenega pouka, so intuitivne predstave, predhodna pojmovanja, že obstoječe spretnosti
učencev in njihove sposobnosti. Učitelj prilagodi poučevanje glede na ugotovljeno
predznanje učencev in tudi glede na različno kakovost predznanja med posameznimi učenci v
razredu. Izbira načina ugotavljanja predznanja učencev je odvisna od starosti in razvojne
stopnje učencev. Izjemno je pomembno, da se nove šolske informacije povežejo z
obstoječimi pojmi in predstavami učencev, ki jih nato nadgrajujejo in/ali spreminjajo. Če se
delne šolske informacije povežejo v strukturo, nova struktura pa se ne poveže z že
usvojenimi informacijami, se razvijeta dve spoznavni strukturi vzporedno: šolsko znanje in
alternativna naivna struktura. Slednja je za učenca bolj smiselna in odporna proti šolskemu
znanju (Cencič, Cencič, 2002; Kolar, 2018).
Spoznavno usmerjena učna ura mora biti zasnovana po načelu sistematičnosti in
postopnosti, ki ga moramo upoštevati tako pri razporeditvi vsebine kot tudi pri metodičnih
postopkih. Učitelji morajo upoštevati pravila: od bližnjega k daljnemu, od znanega k
neznanemu, od konkretnega k abstraktnemu, od enostavnega k sestavljenemu. Načelo
sistematičnosti zahteva, da učitelji zastavijo učni proces tako, da se novi pojmi povezujejo v
pojmovne mreže ali sisteme. Prav tako je pomembno tudi, da v spoznavno usmerjen pouk
vključujemo korelacijo (soodvisnost vsebine) med predmeti (Cencič, Cencič, 2002).
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Učitelji se morajo za didaktične metode in postopke spoznavno usmerjenega pouka načrtno
usposabljati in poglobiti svoje znanje. Seveda pa na kakovostno izvedbo učnega procesa
vplivajo tudi čustva in motivacija učitelja. Pozitivne značilnosti učitelja so vztrajnost,
radovednost, odprtost, miselna prožnost, samozavest, samokritičnost, pozitivna motivacija,
sposobnost vzbuditi navdušenje in zanimanje, izvirnost, fleksibilnost, tolerantnost, skrbnost
ter ustvarjanje sproščenega vzdušja v razredu (Cencič, Cencič, 2002, Špoljar, 2004).
Učitelj mora biti učencem mentor, njegovo izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa mora
biti kvalitetno, organizirano, časovno optimalno zastavljeno, imeti mora dovolj didaktičnega
znanja, ustrezno neverbalno komunikacijo in spretnost poučevanja. Poznati mora svoje
učence, njihove prednosti in slabosti, interese, znanje ter tudi osebne lastnosti vsakega
posameznika. Da lahko učence pripelje do kvalitetnega znanja, mora poznati izobrazbeno
raven učencev, saj lahko le tako organizira ustrezno dejavnost v razredu (Cencič, Cencič,
2002).

2.4.2. PRIPRAVA UČENCEV
Tekom učnega procesa učence vzgajamo in jih vzpodbujamo k razvijanju socialnih spretnosti.
Učenec mora razvijati aktivno poslušanje, mora biti radoveden in učitelja spraševati za
pojasnila, iskati mora soglasje, upoštevati mora ideje drugih članov razreda, sodelovati mora
z drugimi učenci, sposoben mora biti sprejemanja in nudenja pomoči. Torej učitelj mora
pomaga razviti inovativnega in aktivnega učenca, ki gradi svoje znanje. Sodobne teorije
socialnega učenja poudarjajo pomen pridobivanja znanja s pomočjo izmenjave informacij
med učenci, saj je v šolskem prostoru premalo medsebojnega sporazumevanja in skupnega
iskanja odgovorov. Če učno delo poteka v skupinah, morajo učenci razviti kompetenco
demokratičnosti in odgovornost za svoje rezultate in rezultate drugih. Delo po skupinah
omogoča tudi boljše spoznavanje med učenci, doživljanje medsebojne podpore, razvoj
spoštovanja razlik med učenci in oblikovanje skupinske identitete. Za doseganje kakovostnih
rezultatov spoznavno usmerjenega pouka mora učenec novo znanje graditi s pomočjo
starega, saj staro in novo znanje medsebojno vplivata na kakovost. Prav je, da učenci
postavljajo vprašanja, kadar se porajajo negotovosti ali ne uspejo uskladiti novih informacij s
starimi (Cencič, Cencič, 2002; Kolar, 2018).
Ciliji spoznavno usmerjenega pouka niso usmerjeni le v doseganje maksimalnega učnega
rezultata, temveč tudi spodbujajo razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov v razredu. V
razredu morajo učenci upoštevati temeljna pravila kulturnega pogovora: ne prekinjajo
sošolcev in ne zavračajo mnenja manj uspešnih sošolcev, se ne posmehujejo idejam drugih,
ne prevladujejo najglasnejši učenci. Vsak posameznik se mora v razredu počutiti varno,
sprejeto in čutiti mora, da je vsako mnenje v razredu enakovredno, kar pripomore k
boljšemu počutju posameznikov v razredu in h pozitivnemu oblikovanju učenčeve
samopodobe (Kumer, 2016; Kolar, 2018).
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2.4.3. IZVEDBA SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA
Pojmovanja učiteljev o poučevanju usmerjajo način izvedbe pouka. Učitelj se na podlagi
številnih dejavnikov odloči za prevladujočo didaktično metodo in obliko spoznavno
usmerjenega pouka, kot so na primer:
-

problemski pouk;
raziskovanje;
eksperiment;
terensko delo;
ekskurzija;
projektno učno delo in druge učne metode.

Za usvajanje novih informacij je potrebna bogata materialna baza, delovni zvezki, učni listi,
multimedija, IKT tehnologija. Kubale (1999, str. 53) poudari, da samo s kredo, tablo in
zastarelim učbenikom ni mogoče pričakovati, da bi učenci znanje samostojno usvajali in se
oblikovali v samostojne, kreativne, fleksibilne, razgledane in sposobne osebnosti (Kubale,
1999).
Prva odločitev o izbiri metode dela temelji na tem, kaj želimo doseči s podanim znanjem.
Izbira najprimernejše metode za dosego zastavljenega cilja je odgovornost učitelja. Izbira je
odvisna od vsebine usposabljanja, izkušenj udeležencev, zrelosti učencev in učnega stila.
Nekatere metode pouka v svoji osnovi niso spoznavno usmerjene, vendar jih lahko učitelj
obogati z sestavinami svobodnega učenja. Primera takih učnih metod sta metoda razlage in
metoda razgovora, ki sta v sodobni šoli še vedno zastopana. Vendar pa mora prevladujočo
frontalno učno obliko v čim večji meri zamenjati skupinska in individualna učna oblika, saj v
omenjeni organizaciji učne oblike učitelj lahko lažje upošteva posamezne učence in jih
zaposli glede na njihove sposobnosti, posebnosti, predznanje, stopnjo vzgojenosti,
emocionalne sposobnosti. Učiteljevo posredovanje znanja in vodenje učnega procesa mora
biti čim bolj posredno, taktno in nevsiljivo, kar posledično vodi v samostojnejše učenje
(Strmčnik, 1978; Kubale, 1999).
Ustrezna uvodna motivacija pripravi ugodno vzdušje in v učencu vzbudi željo po pozornosti
in po sodelovanju. Učitelj učencem predstavi temo učne ure in opredeli cilje učne ure, opiše
vlogo učitelja v razredu ter vlogo učencev. Poudari, kaj in kako se bo delalo ter omogoči
optimalne delovne pogoje v razredu (ustrezna učila in učne pripomočke). Navodila za delo v
razredu morajo biti natančna in jasno strukturirana. Učitelj je usmerjevalec, nadzoruje potek
učnega procesa, opazuje socialne spretnosti in odnose, če je potrebno zagotovi pomoč, daje
komentarje, vendar se izogiba poimenovanju posameznikov. Učiteljeva naloga ni, da je
cenzor, ne sme zavračati nenavadnih in izvirnih idej, temveč mora strniti glavne misli
razreda, če se misli v razredu razhajajo. Poziv, da na vprašanje odgovori tisti učenec, ki je prvi
dvigne roko, prekine miselni tok ostalih in tako tudi počasnejši učenec navaja, da je njegovo
razmišljanje neučinkovito, kar predstavlja veliko formativno škodo (Cencič, Cencič, 2002;
Kolar 2018).
Učitelj mora med izvedbo spoznavno usmerjenega pouka upoštevati in spodbujati vsakega
učenca, da s svojo aktivnostjo v največji meri doseže načrtovane cilje. Pri tem pa mora
upoštevati individualne posebnosti vsakega učenca. Pri spoznavno usmerjenem pouku sta
pomembni aktivacija in spodbuda vseh učencev, saj se na ta način naučijo jasno izražati svoje
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misli in dozorevajo za sporazumevanje z drugimi. Učitelj skrbi za sproščeno razredno ozračje,
ki opogumlja učence, da razkrivajo svoje ideje in o njih razpravljajo. Tekom izvedbe
spoznavno usmerjenega pouka učitelj uporablja raznolike strategije preverjanja, saj tako
lažje in bolje razume razmišljanje učencev ter jim daje povratno informacijo o procesu in
vsebini razmišljanja (Cencič, Cencič, 2002; Marentič Požarnik, 2004).

2.4.4. EVALVACIJA REZULTATOV
Metadiskusija napredka, občutij naj poteka med vsemi udeleženci. S pomočjo evalvacije se
lahko učitelj vpraša, ali je pouk potekal tako, kot je bil zastavljen, ali so bili učenci tekom
učne ure dovolj aktivni, ali so bile zaposlitve ustrezno razdeljene med učence, ali so bili
učenci dovolj in ustrezno motivirani, ali so bile izbrane ustrezne didaktične metode, oblike
dela, učila in učni pripomočki. Evalvacija je lahko sprotna ali pa končna, seveda se razlikuje
tudi od uporabljene učne metode spoznavno usmerjenega pouka. Učitelj si za lažje
poučevanje lahko opredeli učne kriterije za ugotavljanje učne aktivnosti, po njih uro analizira
in v nadaljevanju organizira svoje delo tako, da ponudi dovolj možnosti, da se bo aktivnost
učencev povečevala. Evalvacija učne ure pa ni namenjena le učitelju, temveč tudi učencem,
saj kognitivne povratne informacije dajejo učencem poročilo o njihovem uspehu ali
neuspehu v zvezi z opravljeno nalogo. Vsako delo učenca dobi svojo pravo vrednost, če dobi
povratno informacijo o tem, v kolikšni meri je pri svojem delu na pravi poti in o pravilnosti
njegovih rezultatov. Redna evalvacija učenčevega dela je pomembna, saj ga tako vodimo h
kritičnemu vrednotenju svojega dela in s tem tudi povečujemo njegovo željo po
kakovostnejšem in obširnejšem znanju. Le uspešen učenec lahko začuti željo po še večji
uspešnosti (Smith, 1999; Brinovec, 2004; Volk, Pisk, 2015).
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2.5.

SPOZNAVNO USMERJEN POUK V PRAKSI

V šolstvu se pogosto spregleda dejstvo, da spoznavna struktura znanosti ni enaka spoznavni
strukturi učenca ali dijaka. Prav tako tudi ne moremo enačiti spoznavne strukture, miselnega
horizonta, načina razmišljanja učiteljev in učencev ali dijakov. S klasičnim pristopom do
poučevanja, na primer s predavanji in s spodbujanjem učenja predvsem iz učbenikov, učitelj
doseže le del učencev, ne pa celotnega razreda. Zato je za kakovost znanja učencev in dijakov
pomembno, da kombiniramo različne didaktične pristope, med katere prištevamo tudi
spoznavno usmerjen pouk. Vendar pa je prenos spoznavno usmerjenega pouka iz teorije v
prakso lahko včasih težaven. V razredu lahko zavlada nesmotrna aktivnost in nemir, učenec
je prepuščen samemu sebi, namesto da bi individualno sprejemal novo znanje s svojimi
spoznavnimi strukturami. Da bi se izognili skrajnostim svobodnega učenja in vzgoje, moramo
upoštevati, da mora vsaka reforma pouka upoštevati in uresničevati zakonitosti, cilje
vzgojno-izobraževalnega procesa ter spoštovati didaktična načela. Ne obstaja univerzalni
didaktični pristop, ki bi enako ustrezal vsem učencem. Zato je pomembno, da učitelj različne
didaktične metode in oblike uravnovešeno vpeljuje v učni proces ter učencem zagotovi, da
do znanja prihajajo na različne načine (Cencič, Cencič, 2002; Rutar Ilc, 2005).

2.5.1. PRAKSA SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA V SLOVENIJI
V slovenskem šolskem prostoru najdemo spoznavno usmerjen pouk zadnja tri desetletja,
torej za nas ni nekaj povsem novega. Prakse spoznavno usmerjenega pouka se v naši šolski
praksi uveljavljajo delno ali kot alternativni koncepti. Med posamezne metode in sisteme
lahko prištevamo metodo reševanja problemov, projektno delo in raziskovanje. Med
alternativne koncepte pa spadata integrirani pouk in Waldorfska šola, ki je v slovenski šolski
prostor v vstopila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in se razširila na štiri osnovne šole,
Waldorfsko gimnazijo, Waldorfsko glasbeno šolo in več Waldorfskih vrtcev po Sloveniji. Učni
načrt Waldorfske šole je tesno povezan z razvojnimi potrebami učenca, poučevanje po
waldorfski pedagogiki zajame celotno osebnost otroka in mladostnika ter skrbi za razvoj
sposobnosti in zmožnosti posameznikov s ciljem, da kot odrasli postanejo zavestni,
odgovorni in sočutni. Waldorfska pedagogika izhaja iz predpostavke, da uspešno družbo
lahko sestavljajo le kreativni posamezniki, zato je pomembno, da pri učencih razvijajo in
ohranjajo njihovo ustvarjalnost ter zanimanje za svet (Cencič, Cencič, 2002; Zavod za razvoj
Waldorfskih šol in vrtcev – zveza, 2018).
Najbolj organizirano zastavljeni praksi spoznavno usmerjenega pouka sta bili integrirani pouk
in projekt Tempus. Pomen integriranega pouka je bil večji na koncu 20. stoletja kot danes. V
okviru projekta Didaktična prenova razredne stopnje osnovne šole je bila izdana zbirka štirih
knjig, s pomočjo katerih so didaktično metodo integriranega pouka uvedli v slovenski šolski
prostor. Integrirani pouk je modernizirana različica strnjenega šolskega dela, ki ga poznamo
iz obdobja med obema vojnama. Namen integriranega pouka je pouk, usmerjen na otroka.
Učne metode so prilagojene otrokovi psihi, njegovemu dojemanju sveta, njegovim
zmožnostim in potrebi po varnosti, samoaktualizaciji in pozitivnemu samovrednotenju.
Učitelj se mora zavedati, da lahko otrok le sam pride do novih spoznanj, zato je spremenjena
tudi vloga učitelja. Učitelj organizira, usmerja, spremlja, spodbuja, prilagaja tempo in
pomaga učencem. Integriran pouk lahko učitelj izvaja s pomočjo različnih didaktičnih oblik in
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metod dela, kot so na primer: skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo, pogovor,
uporaba miselnih vzorcev, poročanje, eksperimentiranje, itd. Cilj takega pouka je, da bi
učenci pri učenju postali samostojni in da bi se znali učiti (Kuščer, 1992; Cencič, Cencič,
2002).
Rezultati mednarodnega projekta Tempus: Razvoj začetnega naravoslovja so pripomogli k
kakovostnejšemu zgodnjemu učenju naravoslovja, predvsem so predstavljeni enostavni
poskusi in spodbude za razmišljanje. Projekt je v Sloveniji potekal v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja v navezavi z nizozemskimi strokovnjaki, ki so predstavili veliko različnih
pristopov za zanimiv pouk naravoslovja, med katerimi je bila tudi didaktična metoda pouka
na prostem. S pomočjo projekta Tempus so učiteljem približali pomen procesa spoznavanja
in učenja. Osrednjo vlogo učnega procesa imajo učenci, njihova pojmovanja, ideje in
izkušnje, ki vplivajo tako na načrtovanje kot tudi na izvedbo pouka. Projekt predstavlja model
sodobnega konstruktivističnega učenja, pri katerem je poudarek na učenčevi konstrukciji
znanja in na socialni dimenziji učenja (Cencič, Cencič, 2002; Skribe – Dimec, 2014).
Z didaktično prenovo in posodobitvijo učnih načrtov so dobile aktivne učne metode
spoznavno usmerjenega pouka pomembnejšo vlogo v vzgojno–izobraževalnem prostoru, saj
z njihovo pomočjo razvijamo učence in dijake v bodoče (evropske in svetovne) državljane z
lastnim kritičnim mišljenje. Številne šole in učitelji se vse pogosteje odločajo za vpeljevanje
projektnega pouka, terenskega dela, eksperimentov, problemskega pouka in ostalih
didaktičnih metod, ki spodbujajo aktivno, ustvarjalno, odgovorno, celostno, kritično vlogo
učenca (Resnik Planinc, Nemec, 2010; Šen Vitez, 2010).

2.5.2. PRAKSA SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA V TUJINI
Konstruktivistične teorije in spoznavno usmerjen pouk so v današnjem svetu trend, saj so
znanje, tradicionalna varnost, vrednote in resnice pod vprašajem. Veliko bolj uveljavljeni so
bili različni koncepti spoznavno usmerjenega pouka v zahodnem evropskem in ameriškem
šolskem sistemu, vendar so izkušnje pokazale, da pretiravanje, absolutizacija in površinsko
posnemanje idej vodita do skrajnosti v šolskem okolju. Našteto lahko vodi do problema
nediscipline v razredu, samovolje učencev, nepopolnega in plitkega znanja učencev. Izkušnje
so pokazale, da reforme v šolstvu, ki dajejo prevelik poudarek odpravljanju starih teorij in
metod dela, pogosto negirajo, rušijo, zahajajo v svoja nasprotja, namesto da bi se
osredotočile na spremembe, ki odpravljajo slabe ter neučinkovite šolske prakse. Zato je
pomembno, da se zavedamo slabosti nekritičnega in površnega prenašanja tujih izkušenj v
prakso ter se sprememb učnega procesa lotimo preudarno (Cencič, Cencič, 2002).
Spoznavno usmerjen pouk in posredno poučevanje daje učencem možnost za samostojno
učenje. Teza o neprestani fizični in socialni aktivnosti učencev lahko vodi do pouka, pri
katerem se učenci neprestano merijo, opazujejo, eksperimentirajo, zapisujejo, ob koncu pa
ne naredijo samostojnih miselnih sklepov, temveč jih namesto njih naredi učitelj, ki ni
pozoren na spoznavno produktivnost aktivnosti. Prav tako se vedno pogosteje izpostavlja
skeptične primere učiteljev, ki trdijo, da učenci ne morejo sami vsega odkriti. Učitelj mora
ustvariti ugodne pogoje za procese učenja, vzpodbudno okolje in vzpodbudno socialno
omrežje. Nezaželeni so ukazi, neposredna navodila, vmešavanje učitelja v proces usvajanja
novega znanja. Učenci naj bi prišli samostojno do spoznanj s pomočjo tolerantnosti,
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posredne spodbude učitelja, nasveti v obliki vprašanj ter oblikovanjem situacije dvoma
(Cencič, Cencič, 2002; Marentič Požarnik, 2004).
Model spoznavno usmerjenega pouka zahteva dosledno medpredmetno povezovanje in
odpravljanje mej med učnimi vsebinami, poukom in življenjem. Zaradi teženj po odpravi
tradicionalnih didaktičnih metod pouka se je na začetku prejšnjega stoletja razvila oblika
pouka, poimenovana projektno učenje. Projektna metoda se je uveljavila in razširila najprej
po ameriških šolah, po koncu šestdesetih let pa so jo izvajali tudi po eksperimentalnih in
zasebnih šolah po Evropi – v državnih šolah je bila metoda slabo zastopana. Najmočnejši
motiv za oblikovanje projektne metode je bila potreba po uvajanju t. i. celostnega pouka, saj
bi učitelji lahko zajeli obravnavo širše tematike, najpogosteje s skupnim reševanjem
življenjsko-socialnih problemov. Projektna metoda je pomemben del spoznavno
usmerjenega pouka, saj je učenec tisti, ki prevzame načrtovanje in organiziranje učnega
procesa, učitelj je postavljen v vlogo svetovalca. Z uvajanjem projektne učne metode in tudi
drugih metod spoznavno usmerjenega pouka v šolski prostor bi pripomogli k izboljšanju
spretnosti samostojnega učenja, povečanju motivacije za učenje in izobraževanje, izboljšanju
zmožnosti integracije in uporabnosti znanj, prav tako pa tudi k višjemu izobrazbenemu nivoju
pouka in obsežnejšemu znanju, saj se šole ne bi smele zadovoljiti z obravnavanjem
posameznih tem in preverjanjem izoliranih znanj (Cencič, Cencič, 2002; Špoljar, 2004).
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2.6.

UTEMELJENOST ZAHTEV PO SPOZNAVNO USMERJENEM POUKU PRI POUKU
GEOGRAFIJE

Vzgojno-izobraževalni sistemi po svetu doživljajo številne spremembe, ki jih je Lipovšek
(2001, str. 6) strnil v naslednje značilnosti:
-

-

svetovni model šole, kljub globalizaciji, ne obstaja;
povečuje se negotovost učiteljev in vzgojno-izobraževalni sistem je bolj nepredvidljiv;
ker število virov dostopnost znanja povečuje, šola ne tekmuje le z institucionalnimi
tekmeci (izobraževalne organizacije in združenja);
pričakovanja s strani staršev, učencev in države so vedno večja, saj se od šole pričakujejo
praktična in življenjska znanja, sposobnosti in spretnosti, ki so uporabni in se
medpredmetno povezujejo z znanji drugih predmetov in disciplin;
pričakovano je poučevanje, ki je prijazno učencem, sodobno in ekonomično (Lipovšek,
2001).

Tudi na področju pouka geografije se je pojavila potreba po posodobitvi učnega procesa in
uvajanju spoznavno usmerjenega pouka. V zadnjih treh desetletjih se strokovnjaki
intenzivneje ukvarjajo z raziskavami na področju pouka geografije. V preteklosti je
prevladovalo mnenje, da je v pouk potrebno prenesti vsa geografska znanja, ki jih je bilo
potrebno prilagoditi stopnji šole in razvojni stopnji učencev. Rezultati novih raziskav na
področju geografije pa so pokazali, da vseh geografskih znanj učenci ne morejo sprejeti. Zato
se je potrebno odločiti za temeljna znanja, ki jih morajo učenci usvojiti, poleg tega pa morajo
pridobiti tudi veščine in sposobnosti. Učitelji spodbujajo učence k zaznavanju problemov,
analiziranju, povezovanju znanja, iskanju zaključkov in poizkusom kritične presoje z
načrtovanjem in izvajanjem pouka z ustrezno izbranimi oblikami in metodami ter ustrezno
zastavljenimi vprašanji. Učenje geografije mora vključevati tudi proceduralno, ne le
deklarativno znanje. Proceduralno znanje zajema postopke za uporabo znanja v določenih
procesih ali rutinah. Učenci ga izkažejo z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi, kot je na primer
branje zemljevida. Deklarativno znanje pa zajema različne deskriptivne informacije (podatke,
dejstva, prepričanja, mnenja), pa tudi bolj kompleksna vsebinska znanja (razlage, teorije,
interpretacije) (Šeruga, Bevc, 2000; Brinovec, 2004).
Veliko znanstvenih panog si prizadeva, da bi bile vključene v vzgojno-izobraževalni sistem,
vendar jim ne uspe. Geografija pa si je ta položaj pridobila samo zaradi geografskih vsebin,
temveč tudi zaradi vloge povezovalnega predmeta. Geografija je edini predmet v šoli, v
katerem se enakovredno prepletajo družboslovna in naravoslovna spoznanja. Zato igra
pomembno vlogo pri uspešnem iskanju mladih v vedno bolj zapletenem svetu prihodnosti.
Geografija ima torej povezovalno vlogo, saj dogajanja vrednosti v luči medsebojnih vplivov
družbe in narave. Učitelji geografije so postavljeni pred velik izziv in odgovornost, saj samo
spremembe normativnih dokumentov, novi učbeniki in priporočila ne zadostujejo za
celostno pridobivanje znanja. Korak v tej smeri je zagotovo uvajanje aktivnejših didaktičnih
metod, med katere spada tudi spoznavno usmerjen pouk. Sodobni pouk geografije poudarja
učenčevo samostojno pridobivanje novih spoznanj, zato sta na primer terensko delo in
ekskurzija čedalje bolj priporočeni (in upati je, da tudi uporabljeni) metodi dela pri pouku
geografije. Učenci so s pomočjo samostojnega raziskovalnega dela bolj motivirani, bolj
sodelujejo, usvojeno znanje pa je globlje in trajnejše. Didaktični metodi ekskurzije in
terenskega dela zahtevata usposabljanje učiteljev, saj je tako več možnosti, da postane pouk
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geografije aktiven, učinkovit in uspešen. Pozitivne izkušnje uvajanja aktivnih didaktičnih oblik
v šolsko okolje so povzročile, da se za ekskurzije odločajo tudi učitelji drugih predmetnih
področij (Brinovec, 2004; Marentič Požarnik, 2005).
Spremembe so zajele tudi področje učil, učnih pripomočkov in drugih gradiv za učence.
Geografski učbeniki, atlasi in delovni zvezki so dobro urejeni ter bi jih lahko postavili ob bok
didaktičnim gradivom, ki jih v vzgojno-izobraževalnih procesih uporabljajo najbolj razvite
države. Učitelji imajo na razpolago veliko učil, ki so skrbno izbrana in pripravljena za aktivno
delo v razredu. Napredek tehnologije in tehnike pa še dodatno povečuje izbor učil, poleg
tega pa še racionalizira in omogoča boljšo pripravo učil za pouk (Ferjan, 2001; Brinovec,
2004). Uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenski izobraževalni
sistem poteka postopno že od leta 1994, najprej v namen priprave na pouk, postopoma pa
so snovalci izobraževanj začeli posegati tudi na posamezna predmetna področja, izdelavo
elektronskih gradiv in njihovo didaktično utemeljeno rabo na posameznih predmetnih
področjih. Uporaba IKT tehnologije prispeva k spreminjanju izobraževalnega procesa,
spremenjeni vlogi in nalogah tako učenca kot tudi učitelja. Učenci s pomočjo IKT tehnologije
samostojno zbirajo in obdelujejo geografske informacije, krepijo kritično mišljenje,
ustvarjalnost, razvijajo orientacijske in kartografske veščine, ki se od analognih načinov selijo
k digitalnih oziroma virtualnim (Jesenek Bračko, Kolnik, 2018; Lipovšek, Polšak, Lilek, 2015).
Spoznavno usmerjen pouk spodbuja tudi interdisciplinarno obravnavo vsebin. S pomočjo
nove tehnologije učitelji lažje zastavijo učno uro, pri kateri se prepletajo predmetna
področja. Možnost interdisciplinarne obravnave vsebin je pomembna, saj učenci sprejemajo
mnogo informacij z različnih področij, ki jih nato želijo predstaviti, osmisliti, povezati z
določenim učnim predmetom in predelati v ustrezne zaključke (Ferjan, 2001; Brinovec,
2004).
Sodobne metode spoznavno usmerjenega pouka oblikujejo učni proces tako, da so učencem
podana izhodišča in napotki za delo, do spoznanj in zaključkov pa pridejo sami. Aktivnim
didaktičnim metodam se pogosto upirajo učitelji na vseh stopnjah šole, saj organizacija in
izvedba takega pouka zahteva veliko priprav in naporov. Prav tako aktivno zasnovan pouk na
začetku poti ne daje ustreznih rezultatov, saj se morajo tudi učenci privaditi na drugačen
način dela. Vendar pa geografsko znanje veliko prispeva k poznavanju okolja in razvoja, prav
tako pa geografska izobrazba omogoča, da se posameznik zaveda svojih dejanj, ravnanja
družbenega okolja in pripomore k temu, da sprejema življenjske odločitve, ki ne škodujejo
okolju. Zato je pomembno, da učenci, tudi s pomočjo didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka, ponotranjijo geografske resnice in celostno geografsko mišljenje
uporabijo za skupne koristi, odgovorno ravnanje in trajnostni razvoj. Pomen znanja
geografije ima veliko veljavo ne le za otroke in mladostnike, temveč tudi za odrasle. Večina
odraslih ima izkušnje z učenjem geografije iz osnovne in srednje šole, malokdo nadaljuje
študij geografije tudi pozneje. Med svojim odraslim znanjem in časovno oddaljenim
izobraževanjem najbrž ne vidijo povezav, vendar pa to temelji tudi na znanju, ki so ga
pridobili tekom formalnega šolanja. V odraslem življenju lahko geografsko znanje uporabimo
na področjih bivanja, dela, prevoza, prostega časa. S spoznavno usmerjenimi metodami
učitelji ne upoštevajo le čustvenega, spoznavnega, intelektualnega, odgovornega, aktivnega
učenca, temveč vplivajo tudi na večjo možnost kakovostnega življenja odraslega
posameznika. Geografsko izobraževanje namreč pomembno vpliva znotraj političnega,
socialnega, osebnostnega, humanističnega, etničnega in estetskega področja ter vloga
geografije je vseživljenjska (Brinovec, 2004; Umek, 2005).
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2.7.

SPOZNAVNO USMERJEN POUK IN POUK GEOGRAFIJE

Minili so časi, ko je šolska geografija poskušala predstaviti vsa geografska znanja. Geografija
je spreminjajoča se znanost in tem spremembam sledi tudi pouk geografije. Geografske
vsebine so s svojo družboslovno in naravoslovno naravnanostjo primerne za uvajanje
didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v učni proces (Brinovec, 2004; Marentič
Požarnik, 2005).

2.7.1. ZASTOPANOST SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Geografska sporočila so povsod okoli nas. Pomemben geografsko vzgojno-izobraževalni cilj je
odkrivanje in pojasnjevanje geografskih procesov in pojavov v naravi in družbi v medsebojni
odvisnosti in povezanosti. Učitelj mora za doseganje ciljev uporabiti tiste metode in oblike
dela, ki učencem in dijakom omogočajo čim večjo dejavnost. Tudi pri pouku geografije se
spodbuja, da učitelji pri učencih poleg vsebinskega znanja pospešeno razvijajo tudi preostale
sposobnosti. Od zastavljenih ciljev pa do realnega uresničevanja v vsakdanjem delu učiteljev
in učencev oziroma dijakov pa je dolga in zahtevna pot. Učitelji lahko naredijo korak v pravo
smer z občutnim povečanjem deleža aktivnih metod, kot so raziskovalno, projektno,
sodelovalno in terensko delo ter učenje (Marentič Požarnik, 2005; Šen Vitez, 2010).
Vendar pa še vedno prevladuje način poučevanja, ki vse preveč poskuša učence prilagoditi
lastnemu načinu delovanja. Učitelji pozabijo, da so razredi sestavljeni iz individuumov z
različno razvitimi stili zaznavanja in se tako raje poslužujejo frontalne oblike dela, ki temelji
na kopičenju in zapomnitvi podatkov, ki jih posreduje učitelj. Frontalni pouk prevladuje pred
drugimi oblikami pouka, saj je s takšnim poukom mogoče predelati več snovi v kratkem času
kot z drugimi oblikami dela. Posledice tega so vidne v prenizki zapomnitvi in uporabi
geografskega znanja (Marentič Požarnik, 2005; Zver 2015).
Ciglerjeva je v članku z naslovom Zakaj potrebujemo spremembo učnega načrta geografije v
gimnaziji predstavila rezultate analize raziskave, ki je bila izvedena na področju geografije v
gimnaziji. Po mnenju Ciglerjeve (2001, str. 20) se učitelji geografije v srednjih šolah drugih
oblik pouka, kot so skupinsko delo, učenje v dvojicah in individualno učenje, poslužujejo zgolj
zaradi spremembe, poživitve učnega procesa. Rezultati raziskave so pokazali, da je aktivnost
dijakov pri pouku premajhna. 75 % dejavnosti pri pouku geografije v srednji šoli prevzema
učitelj sam, 20 % aktivnega dela pa obsegajo odgovori učencev na učiteljeva vprašanja.
Projektno učno delo je v srednjih šolah skorajda nepoznana oblika učenja. Učitelje pesti
nepoznavanje tega didaktičnega sistema in primanjkovanje časa, zato posledično učitelji niso
motivirani, da bi to obliko dela usvojili. Skupinsko delo učitelji bolje obvladajo, vendar se ga
ne poslužujejo pogosto, saj naj bi bilo časovno preveč potratno in manj uspešno v primerjavi
s frontalnim poukom. Ustvarjalnost je bila v šolskem prostoru geografije redko zastopana.
Rezultati raziskave po pokazali, da je bil v začetku 20. stoletja spoznavno usmerjen pouk
geografije v Sloveniji šele na začetku, saj je razvoj in uvajanje aktivnih oblik pouka omejeval
veljaven učni načrt in tudi čas, ki je nujen za globlje razumevanje (Cigler, 2001).
V skladu z didaktično prenovo gimnazij igrajo didaktične metode spoznavno usmerjenega
pouka pomembnejšo vlogo pri pouku geografije. Večji poudarek je na izvajanju različnih
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aktivnih metod pouka, kot so na primer projektni dnevi, ekskurzije in drugo. Učitelji dajo
večjo veljavo vpeljevanju aktivnih dejavnosti, ki jih skušajo izvajati medpredmetno,
večpredmetno in interdisciplinarno tako na vsebinskem kot na procesnem področju. Kot
primer lahko izpostavimo projekt z naslovom Šolski projekt – prioriteta iz letnega delovnega
načrta oziroma razvojnega načrta šole, ki je bil izveden na Gimnaziji Piran. V projekt je bilo
vključenih 30 % učiteljev, med njimi tudi učiteljica geografije Eva Slekovec, ki je v okviru
šolskega projekta izvedla dva samostojna projekta – »Delo z viri«, ki je bil izveden v 1.
letniku, in »Terensko delo v Strunjanu«, ki je bil namenjen dijakom drugega letnika. Po
zaključenem projektu je učiteljica podala analizo, v kateri je poudarila nujnost vključevanja
aktivnih oblik dela v učni proces, saj predstavlja popestritev za pouk, spodbuja aktivnost
dijakov, ki posledično usvojijo več znanja in spretnosti. Izpostavila je interdisciplinarno in
aplikativno vlogo geografije, saj si pri konstruiranju geografskega znanja lahko pomagamo z
znanjem in veščinami, ki jih dijaki pridobijo pri drugih predmetih, novo usvojeno znanje pa je
uporabno tudi v novih okoliščinah ali v življenju. Izpeljava projekta Šolski projekti je pozitivno
vplivala tudi na učiteljski kolektiv, saj je projekt povezal učitelje, kar se je odražalo na večjem
zadovoljstvu in povezanosti v kolektivu, izvedba projektov pa je tako dijakom kot tudi
učiteljem prinesla nova znanja in veščine (Slekovec, 2010).
Didaktične metode in oblike spoznavno usmerjenega pouka zasedajo vedno večji del
slovenskega šolskega prostora, vendar je še vedno v marsikaterem razredu frontalna oblika
mnogokrat najpogostejša oblika poučevanja v šoli. Tudi v šolskem prostoru mora
prevladovati zmernost, zato se sodobna šola nagiba k temu, da bi prevladovanje tovrstnega
pouka zmanjšali na smiselno mero in ga dopolnili z oblikami in metodami, ki bodo zagotovile
celovitejše doseganje ciljev. Sprememba oblike dela spodbudi učence k raziskovanju,
sodelovanju, razmišljanju, urjenju socialnih veščin, večji samostojnosti in k reševanju
problemskih situacij. Čas, ki ga šola in učitelji namenijo za v učence usmerjene metode, se
dolgoročno visoko obrestuje, čeprav je časovna komponenta največkrat trn v peti učitelja
(Marentič Požarnik, 2005; Zver, 2015).

2.7.2. DIDAKTIČNA NAČELA IN SPOZNAVNO USMERJEN POUK
Izobraževanje je zahtevna in zapletena dejavnost, zato so v didaktiki formulirana številna
načela, ki jih mora učitelj pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevati, da bo izvedba pouka
uspešna. Didaktična načela izhajajo iz pouka in se nanašajo na vse dele učnega procesa, kot
so na primer učne vsebine, učne metode, učna sredstva in pripomočki, na spoznavno
psihološko in organizacijsko stran pouka. Didaktična načela klasične didaktike so v sodobnih
teorijah učenja s teorijo konstruktivizma jasnejša in psihološko utemeljena. Sodobna šola ne
zanika tistih načel in pravil, ki so se oblikovala v procesu pouka in so rezultat uspešne prakse.
Taka načela in pravila so na primer načrtne aktivnosti, dostopnost, ekonomičnost,
individualizacije, doživljanja, od neznanja k znanju, od manjše sposobnosti k večji, itd.
Spoznavno usmerjen pouk zagovarja ravnotežje in zmernost, tako pri izbiri didaktičnih
metod, kot tudi pri vpeljevanju didaktičnih načel. Pomembno je da učitelj spodbuja učenčev
razvoj in samostojno aktivnost, vendar ne sme prevladati učenčeva samovolja. Vsa načela so
med seboj enakovredna, se med seboj prepletajo in tvorijo celoto. Za uspešno izvedbo
spoznavno usmerjenega pouka je pomembno spoštovanje načel, pretiravanje in
absolutiziranje posameznega načela pa je zgrešeno (Cencič, Cencič, 2002; Brinovec, 2004).
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Uspešnost spoznavno usmerjenega pouka geografije je odvisna tudi od naslednjih
didaktičnih načel, ki so tesno povezana z geografijo in s katerimi lahko dosežemo
objektivnost geografskega izobraževanja (Brinovec, 2004):
-

NAČELO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

Medpredmetno povezovanje je s posodobitvijo učnih načrtov v sodobnem vzgojnoizobraževalnem procesu vedno bolj upoštevano. Geografija ima s svojo dvojno –
družboslovno in naravoslovno – naravnanostjo veliko možnosti za medpredmetno zasnovan
pouk. Medpredmetna povezava zahteva od učitelja načrtno iskanje vsebinskih, miselnih,
metodičnih povezav in povezovanje na osnovi skupnih ciljev ter vsebin. Učenci in dijaki, s
pomočjo medpredmetnih povezav, razvijajo več veščin, pridobivajo širše in uporabnejše
znanje, omogočen je bolj življenjski in osmišljen pouk. Medpredmetne povezave morajo biti
zastavljene zmerno in kakovostno, v nasprotnem primeru se učenci in dijaki samo zmedejo
ter jim otežijo učenje. Medpredmetno povezovanje je pomembno didaktično načelo, ki ga je
potrebno vpeljevati v spoznavno usmerjen pouk, predvsem pri družboslovnih predmetih,
kamor spada tudi geografija. Prednost vpeljave se kaže v bolj dodelanih (tematskih) učnih
vsebinah, v pestrejšem in aktivno zasnovanem pouku ter v izgradnji bolj dodelanega znanja
(Šen Vitez, 2010; Mihelčić, 2015).
-

NAČELO PROSTORSKE RAZMESTITVE POJAVOV IN PROCESOV TER NJIHOVIH
MEDSEBOJNIH ODNOSOV

Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov nam
govori, da moramo določene vsebine iz pokrajine spoznati kot sredstvo, iz katerega
spoznamo prostorske odnose. Glede na izvor in značaj delimo geografske pojave na naravno
oziroma fizično in družbeno področje. Naravno okolje in Zemljino površje preučuje fizična
geografija. Družbena geografija pa preučuje vpliv družbe in človekovega delovanja kot
aktivnega dejavnika na pokrajino. Pri pouku geografije preučujemo razprostranjenost,
pomen in vlogo pojavov in procesov, njihovo medsebojno vplivanje in odvisnost. Geografska
spoznanja, do katerih pridemo na podlagi lokalnih ali individualnih preučitev, skušamo
primerjati s podobnimi dognanji in jih, če je le mogoče, povezati v splošne geografske
zakone. Opisano didaktično načelo pomaga učencem in dijakom, da že usvojeno znanje in
znanje, ki so ga pridobili z neposrednimi izkušnjami v domači pokrajini, uporabijo pri
samostojnem konstruiranju novega znanja (Vrišer, 2002; Brinovec, 2004).
-

NAČELO REGIONALNOSTI

Za pouk geografije je omejevanje prostora bistveno in z oblikovanjem regije znotraj večjih
prostorskih enot dobimo logičen okvir, znotraj katerega lahko natančno preučujemo
prostorske vsebine in odnose. Oblikovano regijo lahko opazujemo samostojno ali v
odvisnosti od drugih prostorskih enot. Z zapletenim procesom regionalizacije oziroma z
ločevanjem na določene pokrajine se srečujemo povsod. Regije pa lahko izbiramo po
različnih načelih. Če upoštevamo načelo decentralizacije, se izogibamo izbiri regij glede na
nacionalni interes oziroma lego. Prav tako mora učitelj upoštevati motiviranost učencev in
njihove interese pri izbiri regij. Pomemben je lokalni in globalni vidik, ki predvideva, da
moramo spoznati tako majhna kot tudi velika območja. Učitelj mora spoštovati tudi načelo
pestrosti oziroma različnosti regij, glede na fizičnogeografske, kulturne, socialnoekonomske
značilnosti, razvitost in trajnostni razvoj. Z regionalnim pristopom in študijami se učitelji
izognejo pastem regionalnega separatizma in pri pouku geografije dajejo prednost
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mednarodnim in globalnim problemom. Vendar pa je geografija živa veda. Procesi, pojavi in
dejavnosti se v pokrajini spreminjajo, zato ne morejo v šolski geografiji obstajati stalne
regije, temveč moramo slediti razvoju družbe in narave, vključevati v geografski pouk
aktualne in pomembne geografske pojave in procese, ki opisujejo in razlagajo sodoben svet.
Sodobna regionalna geografija mora v geografsko vzgojo in izobraževanje vnesti več
življenjskosti, neposredne osebne izkušnje in vsakodnevne probleme učencev in dijakov
(Brinovec, 2004; Kunaver, 2005; Popit, 2005).
-

NAČELO KOMPLEKSNOSTI (CELOSTNOSTI)

Načelo kompleksnosti je eno najpomembnejših načel pri pouku geografije. Načelo
kompleksnosti zagovarja, da prostorske konkretnosti in abstrakcije ter odnosov med njima
ne smemo preučevati samostojno, temveč v medsebojni odvisnosti z vsemi pojavi in procesi
znotraj neke regije ali celo širše. Kompleksnost obravnave geografskih vsebin je ključna in
specifična sestavina geografske vzgoje in izobraževanja. Načelo utrdi postopno in časovno
povezovanje in primerjavo z drugimi prostorskimi elementi narave ter je nujno za razvoj
geografskega načina mišljenja pri učencih in dijakih. Načelo celostnosti poudarja, da
posameznega pojava ali pojma ne smemo obravnavati le z vidika družbene ali fizične
geografije (Brinovec, 2004).
-

NAČELO OPAZOVANJA

Učenci in dijaki z opazovanjem aktivirajo miselni proces povezovanja elementov in procesov,
kar predstavlja najpomembnejši način usvajanja geografskega znanja. Pouk geografije bi
moral potekati v geografskem prostoru oziroma na terenu, saj bi samo tako lahko
maksimalno ponazorili nazornost geografskih vsebin. Vendar ne moremo vedno opazovati
fizičnogeografskih in družbenogeografskih pojavov v neposredni bližini, zato si učitelji
pomagajo z širokim izborom učnih sredstev. Da se izognemo nevarnosti nepravilne uporabe
načela opazovanja, mora učitelj opazovanje predmetov in pojavov organizirati zavestno,
sistematično in z ustrezno razmeščenimi učnimi sredstvi, če je opazovanje omejeno na
geografsko učilnico (Brinovec, 2004).

2.7.3. UČNE METODE SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Učne metode so teoretično utemeljeni in znanstveno potrjeni načini in postopki dela, s
katerimi učitelji in učenci uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje
izobraževalnega procesa. Učenci s pomočjo učnih metod, pod posrednim ali neposrednim
vodstvom učitelja, pridobivajo ali utrjujejo znanja in sposobnosti ter hkrati razvijajo svojo
osebnost in usposobljenost za življenje, delo v družbi (Blažič in sod., 2003; Brinovec, 2004).
Učne metode spoznavno usmerjenega pouka ne zavzemajo le specifično usmerjenih metod
in sistemov, temveč spoznavno usmerjen pouk upošteva tudi vse klasične učne metode in
oblike dela v razredu (Cencič, Cencič, 2002).
Učne metode so opredeljene s celotnim vzgojno-izobraževalnim procesom, s splošnimi
družbenimi razmerami in s področjem znanstvene vede, saj ima vsak predmet svojo logiko in
svoje specifičnosti. Brinovec (2004, str. 50) v delu Kako poučevati geografijo predstavi okvir
geografskih učnih metod, ki morajo upoštevati še:
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-

»naravo geografskih znanstveno-izobraževalnih vsebin;
naravo geografskega načina preučevanja objektivne stvarnosti in vsebine različnih
geografskih tem (splošnogeografskih, regionalnogeografskih);
starost učencev, njihove psihofizične sposobnosti, pri čemer je posebej pomembna
razvitost in vrsta mišljenja za določeno starost;
življenjske izkušnje učencev;
možnost uporabe znanstveno-raziskovalnih metod geografije, kar je zlasti pomembno pri
delu s starejšimi učenci in v skladu z novejšimi teorijami pouka;
opremljenost šole z učili in učnimi pripomočki;
usposobljenost učitelja, da uporablja določene učne metode« (Brinovec, 2004, str. 50).

Kompleksnost geografije kot šolskega predmeta ponuja možnost za organiziranje pouka tako
znotraj kot tudi zunaj učilnice. V skladu s cilji spoznavno usmerjenega pouka in pouka
geografije bomo predstavili nekaj temeljnih učnih metod spoznavnega učenja, ki
pripomorejo h kakovostnejši in trajnejši konstrukciji učenčevega znanja in sposobnosti.

2.7.3.1.

IZBRANE DIDAKTIČNE METODE Z VIDIKA SPOZNAVNO USMERJENEGA POUKA
PROBLEMSKI POUK

Preglednica 2: Prednosti in omejitve izbranih didaktičnih metod z vidika spoznavno usmerjenega
pouka

DIDAKTIČNA
METODA

PREDNOSTI Z VIDIKA SUP*
-

PROBLEMSKI
POUK1

-

-

V ospredje so postavljeni učenci;
problemska naravnanost pouka;
spodbuja razvoj ustvarjalnosti;
razvoj kritičnega, analitičnega in
sistemskega mišljenje pri učencih;
spodbuja tvorbo višjih izobrazbenih
kvalitet in sposobnosti;
učence notranje motivira za učenje;
spodbuja socialno komponento
učenja;
spodbuja večjo aktivnost učencev;
integracija učnih vsebin.
Učenci so postavljeni v aktivno vlogo;
spodbuja razvoj znanstvenega
mišljenja, motiviranja za učenje,
ustvarjalnosti, kritičnost;
spodbuja demokratične odnose med
učenci;

1

OMEJITVE
- Potrebno je
sistematično in
dolgoročno
usposabljanje učencev.

- Učitelj glede na vsebino,
usposobljenost učencev
in načrtovano izvedbo
izbere ustrezno učno
obliko (frontalno,
skupinsko, delo v

Vir podatkov: Cencič, Cencič, 2002, str. 115–137; Kunaver, 2005, str. 27–55; Strmčnik, 1992, str. 36–40; Žakelj,
2005, str. 79–88.
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RAZISKOVANJE2 -

TERENSKO
DELO3

-

-

-

EKSKURZIJA4

-

povezuje socialno in individualno
vzgojo;
učence navaja na objektivnost in
spodbuja fleksibilno mišljenje ter
ustvarjalnost;
učenci se usposabljajo za prevzemanje
odgovornosti;
krepi notranjo motivacijo za učenje.
Samostojno pridobivanje znanj,
spretnosti, veščin;
razvoj samostojnega načina
razmišljanja in ustvarjalnosti;
omogoča vseživljenjsko učenje in
razvoj kompleksnega geografskega
mišljenja;
prehod na ravni znanja od
površinskega pojmovanja razumevanja
do razumevanja pojavov in procesov;
omogoča nadgradnjo usvojenega
znanja v učilnici;
spodbuja čustveno doživljanje;
teži k družbenemu in osebnemu
razvoju.
Razvoj učenčeve ustvarjalnosti,
radovednosti, aktivnosti,
samostojnosti;
spodbuja razvoj delovnih navad,
odgovornosti, potencialnih
zmogljivosti, kritičnosti;
učenci poglobijo svoje znanje in
izkušnje;
pripomore pri povezovanju
teoretičnega in praktičnega znanja;
krepi domoljubje, sodelovalni duh,
življenjski optimizem med učenci;
medpredmetno prepletanje vsebin.

- Spodbuja samostojno delo učenca;
- upošteva učenca kot celostno bitje;
- znanja in veščine, ki jih učenci
2

dvojicah, individualno);
- Učenci in učitelj morajo
biti pripravljeni na tako
delo.

- Časovno in
organizacijsko zahtevna
metoda, saj zahteva
obsežno pripravo
učitelja in učencev;
- delo je pogojeno z
različnimi materialnimi
sredstvi (kompas, karte,
merilni instrumenti idr.);
- priporočljivo redno
vrednotenje v obliki
refleksije učencev in
samoevalvacije učitelja.

- Strokovno-didaktično in
metodično ena
najzahtevnejših metod;
- od učitelja zahteva
nenehno dodatno
didaktično in strokovno
izpopolnjevanje;
- interdisciplinarna
metoda, zato morajo pri
načrtovanju sodelovati
učitelji različnih
predmetnih področij;
- potrebna ustrezna
motiviranost učencev za
delo;
- po izvedbi ekskurzije
sledi analiza v razredu.
- Časovno in
organizacijsko zahtevna
metoda, saj zahteva

Vir podatkov: Cencič, Cencič, 2002, str. 168–185; Ferjan, 2018, Ivanuš Grmek in sod., 2009, 58–62
Vir podatkov: Brinovec, 2004, str. 163–169; Ferjan, 2001, str. 57–60; Lilek, 2007, str. 14–17; Resnik
Planic, Nemec, 2010, str. 214–231.
4
Vir podatkov: Brinovec, 2004, str. 207–211; Kolenc Kolnik, Resnik Planic, 2006, str. 22–26.
3
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PROJEKTNI
POUK5
-

EKSPERIMENT6

IGRA VLOG IN
SIMULACIJA7

pridobijo so odprto in
interdisciplinarno zastavljena;
poudarek je na medpredmetnem,
večpredmetnem in interdisciplinarnem
izvajanju pouka;
spodbuja razvoj odgovornosti pri
učencih;
spodbuja razvoj ustvarjalnosti;
spodbuja poglabljanje čustvenih in
socialnih povezav med učenci.

- Učenci pridobijo nove možnosti
mišljenja, doživljanja, vrednotenja in
ravnanja;
- namenjen oblikovanju kritične ter
ustvarjalne osebnosti učenca,
- pri učencih spodbuja razvoj
vedoželjnosti, domiselnosti,
doslednosti, objektivnosti, kritičnosti,
iznajdljivosti
- razvoj kognitivnih, psihomotoričnih,
efektivnih ciljev ter celostnega razvoja
učenca,
- spodbuja razvoj odgovornosti.
- spodbujata ustvarjalnost, sposobnost
za komunikacijo, sposobnost za
vživljanje v ljudi in situacije,
spodbujata domišljijo,
- povečujeta motivacijo in zanimanje za
obravnavano snov,
- povezujeta teoretično znanje s prakso,
- spodbujata izražanje čustev in
zavedanje čustvovanja,
- razvijata vpogled v problematiko
medosebnih odnosov,
- ilustrirata obravnavane teoretične
pojme,
- spodbujata razvoj kritičnega mišljenja
in sodelovanja.

obsežno pripravo
učitelja in učencev;
- obseg znanja, ki ga
učenec pridobi je
manjši, kot ga usvojijo
pri frontalno
zasnovanem pouku;
- zahtevo po boljši
opremljenosti šole z
različnimi učnimi
pripomočki in učili.
- Nekatere pojave lahko
opazujemo le pod
določenimi pogoji, s
pomočjo posebnih
naprav.

-

Nekatere igre vlog
zahtevajo vnaprejšnjo
pripravo učencev (na
primer: radijska oddaja,
kongres, promocija
knjige).

*SUP: spoznavno usmerjen pouk

5

Vir podatkov: Dushi, 2018; Ivanuš Grmek in sod., 2009, str. 62-69; Slekovec, 2010, str. 101–110.
Vir podatkov: Cencič, Cencič, 2002, str. 199–201; Mikec, Resnik Planinc, Popit, 2001, str. 61–69.
7
Vir podatkov: Debeljak, 2005, str. 89–99; Mrak Merhar in sod., 2013; Paquette, 2012.
6
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Nobena didaktična metoda in oblika ni univerzalna, saj, kot smo že omenili, obstajajo različni
mehanizmi spoznavnega napredovanja. Učenci so si med seboj različni, imajo različne
spoznavne značilnosti in ustrezajo jim različne učne metode. Zato so pri spoznavno
usmerjenem pouku poleg zgoraj naštetih specifičnih spoznavno usmerjenih metod in
sistemov obravnavane tudi klasične učne metode in oblike, kot so na primer metoda razlage
in metoda referata, metoda razgovora, metoda projekcije oziroma prikazovanja, metoda
razprave, metoda ovrednotenja dela, metoda diskusije, študija primera in druge (Cencič,
Cencič, 2002; Resnik Planinc, 2018).
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3. SKLEP TEORETIČNEGA DELA
V teoretičnem delu smo spoznali, da se zaradi družbenih, gospodarskih, političnih in
kulturnih sprememb vzgojno-izobraževalne institucije srečujejo s številnimi novimi izzivi.
Številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem koncepta pouka, že več kot desetletje
poudarjajo, da poučevanje ni le prenašanje vnaprej pripravljenih znanj, temveč urjenje
učencev za samostojno pridobivanje znanja, razvoj veščin in kritičnega mišljenja. Poudarjajo
dejstvo, da so učni cilji del poti, ki jo morajo učenci prehoditi sami z odkrivanjem,
utemeljevanjem, eksperimentiranjem. Učitelj učence na tej poti spremlja, vzpodbuja, vodi,
usmerja in gradi njihovo dejavnost. Tradicionalen pouk sicer zahteva aktivnost učenca,
vendar je ta vezana na ponavljanje, naštevanje, definiranje in vstavljanje, zato ta model
predstavlja prenos in pasivno sprejemanje znanja, ki učence (pre)slabo usposablja za
ustvarjalno intelektualno delo. Sodobna šola daje prednost iskanju povezav, presojanju,
mišljenju. Učencem niso ponujene končne resnice, temveč jih učitelji urijo v samostojnem
razmišljanju. Sodoben pouk pravzaprav temelji na izmenjavi vprašanj in odgovorov, kjer pa
vprašanja niso rezervirana le za učitelje in odgovori ne le za učence.
Spremembe na didaktičnem področju se torej kažejo v vključevanju aktivnejših metod in
oblik dela, pouk je učno – ciljno naravnan, poudarja se interdisciplinarnost pouka in celostno
aktiviranje učencev. Vse pomembnejšo vlogo pridobiva spoznavno usmerjen pouk, saj z njim
uspešno dosegamo zgoraj naštete cilje. Pouk geografije je s svojo dvojnostjo,
družbenogeografsko in fizičnogeografsko naravnanostjo, primeren za vključevanje aktivnih
metod spoznavno usmerjenega pouka. Pri pouku geografije ni več v ospredju cilj pridobiti
čim več informacij, podatkov in dejstev, temveč razvoj kritičnega geografskega mišljenja in
razvoj prenosljivega, vseživljenjskega znanja, ki pri učencih vzgaja odgovornost do
(geografskega) okolja na temeljih zavedanja aktivne vloge odgovornega posameznika in
družbe v sodobnem svetu.
Spoznali smo, da spoznavno usmerjen pouk v slovenski didaktični sferi ni novost, temveč se
uveljavlja delno kot posamezne metode in sistemi in delno kot alternativni koncepti vzgoje in
izobraževanja. Kljub temu da je v našem šolskem prostoru prisoten že tri desetletja, je v
obliki posameznih metod in sistemov pomembnejšo vlogo zasedel z zadnjo didaktično
prenovo, ki daje večji poudarek tistim oblikam in metodam dela, ob katerih so učenci
samostojni in aktivni. Lahko rečemo, da so posamezne didaktične metode spoznavno
usmerjenega pouka dobro raziskana tematika, prihaja pa tudi do premikov na področju
specialnih didaktičnih priporočil za učitelje geografije. Vendar pa se takemu delu pogosto
upirajo na vseh stopnjah šol, saj je treba vanj vložiti veliko naporov, istočasno pa tudi učenci
potrebujejo čas, da usvojijo nove metode in oblike dela, zato spoznavno usmerjen pouk na
začetku še ne daje rezultatov.
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4. EMPIRIČNI DEL
4.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V okviru magistrskega dela smo izvedli raziskavo, v kateri nas je zanimala problematika
izvajanja spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednjih šolah.
Spraševali smo se, v kolikšni meri so učitelji geografije v srednjih šolah seznanjeni s pojmom
in didaktičnimi metodami spoznavno usmerjenega pouka ter kako pogosto omenjene
metode vključujejo v pouk geografije. Zanimala so nas mnenja učiteljev o primernosti in
smotrnosti uporabe učnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije ter kje
vidijo prednosti oziroma omejitve takšnega pristopa.
Nato nas je zanimalo, kaj dijaki razumejo pod pojmom spoznavno usmerjen pouk, kakšno je
njihovo mnenje o vključevanju didaktičnih metod omenjenega pristopa v pouk geografije in
kako pogosto ga njihovi učitelji vključujejo v pouk geografije. Prav tako so nas zanimali tudi
vzroki, zaradi katerih se po njihovem mnenju učitelji pogosteje odločajo za vključevanje
učnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednjih šolah.
Na osnovi teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave smo pripravili, izvedli in ovrednotili
tudi tri učne ure, v katere smo vključili tri različne učne metode in oblike dela spoznavno
usmerjenega pouka.

4.2.
-

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Za učitelje geografije

a) Kako učitelji geografije v srednji šoli razumejo besedno zvezo spoznavno usmerjen
pouk?
b) Kako pogosto učitelji pri pouku geografije v srednji šoli uporabljajo posamezne učne
metode?
c) Kako pogosto učitelji geografije v srednji šoli uporabljajo didaktične metode
spoznavno usmerjenega pouka?
d) Katere prednosti didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka izpostavljajo
učitelji geografije na srednji šoli?
e) Katere pomanjkljivosti oziroma omejitve didaktičnih metod spoznavno usmerjenega
pouka izpostavljajo učitelji geografije na srednji šoli?
f) V katerih letnikih se učitelji geografije v srednjih šolah najpogosteje poslužujejo
didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka?
g) Pri katerih tematskih sklopih se učitelji geografije v srednjih šolah najpogosteje
poslužujejo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka?
h) Ali srednješolskim učiteljem geografije s krajšo delovno dobo bolj ustrezajo
didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka kot učiteljem z daljšo delovno
dobo?
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i) Ali srednješolski učitelji geografije z višjim strokovnim nazivom bolj podpirajo
uporabo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka kot učitelji z nižjim
strokovnim nazivom?
j) Ali se učitelji geografije v srednjih šolah udeležujejo dodatnih izobraževanj,
seminarjev, delavnic o vzgoji in izobraževanju, ki bi dodatno pripomogli k
vključevanju spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije?
k) Pod katerimi pogoji bi se učitelji geografije na srednjih šolah pogosteje odločali za
vključevanje didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije?
-

Za dijake

a) Kaj dijaki razumejo pod besedno zvezo spoznavno usmerjen pouk?
b) Kako pogosto po mnenju dijakov učitelji pri pouku geografije v srednji šoli uporabljajo
posamezne učne metode?
c) Pod katerimi pogoji bi se po mnenju dijakov učitelji geografije na srednjih šolah
pogosteje posluževali didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka?
d) Ali dijaki menijo, da je spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije dovolj?

4.3.

HIPOTEZE

- Za učitelje geografije
a) Hipoteza 1: Učitelji geografije v srednjih šolah najpogosteje uporabljajo metodo
razlage in metodo razgovora.
b) Hipoteza 2: Učitelji geografije z višjim strokovnim nazivom imajo pozitivnejši odnos
do uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v
srednjih šolah kot učitelji geografije z nižjim strokovnim nazivom.
c) Hipoteza 3: Učitelji geografije s krajšo delovno dobo imajo pozitivnejši odnos do
uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v
srednjih šolah kot učitelji geografije z daljšo delovno dobo.
d) Hipoteza 4: Učitelji geografije se za vključitev didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v srednji šoli pogosteje odločajo v višjih kot nižjih letnikih.
-

Za dijake

a) Hipoteza 1: Dijaki menijo, da njihovi učitelji geografije pri pouku geografije v srednji
šoli didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka ne uporabljajo v zadostni
meri.
b) Hipoteza 2: Po mnenju dijakov učitelji geografije v srednjih šolah
najpogosteje uporabljajo metodo razlage in metodo razgovora.
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4.4.

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

Kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, izdelan posebej za dijake in
posebej za učitelje geografije.
Anketni vprašalnik, namenjen učiteljem geografije, smo izdelali na spletni strani www.1ka.si,
nato pa smo jim spletno povezavo do vprašalnika posredovali preko elektronske pošte.
Anketiranje učiteljev geografije je potekalo od 10. 5. 2018 do 10. 6. 2018. Anketni vprašalnik,
namenjen učiteljem geografije, smo posredovali 106 učiteljem, ki so v šolskem letu
2017/2018 poučevali geografijo na srednjih šolah v Sloveniji. Njihove elektronske naslove
smo pridobili na spletnih straneh posameznih srednjih šol. Anketni vprašalnik smo zaradi
majhnega odziva posredovali trikrat. Prvič smo anketni vprašalnik posredovali 10. 5. 2018,
drugič 19. 5. 2018 in tretjič 3. 6. 2018. Do drugega posredovanja smo prejeli 12 rešenih
vprašalnikov, do tretjega pa še dodatnih 6. Po tretjem posredovanju smo prejeli še dodatne
4 rešene vprašalnike. Na vsa vprašanja je uspešno dogovorilo 22 učiteljev geografije, katerih
odgovore smo uporabili za analizo in interpretacijo rezultatov. Nekatere pridobljene podatke
smo morali zaradi premajhne frekvence združiti v skupne kategorije:
-

-

-

Odgovore na 2. vprašanje o trajanju poučevanja (v letih) smo združili v naslednji
kategoriji:
a) do 15 let;
b) nad 15 let.
Odgovore na 4. vprašanje o strokovnem nazivu smo združili v naslednji kategoriji:
a) 1 – brez naziva, 2 – mentor  nižji strokovni naziv;
b) 3 – svetovalec, 4 – svetnik  višji strokovni naziv.
Odgovore na 7. vprašanje, ki se je navezovalo na stališče glede vključevanja
spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli, smo združili v
naslednje kategorije:
a) 1 – sploh ne podpiram  sploh ne podpiram;
b) 2 – podpiram; 3 – zelo podpiram  podpiram;
c) 4 – sem neopredeljen/-a sem neopredeljen/-a.

Drugi priložnostni vzorec predstavljajo dijaki in dijakinje, ki so v šolskem letu 2017/2018
obiskovali tretji letnik Srednje šole Vena Pilona Ajdovščina. Anketne vprašalnike smo dijakom
in dijakinjam razdelili osebno. V anketo smo uspešno zajeli 85 dijakov in dijakinj treh
letnikov, od tega je sodelovalo 24 dijakov (28 %) in 61 dijakinj (72 %).
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4.5.

REZULTATI Z RAZPRAVO

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate raziskave o spoznavno usmerjenem pouku, ki smo
jo opravili med učitelji geografije in dijaki, ter odgovorili na zastavljena raziskovalna
vprašanja.

4.5.1. UČNE METODE PRI POUKU GEOGRAFIJE
Zanimalo nas je, katere učne metode najbolj ustrezajo dijakom in učiteljem geografije,
katere učne metode prevladujejo pri pouku geografije ter kakšno mesto zavzemajo
didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednji šoli. Prav
tako nas je zanimala tudi korelacija med izbiro učne metode in zunanjimi dejavniki.
1) Raziskovalno vprašanje: Ali srednješolskim učiteljem geografije s krajšo delovno dobo
bolj ustrezajo didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka kot učiteljem z daljšo
delovno dobo?
Hipoteza 3 Učitelji geografije s krajšo delovno dobo imajo pozitivnejši odnos do
uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v
srednjih šolah kot učitelji geografije z daljšo delovno dobo.
Preglednica 3: Metoda poučevanja v odvisnosti od delovne dobe

Metoda
poučevanja/dolžina
delovne dobe

Metoda
razlage

Metoda
razgovora

Metode
spoznavno
usmerjenega
pouka

Metoda
uporabe pisnih
virov, avdio –
vizualnih in
informacijskih
gradiv

SKUPAJ

Do 15 let
Nad 15 let

0
0

5
9

0
4

2
2

7
15

SKUPAJ

0

14

4

4

22

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018
*Metode spoznavno usmerjenega pouka: problemski pouk, terensko delo,
eksperiment/demonstracija, raziskovanje, projektno učno delo.
** Odgovore na vprašanje o letih poučevanja smo združili v naslednji kategoriji:
-

do 15 let;
nad 15 let.

39

Graf 1: Metoda poučevanja v odvisnosti od delovne dobe

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Interpretacija podatkov v vzorcu nam pokaže, da učiteljem geografije z do 15 leti delovne
dobe najbolj ustreza metoda razgovora, sledi ji metoda uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih
in informacijskih gradiv. Noben učitelj se ni odločil za metodo razlage in metodo spoznavno
usmerjenega pouka (problemski pouk, terensko delo, eksperiment/demonstracija,
raziskovanje, projektno učno delo). Učiteljem z nad 15 leti delovne dobe prav tako najbolj
ustreza metoda razgovora, sledijo ji metode spoznavno usmerjenega pouka in metoda
uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in informacijskih gradiv. Pred samo izvedbo raziskave
smo postavili hipotezo, ki trdi, da imajo učitelji s krajšo delovno dobo pozitivneje naravnan
odnos do uporabe metod spoznavno usmerjenega pouka. Predvidevali smo namreč, da se
učitelji geografije s krajšo delovno dobo pogosteje odločajo za vnos metod spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli, ker so se z njimi seznanili v času študija in
so jih tudi teoretično osvetlili in preizkusili. Vendar so rezultati raziskave pokazali nasprotno:
za vnos metod spoznavno usmerjenega pouka se namreč pogosteje odločajo učitelji
geografije z daljšo delovno dobo. Morda se učitelji z daljšo delovno dobo pogosteje odločajo
za vnos didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka zato, ker so te časovno in
organizacijsko zahtevnejše in se zanje odločajo učitelji geografije z več delovnimi izkušnjami
in daljšo delovno dobo.
2) Raziskovalno vprašanje: Kako pogosto učitelji pri pouku geografije v srednji šoli
uporabljajo posamezne učne metode?
Hipoteza: Učitelji geografije v srednjih šolah najpogosteje uporabljajo metodo
razlage in metodo razgovora.
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Zanimalo nas je, kako pogosto se učitelji geografije v srednji šoli odločajo za uporabo
posameznih učnih metod. Navezujoče se vprašanje v anketnem vprašalniku je bilo
zastavljeno na način, da pri posamezni učni metodi ugotavljamo opisna mnenja učiteljev
geografije o pogostosti zastopanja posamezne učne metode, zaradi boljšega vpogleda pa
smo odgovore razvrstili na pet kategorij (nikoli, enkrat letno, enkrat mesečno, enkrat
tedensko, vsako uro). Z namenom lažje preglednosti in predstavitve smo na podlagi preštetih
odgovorov vpeljali točkovni sistem, ki prikazuje skupno pogostost zastopanja posamezne
učne metode v odstotkih. Celoten točkovni sistem sloni na predpostavki, da ima predmet
geografija v šolskem letu določenih 70 ur. Vsaka opisna ocena je bila definirana s številom
točk, kjer je ocena nikoli dobila 0 točk. Ker je v tem primeru ocena enkrat letno največja
časovna enota, smo izhajali iz predpostavke, da določamo pogostost uporabe posamezne
učne metode znotraj enega leta. Oceni enkrat letno smo torej dodelili 1 točko. Opisni oceni
enkrat mesečno smo dodelili 10 točk, saj smo izhajali iz predpostavke, da se pouk izvaja 10
mesecev. Oceni enkrat tedensko smo dodelili 35 točk ob predpostavki, da znotraj
razpoložljivih 70 ur pouk geografije poteka po dve učni uri na teden in če učitelj uporablja
metodo enkrat tedensko, to pomeni 35 ur na leto. Opisni oceni vsako uro smo dodelili 70
točk, ker je to število skupnih ur geografije v enem šolskem letu. Število glasov pri vsaki
opisni oceni (nikoli, enkrat letno, enkrat mesečno, enkrat tedensko, vsako uro) smo pomnožili
s predpisanimi točkami ter dobljene rezultate pri posamezni učni metodi sešteli. Ko smo pri
vsaki didaktični metodi dobili njene skupne točke, smo točke vseh učnih metod sešteli skupaj
in rezultat uporabili za izračun odstotkov zastopanja posamezne učne metode pri pouku
geografije v srednji šoli.

Graf 2: Pogostost uporabe posameznih učnih metod

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018
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Interpretacija rezultatov nam pokaže, da posamezne učne metode niso enakovredno
zastopane. Enak delež učiteljev geografije (32 %) je izpostavilo metodo razlage in metodo
razgovora kot najpogosteje uporabljeno metodo pri pouku geografije v srednji šoli. Najmanj
pogosto pa se učitelji geografije poslužujejo učne metode terenskega dela (1 %), sledita še
učna metoda projektnega dela (4 %) in učna metoda eksperimenta oziroma demonstracije (5
%). Raziskava je potrdila postavljeno hipotezo, in sicer da se učitelji geografije v srednji šoli
najpogosteje odločajo za uporabo metode razlage in metode razgovora, ki jo v 82 %
uporabljajo vsako uro.

Preglednica 4: Pogostost uporabe izbranih učnih metod

METODA/
POGOSTOST

NIKOLI
f
0
0

M. razlage
Problemski
pouk
M. pisnih in
0
drugih
grafičnih del
Eksperiment
4
M.
0
razgovora
Terensko
1
delo

f (%)
0%
0%

ENKRAT
LETNO
f (%)
0
0%
5
23 %

ENKRAT
MESEČNO
f (%)
2
9%
8
36 %

ENKRAT
TEDENSKO
f (%)
2
9%
7
32 %

0%

1

5%

10

45 %

6

18 %
0%

3
0

14 %
0%

12
2

55 %
9%

3

18 %

5%

17

77 %

4

VSAKO URO

18
2

f (%)
82 %
9%

27 %

5

23 %

2

14 %
9%

0
18

0%
82 %

0

0%

0

0%

3) Raziskovalno vprašanje: Kako pogosto po mnenju dijakov učitelji pri pouku geografije
v srednji šoli uporabljajo posamezne učne metode?
Hipoteza: Po mnenju dijakov se učitelji geografije v srednjih šolah najpogosteje
poslužujejo uporabe metode razlage in metode razgovora.
Poleg mnenj učiteljev o zastopanosti posamezne učne metode pri pouku geografije nas je
zanimalo tudi mnenje dijakov. Anketni vprašalnik, namenjen dijakom, je bil zastavljen tako,
da smo pri posamezni učni metodi ugotavljali zastopanost s pomočjo opisne ocene (nikoli,
enkrat mesečno, enkrat tedensko, vsako uro). Z namenom lažje preglednosti in predstavitve
smo na podlagi prejetih odgovorov vpeljali točkovni sistem, ki prikazuje skupno pogostost
zastopanja posamezne učne metode v odstotkih. Vsaka opisna ocena je prejela določeno
število točk, pri čemer smo točkovni sistem oblikovali na podlagi dejstva, da je v tem primeru
mesec največja časovna enota in torej posledično raziskujemo zastopanost posamezne učne
metode znotraj enega meseca. Opisni oceni nikoli smo tako dodelili 0 točk. Opisni oceni
enkrat mesečno smo dodelili 1 točko, saj to pomeni ena učna ura na mesec. Opisni oceni
enkrat tedensko smo dodelili 4 točke, saj mesec obsega 4 tedne, torej 4 učne ure geografije.
Po istem ključu smo opisni oceni enkrat tedensko dodelili 8 točk, saj smo izhajali iz
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predpostavke, da pouk geografije poteka dvakrat tedensko, torej obsega 8 učnih ur na
mesec. Število glasov pri posamezni opisni oceni (nikoli, enkrat mesečno, enkrat tedensko,
vsako uro) smo pomnožili z določenimi točkami, rezultate pri posamezni učni metodi smo
sešteli in skupni seštevek uporabili za izračun odstotkov zastopanja posamezne učne
metode.

Graf 3: Pogostost uporabe posamezne učne metode pri pouku geografije

Vir: Anketni vprašalnik za dijake, 2018

Interpretacija rezultatov nam pokaže, da posamezne učne metode pri pouku geografije niso
enakovredno zastopane. Dijaki menijo, da se učitelji geografije najpogosteje odločajo za
metodo razlage (34 %) in metodo razgovora (32 %). Redkeje pa uporabljajo metodo pisnih in
drugih grafičnih del (11 %), metodo reševanja problemov (9 %), eksperiment (3 %) in
projektno učno delo (2 %). Podano hipotezo smo torej potrdili.
Če bi želeli slediti trendom sodobne šole, ki izpostavlja aktivnejšo vlogo učenca pri pouku in
oblikovanju samostojnega, kritičnega posameznika s trajnim in kvalitetnim znanjem, je
uporaba učnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednji šoli
zastopana v mnogo premajhni meri.
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4.5.2. MNENJA UČITELJEV GEOGRAFIJE IN DIJAKOV O SPOZNAVNO USMERJENEM POUKU
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate na raziskovalna vprašanja, kako učitelji geografije
in dijaki razumejo besedno zvezo spoznavno usmerjen pouk. Zanimal nas je tudi obstoj
vzporednice med strokovnim nazivom učitelja geografije in stopnjo podpore učnim metodam
spoznavno usmerjenega pouka.
4) Raziskovalno vprašanje: Kako učitelji geografije v srednji šoli razumejo besedno zvezo
spoznavno usmerjen pouk?
Preglednica 5: Razumevanje besedne zveze spoznavno usmerjen pouk s strani
učiteljev geografije

f

Pouk, ki temelji na lastnem uvidu, iskanju lastnih primerov,
2
samostojnem delu dijaka, gradi na predznanju oz. njegovi
povezavi, uporablja taksonomijo pouka in je problemsko
zasnovan.
Dijak učno snov spoznava na podlagi lastnih dognanj, lastne
11
aktivnosti ali izkustva.
Proces, pri katerem prihaja do spoznavanja določenih vsebin.
1
Pouk, pri katerem učitelj spodbuja celosten razvoj dijaka.
1
Pouk, ki temelji na projektnem in medpredmetnem
1
povezovanju, pouk s pogosto uporabo informacijskih gradiv in
metodo uporabe različnih pisnih gradiv.
Pouk, ki poleg teorije podaja tudi primere iz prakse.
3
Ne poznam pojma.
3
Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

f (%)
9%

50 %
5%
5%
5%

14 %
14 %

Največji delež (50 %) učiteljev geografije razume besedno zvezo spoznavno usmerjen pouk
kot metodo, pri kateri dijak spozna in usvoji učno vsebino na podlagi lastne aktivnosti,
lastnih dognanj, izkušenj, izkustev. 14 % intervjuvanih učiteljev pod besedno zvezo
spoznavno usmerjen pouk razume prenos teoretičnega znanja v prakso. Isti odstotek pa se s
pojmom še ni srečal ali ga ne razume.
Nihče od učiteljev ni navedel vseh značilnosti spoznavno usmerjenega pouka:
-

5 % učiteljev je izpostavilo upoštevanje dijaka kot celostnega bitja;
9 % učiteljev je izpostavilo samostojno delo dijaka in spodbujanja razvoja
odgovornosti; povezovanje novega znanja s starim, problemsko naravnanost pouka;
5 % učiteljev je izpostavilo medpredmetno povezovanje učnih vsebin;
noben učitelj ni izpostavil spodbujanja ustvarjalnosti;
noben učitelj ni izpostavil socialne komponente učenja.

Rezultati nam kažejo, da učitelji geografije ne vedo točno, kaj pomeni termin spoznavno
usmerjen pouk.
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5) Raziskovalno vprašanje: Kako dijaki razumejo besedno zvezo spoznavno usmerjen
pouk?
Preglednica 6: Razumevanje besedne zveze spoznavno usmerjen pouk s strani dijakov

Učenje z medpredmetnim povezovanjem.
Spodbuja miselno aktivnost in samostojnost dijaka, ponuja
možnost, da vsak izrazi svoje mnenje, izkušnje. Učitelj je
usmerjevalec učnega procesa.
Samostojno pridobivanje znanja s prakso.
Poučevanje na način, ki je najbolj ustrezen za posameznega
dijaka.
Uporaba različnih učnih metod, katerih rezultat je kvalitetno
znanje.
Učenje ne le teoretičnega znanja, vendar znanja in kompetenc,
ki nam bodo prišle prav v vsakdanjem življenju.
Pouk, pri katerem skozi podane naloge, raziskovanje
spoznavamo novo snov.
SKUPAJ
Vir: Anketni vprašalnik za dijake, 2018

f
1
33

f (%)
1,6 %
53,2 %

6
6

9,7 %
9,7 %

10

16,1 %

1

1,6 %

5

8,1 %

62

100 %

*23 dijakov na vprašanje ni odgovorilo.

Interpretacija rezultatov nam pokaže, da je večina dijakov (53,2 %) besedno zvezo spoznavno
usmerjen pouk razumela kot pouk, pri katerem je poudarek na miselni aktivnosti in
samostojnosti dijaka, pouk, v katerega dijak lahko vključuje svoje izkušnje, mnenja in ideje.
Ker je poudarek na aktivnosti dijaka, učitelj le usmerja učni proces. 16,1 % dijakov je
izpostavilo, da s pomočjo uporabe različnih oblik in metod dela pridobijo kvalitetnejše
znanje. 23 dijakov na vprašanje ni odgovorilo, kar lahko razumemo, da niso razumeli
besedne zveze.
Če primerjamo rezultate dijakov in rezultate učiteljev geografije, lahko potegnemo
vzporednico med razumevanjem besedne zveze spoznavno usmerjen pouk. Oboji so
izpostavili samostojno in aktivno vlogo dijaka pri pouku ter izkustveno učenje. Niso pa
izpostavili vseh značilnosti spoznavno usmerjenega pouka, iz česar lahko sklepamo, da tako
učitelji geografije kot tudi dijaki niso seznanjeni z vlogo, cilji in namenom spoznavno
usmerjenega pouka v sodobni šoli.
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6) Raziskovalno vprašanje: Ali učitelji geografije v srednjih šolah z višjim strokovnim
nazivom bolj podpirajo uporabo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka kot
učitelji z nižjim strokovnim nazivom?
Hipoteza: Učitelji geografije z višjim strokovnim nazivom imajo pozitivnejši odnos do
uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v
srednjih šolah kot učitelji geografije z nižjim strokovnim nazivom.
Preglednica 7: Podpora uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v
odvisnosti od strokovnega naziva učitelja geografije

Metode SUP /
strokovni naziv

Sploh ne
podpiram

Podpiram

SKUPAJ

8

Sem
neopredeljen/a
2

NIŽJI
STROKOVNI
NAZIV
VIŠJI
STROKOVNI
NAZIV
SKUPAJ

0

0

9

3

12

0

17

5

22

10

*Metode SUP = metode spoznavno usmerjenega pouka (problemski pouk, terensko delo,
eksperiment/demonstracija, raziskovanje, projektno učno delo)
** Odgovore na vprašanje o strokovnem nazivu smo združili v naslednji kategoriji:
- 1 – brez naziva, 2 – mentor  nižji strokovni naziv;
- 3 – svetovalec, 4 – svetnik  višji strokovni naziv.
***Odgovore na vprašanje, ki se je navezovalo na stališče glede vključevanja spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli, smo združili v naslednje kategorije:
- 1 – sploh ne podpiram  sploh ne podpiram;
- 2 – podpiram, 3 – zelo podpiram  podpiram;
- 4 – sem neopredeljen/-a  sem neopredeljen/-a.

Interpretacija podatkov v vzorcu nam pokaže, da je razlika med uporabo didaktičnih metod
spoznavno usmerjenega pouka in strokovnim nazivom minimalna, zato podane hipoteze ne
moremo ovreči ali potrditi. Pet (23 %) učiteljev geografije, ki so sodelovali v raziskavi, je
izbralo odgovor na vprašanje sem neopredeljen/-a, iz česar smo sklepali, da so imeli težave z
razumevanjem pojma spoznavno usmerjen pouk.
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4.5.3. STALIŠČA UČITELJEV GEOGRAFIJE O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH SPOZNAVNO
USMERJENEGA POUKA
V nadaljevanju bomo predstavili prednosti in slabosti oziroma omejitve spoznavno
usmerjenega pouka, ki jih izpostavljajo učitelji geografije.

7) Raziskovalno vprašanje: Katere prednosti didaktičnih metod spoznavno usmerjenega
pouka izpostavljajo učitelji geografije na srednji šoli?
Graf 4: Prednosti didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka po mnenju učiteljev
geografije

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Graf 4 prikazuje, da največ učiteljev geografije kot največje prednosti učnih metod
spoznavno usmerjenega pouka navaja zmožnost dijakov, da so aktivni pri učnem procesu (29
%), pridobljeno teoretično znanje lažje in kakovostneje prenesejo v prakso (17 %) in
posledično je njihovo usvojeno znanje kakovostnejše. Poleg tega učne metode spoznavno
usmerjenega pouka po mnenju učiteljev spodbujajo socialno komponento učenja, kamor
prištevajo sodelovanje, solidarnost in medsebojno sodelovanje med dijaki ter tudi med
učiteljem in dijaki. Manj pomembne se učiteljem zdijo predpostavke, da z vključevanjem
spoznavno usmerjenega pouka pripomorejo k razvoju pozitivnega odnosa do učenja pri
dijakih, krepijo notranjo motivacijo pri dijakih in načrtno povezujejo usvojeno znanje z novim
znanjem. Dva učitelja geografije (3 %) sta se pri omenjenem vprašanju odločila za odgovor
drugo, kot obrazložitev pa sta pojasnila, da s pojmom spoznavno usmerjenega pouka nista
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seznanjena.
8)
Raziskovalno vprašanje: Katere slabosti oziroma omejitve metod spoznavno
usmerjenega pouka izpostavljajo učitelji geografije na srednji šoli?

Preglednica 8: Slabosti oziroma omejitve metod spoznavno usmerjenega pouka po mnenju
učiteljev geografije

Slabost oziroma omejitev
Število učiteljev
Časovna komponenta.
12
Pomanjkanje motivacije s strani dijakov.
3
Prostorska stiska, pomanjkanje pripomočkov.
2
Dijaki s slabšim učnim uspehom ne marajo omenjenih metod, saj
1
morajo biti več čas aktivni.
SKUPAJ
18
Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018
*4 učitelji geografije so odgovorili, da s pojmom niso seznanjeni.

Na vprašanje o slabostih oziroma omejitvah učnih metod spoznavno usmerjenega pouka je
največ učiteljev geografije (55 %) odgovorilo, da je največja ovira omenjenega pristopa
časovna komponenta. Zaradi pomanjkanja časa, obsežne priprave, oteženega ocenjevanja in
premajhnega števila ur za realizacijo se učitelji geografije raje odločajo za klasične didaktične
metode in oblike. Kot kompromis so nekateri učitelji izrazili potrebo po blok urah. Izpostavili
so tudi problematiko pomanjkanja motivacije s strani dijakov (14 %), kar je nujen pogoj za
uspešno izvedbo spoznavno usmerjenega pouka. Pojavljajo se še odgovori, ki izpostavljajo
prostorsko stisko in pomanjkanje pripomočkov (9 %), kot rešitev omenjene slabosti pa so
predlagali uvedbo že pripravljenih vsebin in primerov nalog, kar bi lahko rešilo tudi
problematiko obsežne priprave. Izpostavljen pa je tudi problem dijakov s slabšim učnim
uspehom (5 %), saj naj ti ne bi bili naklonjeni pristopu spoznavno usmerjenega pouka, ker od
njih zahteva konstantno aktivnost in več samostojnega dela.
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4.5.4. STALIŠČA UČITELJEV GEOGRAFIJE IN DIJAKOV O PRISOTNOSTI SPOZNAVNO
USMERJENEGA POUKA GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI
Skušali smo raziskati, v kolikšni meri je spoznavno usmerjen pouk prisoten pri pouku
geografije v srednjih šolah, pri katerih učnih temah, v katerih letnikih in v kakšni obliki se
učitelji geografije najpogosteje odločajo za njegovo vpeljavo. Raziskovali smo mnenja
učiteljev geografije in dijakov o zastopanosti spoznavno usmerjenega pouka pri pouku
geografije ter o dejavnikih, ki bi vplivali na pogostejše vključevanje didaktičnih metod
spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli. Zanimalo nas je tudi, ali se
učitelji geografije udeležujejo dodatnih vzgojno-izobraževalnih delavnic, ki dodatno
pripomorejo k vključevanju spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli.

9) Raziskovalno vprašanje: V kateri obliki učitelji geografije v srednji šoli najpogosteje
načrtujejo in izvedejo spoznavno usmerjen pouk?
Preglednica 9: Pogostost uporabe posamezne učne metode spoznavno usmerjenega pouka
pri pouku geografije v srednji šoli

METODA/
POGOSTOST
Problemski
pouk
Projektno
učno delo
Raziskovanje
Eksperiment
Terensko
delo
Drugo
0

NIKOLI
f
4

f (%)
18 %

ENKRAT
LETNO
f (%)
4
18 %

4

18 %

12

55 %

5

23 %

1

5
6
3

23 %
27 %
14 %

8
4
13

36 %
18 %
59 %

9
11
6

41 %
50 %
27 %

0
1
0

0%

0

0%

0

0%

0

ENKRAT
MESEČNO
f (%)
8
36 %

ENKRAT
TEDENSKO
f (%)
3
14 %

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018
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VSAKO URO

3

f (%)
14 %

5%

0

0%

0%
5%
0%

0
0
0

0%
0%
0%

0%

0

0%

Graf 5: Pogostost uporabe posamezne učne metode spoznavno usmerjenega pouka pri
pouku geografije v srednji šoli

1

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Podatke smo obdelali po istem principu kot pri drugem raziskovalnem vprašanju (gl. Kako
pogosto učitelji pri pouku geografije v srednji šoli uporabljajo posamezne učne metode?).
Interpretacija podatkov je pokazala, da se največ učiteljev geografije (49 %) najpogosteje
odloča za vpeljavo problemskega pouka v pouk geografije, in sicer najpogosteje enkrat
mesečno. Sledi metoda eksperimenta/demonstracije (18 %), ki jo kar 50 % anketiranih
učiteljev v pouk geografije vključuje enkrat mesečno. Glede na to, da sta obe metodi z
najvišjim deležem zastopanosti (problemski pouk in eksperiment/demonstracija) v primerjavi
z ostalimi podanimi učnimi metodami časovno manj zahtevni za načrtovanje in izvedbo,
lahko sklepamo, da je to najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na pogostost vključevanja v
pouk geografije v srednji šoli. Manj se učitelji geografije odločajo za vključevanje učne
metode raziskovanja (12 %), projektnega učnega dela (12 %) in terenskega dela (9 %).
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10) Raziskovalno vprašanje: V katerih letnikih se učitelji geografije v srednjih šolah
najpogosteje poslužujejo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka?
Hipoteza: Učitelji geografije se za vključitev didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v srednji šoli pogosteje odločajo v višjih kot nižjih letnikih.
Graf 6: Vključitev didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije po
letnikih

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Največji delež učiteljev geografije (32 %) vključuje didaktične metode spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije v 4. letniku, torej lahko potrdimo postavljeno hipotezo.
Učitelji so navedli, da se za vključevanje teh metod v pouk geografije raje odločajo v višjih
letnikih, ker je tak način podajanja snovi sestavni del priprave na maturo, izpostavljeni sta
metodi terenskega dela in ekskurzije. Izpostavili so tudi, da se za vključevanje omenjenega
pristopa raje odločajo v četrtem letniku srednje šole zato, ker se za opravljanje mature iz
geografije odločajo dijaki, ki jih predmet zanima, zato so ustrezno motivirani za vključevanje
aktivnejših didaktičnih metod v učni proces in imajo ustrezno predznanje za uspešno
izvedbo. 27 % anketiranih učiteljev se je opredelilo, da v svoj način poučevanja ne vključujejo
učnih metod spoznavno usmerjenega pouka v nobenem letniku srednje šole, razloge so iskali
v pomanjkanju ustreznih učnih pripomočkov, interesa in motivacije dijakov ter pomanjkanju
časa, saj je učni načrt preobsežen za predvideno število učnih ur. Enak delež učiteljev (27 %)
najraje vključuje didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka v 1. letniku srednje šole,
saj so obče geografska znanja temelj za postavitev nadaljnjih gradnikov geografskega znanja
v višjih letnikih in je zato pomembno, da je usvojeno znanje kvalitetno in trajno. Za
vključevanje v 1. letniku se pogosto odločajo tudi
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zaradi preskoka iz osnovnošolske ravni na srednješolsko raven znanja, ki marsikateremu
dijaku dela preglavice, zato je pomembno, da učne vsebine predelajo na način, ki najbolj
uspešno motivira dijake za usvajanje trajnega znanja. Najmanjši delež učiteljev je opredelilo,
da omenjen pristop uporablja v 2. (9 %) in 3. letniku (5 %) srednje šole.

11) Raziskovalno vprašanje: Pri katerih tematskih sklopih se učitelji geografije v srednjih
šolah najpogosteje poslužujejo didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka?
Graf 7: Vključenost didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v
srednji šoli po posameznih tematskih sklopih (%)

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Učitelji najpogosteje uporabljajo didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka pri
fizičnogeografskih vsebinskih poudarkih v 1. letniku (61 %) in v 4. letniku (55 %) srednje šole.
V 1. letniku so učitelji izpostavili uporabo učnih metod spoznavno usmerjenega pouka, saj so
fizičnogeografske teme (podnebje, vodovje, relief, rastlinstvo, prst) primerne za uvedbo
omenjenega pristopa poučevanja, saj lahko pouk preselijo v bližnjo okolico šole. V 4. letniku
pa potekajo priprave na maturo, v sklopu katere je izvedba terenskega dela. Nasprotno pa se
učitelji geografije v 2. letniku (65 %) in v 3. letniku (55 %) najpogosteje odločajo za vpeljavo
učnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri družbenogeografskih tematskih sklopih. V 2.
letniku so učitelji izpostavili predvsem družbeno orientirane problematike (problematika
favel, prebivalstvene problematike, problematika lakote in revščine ter druge aktualne
teme), kot najbolj primerne za vpeljavo učnih metod spoznavno usmerjenega pouka.
Podobni vsebinski poudarki so bili izpostavljeni tudi v 3. letniku: aktualni problemi evropskih
regij, demografska problematika, problematika turizma v Južni Evropi itd.
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12) Raziskovalno vprašanje: Ali dijaki menijo, da je spoznavno usmerjenega pouka pri
pouku geografije dovolj?
Hipoteza: Dijaki menijo, da njihovi učitelji geografije pri pouku geografije v srednji
šoli didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka ne uporabljajo v zadostni
meri.

Graf 8: Zastopanost didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije

Vir: Anketni vprašalnik za dijake, 2018

Podano hipotezo lahko potrdimo, saj večina dijakov (77 %) meni, da njihovi učitelji geografije
didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka uporabljajo v premajhni meri. Razloge za
to so dijaki iskali v preobsežnem učnem načrtu, zaradi česar posledično zmanjka časa za
uvajanje novih didaktičnih metod. Prav tako so v utemeljitvah izpostavili tudi problematiko
pomanjkanja finančnih in materialnih sredstev, saj naj obstoječ šolski sistem ne bi podpiral
izvajanja didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v zadostni meri. Med dijaki, ki so
mnenja, da je količina didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije
zastopana v zadostni meri, so prevladovale utemeljitve:
-

-

menim, da geografske učne vsebine učitelji lažje prikažejo z metodo razlage in
metodo razgovora (8,3 %);
osebno mi bolj ustreza usvajanje znanja z metodo razgovora in metodo razlage (25
%);
od 1. do 3. letnika je bolj ustrezna metoda razlage, v 4. letniku pri pripravah na
maturo pa so dijaki deležni več didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka
(16,7 %);
učitelji so omejeni z učnim načrtom in časovno komponento, zato nimajo
manevrskega prostora za uvajanje novih didaktičnih metod (25 %).
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13) Raziskovalno vprašanje: Pod katerimi pogoji bi po mnenju dijakov učitelji geografije
na srednjih šolah pogosteje uporabljali didaktične metode spoznavno usmerjenega
pouka?

Graf 9: Dejavniki, ki po mnenju dijakov vplivajo na vključevanje didaktičnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije

Vir: Anketni vprašalnik za dijake, 2018
Pridobljene rezultate smo zaradi lažje predstave obdelali, in sicer tako, da smo na vrednostni
lestvici, ki ustreza oceni (v tem primeru od 1 do 7) sešteli vse povprečne ocene in jih delili s
številom dijakov, zajetih v analizo. Z opisanim postopkom smo pridobili povprečja na
vrednostni lestvici, ki pripomorejo k lažji predstavi o vrednotenju dejavnika. Interpretacija
dobljenih podatkov je pokazala majhna odstopanja med posameznimi dejavniki, kot
najpomembnejšega so dijaki izpostavili aktivnost dijakov v razredu (17 %), sledila je aktivnost
učitelja v razredu (16 %), usposobljenost učitelja in časovna komponenta (15 %), obsežnost
učnega načrta in časovna komponenta (13 %) ter nazadnje predznanje dijakov. Kot je
razvidno iz grafičnega prikaza, med izpostavljenimi dejavniki ne prihaja do prevelikih
odstopanj.
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14) Raziskovalno vprašanje: Ali se učitelji geografije v srednjih šolah udeležujejo dodatnih
izobraževanj, seminarjev, delavnic na temo vzgoje in izobraževanja, ki bi dodatno
pripomogle k vključevanju spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije?

Graf 10: Delež učiteljev geografije, ki se udeležuje dodatnih izobraževanj, seminarjev,
delavnic na temo vzgoje in izobraževanja

Vir: Anketni vprašalnik za učitelje geografije, 2018

Graf 10 prikazuje razmerje med deležem učiteljev geografije, ki se odločajo za obisk dodatnih
izobraževanj, delavnic in seminarjev na temo vzgoje in izobraževanja, ki bi še dodatno
pripomogli k uspešnemu uvajanju učnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk
geografije v srednji šoli, ter deležem učiteljev geografije, ki se za dodatna izobraževanja ne
odločajo. Večinski delež anketirancev (68 %) se za dodatna izobraževanja (s ciljem
pogostejšega odločanja in uspešnejše izpeljave učnih metod spoznavno usmerjenega pouka
pri pouku geografije v srednji šoli) ne odloča. 32 % učiteljev pa je izpostavilo, da se dodatno
izobražuje za potrebe sodobne šole. Med obiskanimi izobraževanji so izpostavili naslednje:
-

didaktična prenova gimnazijskih programov;
mednarodna konferenca MINDfulness,
letna konferenca eTwinning;
izobraževanja Webinarji, ki so objavljeni na spletni strani CMEPIUS;
različne študijske skupine.
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4.6.

PRIMERI IZVEDBE IN ANALIZA UČNIH UR

Tretji priložnostni vzorec predstavljajo dijaki in dijakinje treh razredov, ki so bili prisotni pri
učnih urah, pri katerih smo izbrane učne vsebine predstavili s pomočjo učnih metod
spoznavno usmerjenega pouka. Učne priprave so sestavni del prilog (priloga 1, priloga 2,
priloga 3). Načrtovali in izvedli smo tri učne ure na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, in sicer
eno uro v 1. letniku in dve uri v 2. letniku. Prva učna ura je potekala v 1.e razredu, ki ga je
sestavljajo 26 dijakov in dijakinj. Drugo učno uro smo izvedli v 2.č razredu, ki ga je sestavljalo
21 dijakov in dijakinj. Zadnjo, tretjo učno uro pa smo izpeljali v 2.a razredu, ki je obsegal 25
dijakov in dijakinj. Neposredno po izvedbi je sledila evalvacija učne ure s strani dijakov in
učiteljice geografije Irene Šen Vitez. Dijaki so učno uro ocenjevali s pomočjo vnaprej
pripravljenih anketnih vprašalnikov, učiteljica pa je svojo evalvacijo podala ustno po vsaki
učni uri.
V sledečem podpoglavju bomo predstavili rezultate ocene učnih ur in utemeljitve, nato pa
sledi predstavitev izvedbe in analize posameznih učnih ur z učnimi metodami spoznavno
usmerjenega pouka.

Graf 11: Ocena izvedbe posameznih učnih ur
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Vir: Anketni vprašalnik za dijake po izvedeni učni uri, 2018
Vir: Anketni vprašalnik za dijake po izvedeni učni uri, 2018
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Graf 12: Skupna ocena izvedbe učnih ur (%)

Vir: Anketni vprašalnik za dijake po izvedeni učni uri, 2018

Večina dijakov je izvedene učne ure ocenila z oceno odlično (68 %), sledila ji je ocena zelo
dobro (24 %) in nazadnje dobro (8 %). Noben izmed dijakov ni izvedenih učnih ur ocenil z
oceno slabo ali zelo slabo. Večina dijakov je izpostavila, da jim je bil pri izvedenih urah všeč
drugačen pristop k poučevanju, saj so imeli tako več možnosti za sodelovanje, aktivnost in
samostojnost tekom učne ure. Všeč jim je bilo, da so bile med učno uro uporabljene različne
oblike dela, strokoven pristop in ustrezna motivacija s strani študentke. Izpostavili so tudi
razpoloženje v razredu, saj so dijaki z različnimi oblikami dela spodbujali razvoj medsebojne
komunikacije, kritičnega mišljenja, spoštljivega odnosa, solidarnosti in sodelovanja. Odzivi
dijakov na izvedene učne ure nam dokazujejo, da je aktivno zasnovan pouk redko prisoten in
si ga dijaki želijo v večji meri, kar je razvidno tudi iz rezultatov, ki so prikazani s pomočjo
grafičnega prikaza (graf 13).
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Graf 13: Prikaz stopnje želje dijakov po vključitvi spoznavno usmerjenega pouka v pouk
geografije v srednji šoli

Vir: Anketni vprašalnik za dijake po izvedeni učni uri, 2018
*Dijaki so z oceno prikazali svojo željo po vključevanju učnih metod spoznavno usmerjenega
pouka v pouk geografije v srednji šoli, pri čemer ocena 5 pomeni si zelo želim in ocena 1
pomeni si sploh ne želim.

1. UČNA URA
Za izvedbo prve učne ure nam je bila dodeljena blok ura v 1. letniku. Tema učne ure so bila
naselja, natančneje pa smo predelali učni enoti delitev naselij in tipi podeželskih naselij (glej
prilogo 1 in prilogo 1a). Učno pripravo smo načrtovali zelo razgibano, poleg klasičnih učnih
metod smo v učno uro vpletli še učno metodo spoznavno usmerjenega pouka – raziskovanje.
Za uvod v samo temo smo izvedli prilagojeno didaktično igro Activity, s pomočjo katere so se
dijaki aktivirali in motivirali za usvajanje novih učnih vsebin. Zaradi časa, ki smo ga imeli na
voljo za izvedbo učne ure, smo se odločili, da naredimo kratek uvod v temo, ki je temeljil
predvsem na frontalni in individualni učni obliki z metodo razgovora. Tekom celotnega
usvajanja nove učne vsebine smo aktivno vključevali dijake, njihove ideje, mnenja, stališča in
izkušnje ter spodbujali razvoj vzročno-posledičnega in kritičnega mišljenja. V nadaljevanju
učne ure je sledilo raziskovanje po skupinah. Razred smo razdelili na 4 skupine, znotraj vsake
skupine pa smo spodbudili še dodatno delitev, saj smo le na ta način lahko zagotovili, da so
vsi dijaki aktivno prispevali k zaključnemu poročilu. Vsaka skupina je prejela učni list z
navodili, plakat in dodatno literaturo. Poleg naštetega pa smo po predhodnem posvetu z
učiteljico Šen Vitez dovolili uporabo mobilnih telefonov in spleta za namen raziskovanja. Po
izteku časovne omejitve, ki je bila namenjena raziskovanju, je sledilo poročanje posameznih
skupin in skupna sinteza rezultatov. Dijaki so raziskovanje po skupinah vzeli resno,
odgovorno so si razdelili naloge in kritično vrednotili skupne rezultate. Sintezi skupinskega
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dela je sledila izvedba strukturne naloge, katere namen je bil postopno raziskovanje novega
pojma. Strukturna naloga je zajemala individualno obliko, delo v paru in skupinsko obliko,
sledila pa ji je še diskusija in metadiskusija. Z namenom, da bi se dijaki nekoliko sprostili, smo
učno uro zaključili tako, da je vsak dijak izpostavil novo informacijo, ki jo je spoznal tekom
učne ure ter tudi kritično in čustveno vrednotil samo izvedbo. Pri samem načrtovanju učne
ure nas je skrbelo, da je učna ura zastavljena preveč razgibano in da bodo dijaki posledično
izgubili motivacijo za sodelovanje. Vendar sta dijake ravno razgibanost učne ure in dejstvo,
da niso navajeni takega načina dela, pritegnila, da so bili skozi celotno učno uro motivirani za
delo.
Izvedeni učni uri je sledila kratka evalvacija s strani učiteljice Šen Vitez, ki je podala naslednje
ugotovitve: načrtovanje in izvedba prve učne ure sta bili strokovno izpeljani, komunikacija je
potekala s celotnim razredom, odzivanje dijakov je bilo ustrezno in obvladovanje razreda
popolno. Uvodna motivacija je dijake navdušila in jih ustrezno usmerila v novo učno temo.
Razlaga je bila jasna in razumljiva ter vzročno-posledično usmerjena. V učni uri zastopane
kombinirane učne oblike in metode so bile zelo učinkovite, ustrezno časovno optimizirane,
učna snov pa je bila ustrezno aktualizirana. Učiteljica je izpostavila, da so blok ure žal bolj
izjema kot pravilo, zato je skorajda nemogoče vnaprej načrtovati izvedbo take učne ure.

2. UČNA URA
Druga učna ura, tokrat v 2. letniku, je bila izvedena na temo industrije Severne Amerike (glej
prilogo 2 in prilogo 2a). Učna ura je bila načrtovana in izvedena s kombinacijo klasičnih učnih
metod in problemskega pouka, ki spada med učne metode spoznavno usmerjenega pouka..
Kot uvod v novo učno temo smo izvedli igro asociacij s pomočjo slikovnega gradiva na PPT
predstavitvi. Sledil je kratek uvod v učno temo, ki je temeljil predvsem na metodi razgovora,
s pomočjo katere smo lahko v učni proces aktivno vključevali vse dijake, njihovo razmišljanje,
ideje, izkušnje. Po postavitvi osnovnega teoretičnega okvirja je sledilo delo po skupinah.
Dijake smo enakomerno razdelili na štiri skupine in jih prosili, naj si znotraj skupine
odgovorno razdelijo naloge. Vsaka skupina je prejela kratek sestavek s problemsko situacijo,
ki se je navezovala na usvojeno teoretično znanje, in učni list z nalogami in navodili za
reševanje. Izvedbi skupinskega dela je sledilo poročanje vsake skupine in sinteza rezultatov
dela po skupinah. Ura je potekala kot načrtovano in dosegli smo vse načrtovane učne cilje.
Nekateri dijaki so razumeli delo po skupinah kot čas, namenjen izključno razvoju socialne
komponente, zato so potrebovali nekaj dodatne motivacije. V tem razredu smo se odločili za
vključitev problemskega pouka po predhodnem pogovoru z učiteljico Šen Vitez. Učiteljica je
namreč izpostavila, da imajo dijaki veliko količino kakovostnega znanja in radi aktivno
sodelujejo pri pouku. Dijaki so zastavljene problemske situacije vzeli zelo resno in
odgovorno, sestavki so jim predstavljali le osnovo za nadaljnje razmišljanje. Ker pa smo bili
časovno omejeni, smo morali njihovo razmišljanje usmerjati, da smo prišli do predvidenih
rezultatov.
Izvedeni učni uri je sledila kratka evalvacija s strani učiteljice Šen Vitez. Učiteljica je
izpostavila, da so bile v učni uri zastopane različne učne oblike in metode, ki so bile med
seboj smiselno povezane in ustrezno časovno razporejene. Razlaga je bila jasna, razumljiva,
problemsko nadgrajena in strokovno utemeljena. Učna snov je bila aktualizirana in
sistematično podana. Govor je bil jasen, pravilen in celoten nastop je deloval vživet. Odnos
do dijakov je bil pozitiven, odražal je skrb in spoštovanje. Poslušanje in odzivanje dijakov je
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bilo primerno, odnos je bil avtoritativen, saj je bil cilj učne ure poleg usvajanja nove učne
vsebine tudi spodbujanje razvoja odgovornega ravnanja, samostojnega odločanja,
sodelovanja in medsebojnega spoštovanja.

3. UČNA URA
Tretjo učno uro smo izvedli v 2. letniku. Dodeljena tema je bila prebivalstvo Severne
Amerike, natančneje pa smo predstavili učno enoto naseljevanje Severne Amerike (glej
priloga 3). Pri tretji učni uri smo poleg klasičnih učnih metod vključili tudi metodo spoznavno
usmerjenega pouka – igro vlog, natančneje pro et contra. Po uspešni vpeljavi mobilnih
telefonov v učni proces v 1. letniku smo se odločili, da bomo uvodno motivacijo izvedli s
pomočjo spletne aplikacije Padlet. Dijaki so didaktično igro asociacij sprejeli izredno
pozitivno, saj niso navajeni uporabljati mobilnih telefonov v namen usvajanja novih učnih
vsebin. Uvod v novo učno temo je temeljil predvsem na frontalni in individualni učni obliki
ter metodi razgovora, vendar smo tekom celotnega postavljanja teoretičnega okvirja
motivirali dijake, da so se aktivno vključevali v učni proces. Nato je sledila izvedba igre vlog.
Dijakom smo predstavili pravila, namen in cilje skupinskega dela. Za uvod v skupinsko delo pa
smo predvajali dva kratka video posnetka, ki se navezujeta na temo igre vlog: gradnja zidu
med ZDA in Mehiko. Kljub kratkemu uvodu v temo smo dijake spodbudili, da v spomin
prikličejo informacije, ki so krožile po medijih in jih tudi kritično vrednotijo. Poleg tega pa
smo jih spodbujali, da podajo svoje razmišljanje in vrednotenje problemske situacije. Dijaki
so se v igro vlog vživeli, podajali ustrezne argumente in protiargumente. Sami izvedbi pa je
sledila še kratka diskusija, s pomočjo katere smo vrednotili izpeljano skupinsko delo in
izvedeno učno uro.
Izvedeni učni uri je sledila kratka evalvacija s strani učiteljice Šen Vitez. Po mnenju učiteljice
je bila ura ustrezno časovno zasnovana, razlaga je bila strokovna in jasna, večkrat vzročnoposledično nadgrajena. Učna snov je bila aktualizirana, sistematično in nazorno podana.
Komunikacija je bila ustrezna in je potekala s celotnim razredom, obvladovanje razreda je
bilo popolno, odnos do dijakov je bil pozitiven in vzpodbuden. Pravilno, brez napak so bila
uporabljena različna učila. V učni uri so bile uspešno izpeljane različne učne oblike in
metode. Študentka je dijake ustrezno motivirala tekom celotne učne ure, aktivno spodbujala
participacijo dijakov v učni proces, spodbujala kritično razmišljanje in demokratične odnose
med dijaki.
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4.6.1. SAMOEVALVACIJA IZPELJANIH UČNIH UR
Na izbrani srednji šoli sem v šolskem letu 2016/2017 opravljala del obvezne pedagoške
prakse in prav zaradi pozitivnih izkušenj na šoli sem se odločila, da bom do rezultatov
raziskave empiričnega dela magistrskega dela prišla s pomočjo učiteljice Šen Vitez in dijakov
na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Na šoli sem se počutila sprejeto, tako s strani učiteljice
kot tudi s strani dijakov, kar je posledično vplivalo tudi na samo kakovost izvedenih učnih ur.
Na posamezne učne ure sem se najprej pripravila s pomočjo strokovnih didaktičnih vsebin, ki
so se navezovale na posamezne metode spoznavno usmerjenega pouka. Pri vsaki učni uri
sem si postavila operativne in splošne učne cilje, ki sem jih poskušala doseči s pomočjo
izbrane učne metode spoznavno usmerjenega pouka. Poleg didaktične priprave sem se na
posamezne učne ure pripravljala tudi s pomočjo izbrane geografske strokovne literature. V
primerjavi s pripravo na izvedbo klasične učne ure je priprava učitelja na izvedbo učne ure z
učnimi metodami in oblikami spoznavno usmerjenega pouka nedvomno obsežnejša in
zahteva širše didaktično in strokovno znanje ter spretnosti.
Spoznala sem pomembnost vloge učitelja v razredu. Kljub temu, da je pri opisanem pristopu
več poudarka na aktivni participaciji učenca v učnem procesu, mora biti učitelj v razredu
usmerjevalec znanja in motivator dijakov, saj v nasprotnem primeru z učnimi metodami
spoznavno usmerjenega pouka ne bo dosegel zastavljenih ciljev. Dijaki so učne metode in
oblike spoznavno usmerjenega pouka dobro sprejeli, kar je bilo razvidno tudi iz same
aktivnosti in motivacije dijakov tekom učne ure ter tudi iz rezultatov anketnega vprašalnika.
Dijaki so z izbranimi učnimi metodami spoznali, da usvajanje novih učnih vsebin ne poteka le
preko frontalnega poučevanja, temveč da so tudi sami pomemben gradnik v pridobivanju in
usvajanju novih znanj, veščin in spretnosti ter da imajo tudi sami pomembno vlogo v učnem
procesu, ki jo morajo odgovorno izpolnjevati.
Načrtovanje, organizacija in izvedba učnih ur z učnimi metodami in oblikami spoznavno
usmerjenega pouka zahteva od učitelja poznavanje posameznih pristopov, suveren odnos do
dijakov, poznavanje razreda ter široko strokovno in didaktično znanje. Sama izvedba je
zahtevna in časovno obsežnejša, vendar imajo učenci in dijaki z uvedbo omenjenega pristopa
možnost, da svoje znanje razširijo izven podanega okvirja predmeta, ga poglobijo in
uporabijo v vsakdanjem življenju. Naloga učitelja je, da presodi, na kateri stopnji in pri kateri
tematiki je smiselno vključiti posamezne didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka,
da bo uspešno prispeval in vodil k razvoju učenčevega trajnejšega in kvalitetnejšega znanja
ter kompetenc.
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5. SKLEP
Sodobna šola in spoznavno usmerjen pouk znotraj nje poudarjata razvoj učenčeve
ustvarjalnosti, miselnih procesov, znanja, spretnosti. Učni procesi, vodeni v vzgojnoizobraževalnem procesu, naj bi učencem odpirali nove dimenzije mišljenja, razmišljanja,
ravnanja, delovanja in vrednotenja. Naloga učitelja je, da učencem posreduje temeljna
znanja in jim pomaga pri razvoju sposobnosti, ki omogočajo učinkovito usvajanje in uporabo
znanja v novih situacijah. Učitelj naj bi učence zavestno in ciljno naravnano spodbujal k
miselni aktivnosti ter jih načrtno navajal na aktivno participacijo in odgovorno učenje, ki je
pomembno za njegov kognitiven razvoj (Bevc, Šeruga, 2000). Tudi poučevanje geografije
mora slediti trendom sodobne šole. Geografija mora učencem in dijakom prikazati svet
celostno, življenjsko, poudariti mora vlogo posameznika v odnosu do narave in družbe ter z
izbranimi učnimi metodami in oblikami učencem oziroma dijakom omogočiti, da same sebe
in tudi druge spoznajo kot aktivne in odgovorne soustvarjalce geografskega okolja (Popit,
2005).
V magistrskem delu smo raziskovali poznavanje in zastopanost spoznavno usmerjenega
pouka pri pouku geografije v srednji šoli. Rezultati raziskave so pokazali, da so učne metode
spoznavno usmerjenega pouka v srednji šoli zastopane v precej manjši meri, kot bi bilo
razumno in logično pričakovati glede na pričakovanja in cilje sodobne šole. Učitelji geografije
učne metode spoznavno usmerjenega pouka večinoma povezujejo z izvedbo ekskurzije in
terenskega dela v okviru priprav na maturo in prepoznajo le delček prednosti vključevanja
takega pristopa v pouk geografije. Prav tako je interpretacija zbranih rezultatov pokazala, da
v srednješolskem geografskem prostoru še vedno prevladujejo klasične učne metode, kot sta
metoda razlage in razgovora, saj jim najbolj ustrezata oziroma izstopata po najhitrejši
obravnavi učne vsebine. Tudi dijaki menijo, da se učitelji geografije najpogosteje odločajo za
usvajanje novih učnih vsebin s pomočjo omenjenih učnih metod. Z uporabo učnih metod
razlage in razgovora ni v osnovi nič narobe, saj spoznavno usmerjen pouk ne izključuje
uporabe klasičnih učnih metod in oblik, vendar je zaskrbljujoč delež zastopanosti omenjenih
metod v primerjavi z učnimi metodami spoznavno usmerjenega pouka.
Kljub temu da učitelji geografije večinoma podpirajo vpeljavo učnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli, pa so vseeno zastopane v majhni meri.
Največkrat se učitelji geografije odločajo za vpeljavo učne metode problemskega pouka, v
povprečju enkrat mesečno, sledi učna metoda eksperimenta/demonstracije, ki jo prav tako
največ učiteljev v pouk geografije v srednji šoli vključuje enkrat mesečno. V manjši meri pa se
odločajo za zahtevnejše in časovno obsežnejše metode in oblike spoznavno usmerjenega
pouka, kot so na primer raziskovanje, projektno učno delo in ekskurzija. Predvidevamo, da je
vzrok v obsežnem učnem načrtu, ki ne pušča veliko manevrskega prostora za izvedbo
časovno zahtevnejših učnih metod.
Prav obsežen učni načrt je s strani učiteljev pogosto naveden dejavnik, ki vpliva na nizko
stopnjo vključenosti spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije v srednji šoli. Pojavlja
se torej potreba po ponovnem preoblikovanju in razbremenitvi učnega načrta, saj
izobraževanje izhaja iz družbenih potreb ter mora poudarjati tiste zmožnosti posameznika, ki
vodijo k usposabljanju za trajno znanje in prenos teoretičnih vsebin v vsakodnevno
življenjsko prakso. K nizki zastopanosti učnih metod spoznavno usmerjenega pouka
prispevajo tudi pomanjkanje motivacije s strani dijakov, prostorska problematika in šibka
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podpora vodstva šole. Vendar pa so našteti dejavniki objektivne narave, zato ne smemo
pozabiti tudi na subjektivne dejavnike, kot je na primer pomanjkljivo didaktično in tudi
strokovno znanje učiteljev, ki posledično niso pripravljeni na uvajanje novih, aktivnih načinov
dela.
Iz rezultatov empiričnega dela lahko sklepamo, da so tako učitelji geografije kot tudi dijaki
naklonjeni učnim metodam spoznavno usmerjenega pouka ter trendom sodobne šole,
vendar spoznavno usmerjen pouk med njimi ni deležen zadostne pozornosti. Če veljajo
vzgojno-izobraževalne institucije za največje proizvajalke znanja, bi bilo logično in tudi
razumno sklepati, da v okvirih svojega delovanja dosledneje upoštevajo sodobne ugotovitve
in poglede na to, kako se znanje konstruira, gradi in tudi izginja. Sodobna šola je postavila
visoke cilje, poudarja se razvoj trajnega, uporabnega znanja, kritičnega mišljenja, globljega
razumevanja, oblikovanja odgovornega državljana. Z uvedbo učnih metod spoznavno
usmerjenega pouka v šolski prostor in tudi konkretno v pouk geografije bomo zastavljene
cilje lažje dosegli.
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PRILOGA A:

SEZNAM SLIK, PREGLEDNIC IN GRAFOV

-

Slika 1: Didaktični trikotnik.
Slika 2: Dejavniki pouka.

-

Preglednica 1: Opis pet glavnih razvojnih obdobij geografskega izobraževanja od
druge polovice 20. stoletja dalje.

-

Preglednica 2: Prednosti in omejitve izbranih didaktičnih metod z vidika
spoznavno usmerjenega pouka.

-

Preglednica 3: Metoda poučevanja v odvisnosti od delovne dobe.
Preglednica 4: Pogostost uporabe izbranih učnih metod.
Preglednica 5: Razumevanje besedne zveze spoznavno usmerjen pouk s
strani učiteljev geografije.
Preglednica 6: Razumevanje besedne zveze spoznavno usmerjen pouk s strani
dijakov.
Preglednica 7: Podpora uporabe didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v
odvisnosti od strokovnega naziva učitelja geografije.
Preglednica 8: Slabosti oziroma omejitve metod spoznavno usmerjenega pouka po
mnenju učiteljev geografije.
Preglednica 9: Pogostost uporabe posamezne učne metode spoznavno usmerjenega
pouka pri pouku geografije v srednji šoli.

-

-

Graf 1: Metoda poučevanja v odvisnosti od delovne dobe.
Graf 2: Pogostost uporabe posameznih učnih metod.
Graf 3: Pogostost uporabe posamezne učne metode pri pouku geografije.
Graf 4: Prednosti didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka po mnenju
učiteljev geografije.
Graf 5: Pogostost uporabe posamezne učne metode spoznavno usmerjenega
pouka pri pouku geografije v srednji šoli.
Graf 6: Vključitev didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije
po letnikih.
Graf 7: Vključenost didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk
geografije v srednji šoli po posameznih tematskih sklopih (%).
Graf 8: Zastopanost didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka pri pouku
geografije.
Graf 9: Dejavniki, ki po mnenju dijakov vplivajo na vključevanje didaktičnih metod
spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije.
Graf 10: Delež učiteljev geografije, ki se udeležuje dodatnih izobraževanj, seminarjev,
delavnic na temo vzgoje in izobraževanja.
Graf 11: Ocena izvedbe posameznih učnih ur.
Graf 12: Skupna ocena izvedbe učnih ur (%).
Graf 13: Prikaz stopnje želje dijakov po vključitvi spoznavno usmerjenega pouka v
pouk geografije v srednji šoli.
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PRILOGA B: Raziskovalni instrumenti

-

Priloga B1: Anketni vprašalnik za učitelje geografije

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Sem Skupek Vesna, študentka Filozofske fakultete in v okviru študija geografije pripravljam
magistrsko delo z naslovom Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli. Namen
raziskave je ugotoviti v kolikšni meri je spoznavno usmerjen pouk zastopan pri pouku
geografije v srednji šoli in kateri dejavniki vplivajo na zastopanost. Anketa je anonimna, za
izpolnjevanje boste porabili približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo
zaupno in bodo namenjeni izključno pripravi magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Skupek Vesna

SPOL:

Ž

M

LETA POUČEVANJA: _________
STAROST: __________
STOPNJA IZOBRAZBE: ____________
STROKOVNI NAZIV:

brez naziva

mentor
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svetovalec

svetnik

1. Kateri način pouka geografije Vam najbolj ustreza (obkrožite 1 odgovor)?
a) Metoda razlage
b) Metoda razgovora
c) Reševanje problemov, terensko delo, eksperimenti, raziskovanje, projektno učno
delo
d) Metoda uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in informacijskih gradiv

2. Kako pogosto pri pouku geografije uporabljate naslednje metode (s križcem pri
vsaki metodi označite pogostost uporabe):
nikoli

Enkrat
mesečno

Enkrat tedensko

Vsako uro

Metoda razlaganja
Metoda reševanje
problemov
Metoda pisnih in
drugih grafičnih del
Projektno učno delo
Eksperiment
Metoda razgovora
3. Kaj je za Vas spoznavno usmerjen pouk? Kako ga razumete?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Kakšno je Vaše stališče glede uporabe spoznavno umerjenega pouka pri
pouku geografije v srednjih šolah (ustrezno obkrožite)?
a)
b)
c)
d)

Sploh ne podpiram
Podpiram
Zelo podpiram
Sem neopredeljen/a.

Svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. V katerem letniku srednje šole se najpogosteje odločate za uporabo spoznavno
usmerjenega pouka pri pouku geografije (ustrezno obkrožite)?
a)
b)
c)
d)

1.letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik

Svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete in izvedete spoznavno usmerjen pouk
pri pouku geografije (s križcem pri vsaki metodi označite pogostost uporabe):

Nikoli

Enkrat
mesečno

Enkrat tedensko

Vsako uro

Problemsko
zasnovan pouk
Projektno učno
delo
Raziskovanje
Eksperiment
Terensko delo
7. Katero prednost spoznavno usmerjenega pouka bi še posebej izpostavili (rangirajte od
1 do 7 pri čemer 1 pomeni najbolj pomembno, 7 pa najmanj pomembno)?

a) ___ večja aktivnost dijakov
b) ___ socialna komponenta učenja (sodelovanje, solidarnost,
medsebojno sporazumevanje med dijaki)
c) ___pridobljeno znanje je uporabno v praksi
d) ___ načrtno povezovanje usvojenega znanja z novim znanjem
e) ___ krepitev notranje motivacije
f) ___razvoj pozitivnega odnosa do učenja
g) ___višja kakovost znanja
Drugo:
___________________________________________________________________________
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8. Naštejte slabosti / omejitve spoznavno usmerjenega pouka!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Pri katerih temah geografije v posameznih letnikih srednjih šol
najpogosteje uporabite metode spoznavno usmerjenega pouka?
a) 1. letnik:
____________________________________________________________________
b) 2. letnik:
____________________________________________________________________
c) 3. letnik:
____________________________________________________________________
d) 4. letnik:
____________________________________________________________________
Podajte en primer zasnove učne ure z uporabo metode spoznavno usmerjenega pouka
pri pouku geografije v izbranem letniku srednje šole:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. V kolikšni meri je po vašem mnenju zastopan spoznavno usmerjen pouk v
srednji šoli?
a)
b)
c)
d)

mnogo premalo
premalo
dovolj
preveč

Svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. Kateri so dejavniki, ki po vašem mnenju vplivajo na uvajanje didaktičnih metod
spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije (rangirajte od 1 do 7, pri čemer
1 pomeni najpomembnejši dejavnik, 7 pa najmanj pomemben dejavnik)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

___ aktivnost dijakov v razredu
___ aktivnost učitelja v razredu
___ obsežnost učnega načrta
___ usposobljenost učitelja
___ primernost učnih tem in vsebin
___ časovna komponenta
___ predznanje dijakov.

12. Pod katerimi pogoji bi se profesorji geografije na srednjih šolah pogosteje odločali
za vključevanje didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13. Ali se kot profesorji geografije v srednjih šolah udeležujete dodatnih vzgojno
izobraževalnih seminarjev, delavnic, ki bi dodatno pripomogle k
vključevanju spoznavno usmerjenega pouka v pouk geografije?
a) Da. Primer: ____________________________________________________________
b) Ne.
Prosim svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem!

74

-

Priloga B2: Anketni vprašalnik za dijake

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/-a!
Sem Skupek Vesna, študentka Filozofske fakultete in v okviru študija geografije pripravljam
magistrsko delo z naslovom Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli. Namen
raziskave je ugotoviti v kolikšni meri je spoznavno usmerjen pouk zastopan pri pouku
geografije v srednji šoli in kateri dejavniki vplivajo na zastopanost. Anketa je anonimna, za
izpolnjevanje boste porabili približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo
zaupno in bodo namenjeni izključno pripravi magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Skupek Vesna

Za lažje razumevanje anketnega vprašalnika podajam opredelitev spoznavno
usmerjenega pouka:
Bistvena značilnost spoznavno usmerjenega pouka je prevladovanje metod in sistemov, ki
spodbujajo spoznavne procese. Označuje ga notranja organizacija, s pomočjo katere si
učenci v čim večji meri s svojo zaznavno in miselno aktivnostjo pridobivajo novo znanje.
Spoznavno usmerjen pouk omogoča učencu, da je v učnem procesu aktiven, opazuje, zbira
podatke, razlaga nova spoznanja, predela in uporablja nova sporočila ter misli in spoznava.
Pouk povezuje učenje in mišljenje ter prispeva k višji kakovost znanja, razvijanju
intelektualnih sposobnosti in pozitivnemu odnosu do učenja.
Didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka so na primer problemski pouk,
raziskovanje, laboratorijsko in praktično delo, metoda dela s teksti in besedili, terensko
delo, ekskurzija, projektno učno delo in podobno.
Vir: Priročnik za spoznavno usmerjen pouk
Avtorici: dr. Mira Cencič, dr. Majda Cencič
SPOL (obkroži):

Ž

LETNIK (obkroži):

1. letnik

M
2. letnik

VAŠ ODNOS DO POUKA GEOGRAFIJE (obkroži):
a)
b)
c)
d)

Zelo me zanima.
Me zanima.
Me ne zanima.
Sploh me ne zanima.
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3. letnik

4. letnik

1. Kateri način podajanja snovi pri pouku geografije vam najbolj ustreza oziroma pri
katerem se največ naučite?( Obkrožite 1 odgovor)
a) Metoda razlage.
b) Metoda razgovora.
c) Reševanje problemov, terensko delo, eksperimenti/demonstracija, raziskovanje,
projektno učno delo.

2. Kako pogosto vaš učitelj geografije pri pouku geografije uporablja naslednje
metode (s križcem pri vsaki metodi označite pogostost uporabe):
Nikoli

Enkrat
mesečno

Enkrat tedensko

Vsako uro

Metoda razlaganja
Metoda reševanje
problemov
Metoda pisnih in drugih
grafičnih del
Projektno učno delo
Eksperiment/demonstracija
Metoda razgovora
3. Kaj vi razumete pod besedno zvezo spoznavno usmerjen pouk?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ali menite, da so didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka pri pouku
geografije v srednjih šolah zastopana v zadostni meri? (Za pomoč glej primere učnih
metod spoznavno usmerjenega pouka na strani 1).
a) Da.
b) Ne.
Prosim, utemeljite svoj odgovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. Pod katerimi pogoji bi se, po vašem mnenju, učitelji geografije na srednjih šolah
pogosteje posluževali didaktičnih metod spoznavno usmerjenega pouka
(rangirajte od 1 do 7, pri čemer 7 pomeni najpomembnejši dejavnik, 1 pa najmanj
pomemben dejavnik)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

___ aktivnost dijakov v razredu
___ aktivnost učitelja v razredu
___ obsežnost učnega načrta
___ usposobljenost učitelja
___ primernost učnih tem in vsebin
___ časovna komponenta
___ predznanje dijakov.

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem!
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Priloga B3: Anketni vprašalnik za dijake po izvedeni učni uri

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/-a!
Sem Skupek Vesna, študentka Filozofske fakultete in v okviru študija geografije pripravljam
magistrsko delo z naslovom Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli. Namen
raziskave je ugotoviti v kolikšni meri je spoznavno usmerjen pouk zastopan pri pouku
geografije v srednji šoli in kateri dejavniki vplivajo na zastopanost. Anketa je anonimna, za
izpolnjevanje boste porabili približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo
zaupno in bodo namenjeni izključno pripravi magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Skupek Vesna

Za lažje razumevanje anketnega vprašalnika podajam opredelitev spoznavno usmerjenega
pouka:
Bistvena značilnost spoznavno usmerjenega pouka je prevladovanje metod in sistemov, ki
spodbujajo spoznavne procese. Označuje ga notranja organizacija, s pomočjo katere si
učenci v čim večji meri s svojo zaznavno in miselno aktivnostjo pridobivajo novo znanje.
Spoznavno usmerjen pouk omogoča učencu, da je v učnem procesu aktiven, opazuje, zbira
podatke, razlaga nova spoznanja, predela in uporablja nova sporočila ter misli in spoznava.
Pouk povezuje učenje in mišljenje ter prispeva k višji kakovost znanja, razvijanju
intelektualnih sposobnosti in pozitivnemu odnosu do učenja.
Didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka so na primer problemski pouk,
raziskovanje, laboratorijsko in praktično delo, metoda dela s teksti in besedili, terensko
delo, ekskurzija, projektno učno delo in podobno.
Vir: Priročnik za spoznavno usmerjen pouk
Avtorici: dr. Mira Cencič, dr. Majda Cencič

SPOL (obkroži):

LETNIK

Ž
1. letnik

M
2. letnik

3. letnik
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4. letnik

1. Kako bi ocenil izvedbo današnje učne ure?
a) Zelo slabo.
b) Slabo.
c) Dobro.
d) Zelo dobro.
e) Odlično.
Prosim, utemelji svoj odgovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Kaj ti je bilo pri uri najbolj všeč (rangiraj od 1 do 5, pri čemer je 5 pomeni najbolj všeč,
1 pa najmanj všeč)?
__ Način dela učiteljice.
__ Ustrezna motivacija dijakov s strani učitelja.
__ Raznolikost uporabe učnih sredstev.
__ Možnost sodelovanja pri učni uri.
__ Splošno razpoloženje v razredu.

3. Katero prednost didaktične metode spoznavno usmerjenega pouka pri pouku
geografije bi še posebej izpostavil (rangiraj od 1 do 6, pri čemer je 6 pomeni najbolj
všeč, 1 pa najmanj všeč)?
___ Večja aktivnost dijakov.
___ Socialna komponenta učenja (sodelovanje, solidarnost,
medsebojno sporazumevanje med dijaki).
___Pridobljeno znanje je uporabno v praksi.
___ Krepitev notranje motivacije.
___Razvoj pozitivnega odnosa do učenja.
___Višja kakovost znanja.

4. V kolikšni meri si želiš takšnega načina pouka pri pouku geografije (rangiraj od 1 do 5,
pri čemer je 5 pomeni si zelo želim, 1 pa si sploh ne želim)?
1
2
3
4
5
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5. Ali meniš, da je spoznavno usmerjenega pouka pri pouku geografije v srednji šoli
dovolj?
a) Da.
b) Ne.
Prosim, utemelji svoj odgovor:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Kaj meniš, da je najpomembnejši dejavnik, da se didaktične metode spoznavno
usmerjenega pouka ne pojavljajo pogosteje pri pouku geografije v srednji šoli
(rangiraj od 1 do 7, pri čemer je 7 najpomembnejši dejavnik, 1 pa najmanj
pomemben dejavnik)?
__ Učitelj raje pripravi uro
drugače. __ Preobsežni učni načrt.
__ Premalo aktivni dijaki.
__ Neustrezni materialni pogoji.
__ Neprimerne geografske teme.
__ Časovna komponenta (premalo časa).
__ Predznanje dijakov.

7. Kaj si pogrešal/-a pri opazovani učni uri?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem!
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PRILOGA C:

UČNE PRIPRAVE Z UČNIMI LISTI
-

Priloga C1: Učna priprava 1 (Naselja)

UČNA PRIPRAVA št. 1 – Geografija, 1. letnik

UČITELJ

VESNA SKUPEK

Ime in priimek
MENTOR

ŠOLA
Naziv šole

IRENA ŠEN VITEZ, prof.

SREDNJA ŠOLA VENO
PILON AJDOVŠČINA

DATUM

15. 5. 2018

Ime in priimek

UČNA TEMA

Naselja

UČNA ENOTA

Delitev naselij, Tipi podeželskih naselij

TIP UČNE URE
Usvajanje novih učnih vsebin

x

Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje

Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Dijak:

Dijak:

razume občutljivo povezanost med človekom in
usvoji definicijo pojma naselje;
naravo;
razvija sposobnost izražanja geografskega znanja v prepozna osnovno delitev naselij na podeželska in
verbalni obliki z uporabo sodobne učne tehnologije
mestna (urbana) naselja in njihove značilnosti;
(besedilo, slike);
razvija mišljenje z urjenjem v opazovanju,
razume širino problematike enačenja podeželskih
primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju;
naselij s kmečkimi naselji;
razvija sposobnost strokovnega, argumentiranega
spozna in zna prepoznati različne tipe podeželskih
in strpnega izražanja lastnih stališč;
naselij ter njihove značilnosti;
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prevzame odgovornost za dobro organizirano
raziskovanje znotraj skupine, kar vodi do razvoja
demokratičnih odnosov znotraj skupine in razreda;

prepozna širino vpliva sodobnega načina življenja
na podeželska naselja in kritično vrednoti posledice
pojava.





se usposablja za prevzemanje odgovornosti za
neko odločitev;

 spodbuja razvoj ustvarjalnosti;




razvija sposobnost komuniciranja in sposobnost
za delo v skupini.


UČNE OBLIKE

UČNE METODE

frontalna

x v dvojicah/tandem

skupinska

x

m. razlaganja
(monološka metoda)

x m. razgovora (dialoška
metoda)

m. praktičnih aktivnosti

m. uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv

eksperiment

m. demonstriranja

UČILA

x individualna

x

x m. pisnih in drugih
grafičnih del

x

x

m. raziskovanja

x

PPT predstavitev, zvezek, atlas, stenski zemljevid Slovenije, splet, razpoložljiva literatura
za skupinsko raziskovanje.

UČNI PRIPOMOČKI Računalnik, bela tabla, projektor, kreda, plakat.

DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

priprava
urjenje

POMEMBNI POJMI

VIRI IN LITERATURA

x usvajanje

x ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in
ocenjevanje

Naselje, mestna (urbana) naselja, podeželska naselja, kmečka naselja,
samotna kmetija, zaselek, razložena naselja, sklenjena naselja, dolgo
obcestno naselje (vas), gručasto naselje, urbanizacija, suburbanizacija,
urbanizirana vas, spalno naselje.
- Belec., B., Fridl, J., Perko, D., Orožen Adamič, M., Brancelj, A.,
Gabrovec, M., Natek, M., Pavšek., M., Topole, M., 2001. Slovenija:
pokrajine in ljudje. Ljubljana, Mladinska knjiga, 735 str.
- Cencič, M., Cencič, M., 2002. Priročnik za spoznavno usmerjen
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x

-

-

-

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

pouk. Ljubljana, Mladinska knjiga, 264 str.
Frajzman, P., 1986. Neposeljene gorske kmetije na območju
Mežiške doline. Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete,
43 str.
Natek, K., 2017. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. Ljubljana,
Mladinska knjiga, 227 str.
Program gimnazija. Geografija. Učni načrt. 2008. Ljubljana. URL:
http://url.sio.si/tk2 (citirano 1. 5. 2018).
Ravbar, M., Drozg, V., Perko, D., Plut, D., Skobir, M., Hočevar, M.,
Sajko, I., 1995. Zasnova poselitve v Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za
geografijo, 152 str.
Rebernik, D., 2011. Geografija naselij. Ljubljana, Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 301 str.
Senegačnik, J., Drobnjak, B., 2008. Obča geografija, učbenik za 1.
letnik gimnazij in srednjih tehniških oziroma strokovnih šol.

Ljubljana, Modrijan, 183 str.
Zgodovina, informatika, likovna umetnost, slovenščina.
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UVODNA MOTIVACIJA
DELO UČITELJA

Trajanje: 5 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)
Učne oblike:

 Se predstavi razredu;
 pojasni, da sta učni uri namenjeni usvajanju
znanja z raziskovanjem, didaktično metodo
spoznavno usmerjenega pouka, in da bo
poudarek na aktivnosti dijakov;
 pojasni potek in cilje načrtovane blok ure;
 napove izvedbo didaktične igre Activity, s
pomočjo katere bodo po metodi razgovora
skupaj z dijaki prišli do naslova učne ure;
 prosi tri prostovoljce, da se ji pridružijo pred
tablo in vsakemu dodeli nalogo in pojem oziroma
predmet, ki ga morajo predstaviti učencev v
razredu:
1) risanje: kmečka hiša;
2) govor: novogradnja;
3) pantomima: nebotičnik;
 vodi didaktično igro;
 po metodi razgovora dijaki pridejo do naslova
učne ure, za dodatno pomoč na belo tablo
projicira fotografije različnih tipov naselij;

 Se pripravi na uro;
 aktivno spremlja razlago;

 spozna potek in cilje načrtovane ure;

 javijo se trije prostovoljci in odigrajo svojo vlogo
v didaktični igri;

 preostali del razreda aktivno sodeluje v
didaktični igri;

 individualno delo;
 frontalna oblika.
Učne metode:
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv;
 metoda pogovora oz. razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:





priklic;
razumevanje;
uporaba;
analiza.

Didaktična načela:
 aktivno sodeluje v razgovoru in spozna naslov
učne ure;
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 načelo individualizacije in
socializacije;
 načelo nazornosti in

 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

 dela zapiske po smislu.

abstraktnosti;
 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti;
 načelo sistematičnosti in
postopnosti.
Učna cilja
Dijak:
 upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
 prikliče znanje in ga uspešno
uporabi pri didaktični igri.

USVAJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje: 75 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)

1. vsebinski poudarek: DELITEV NASELIJ

 Po metodi razgovora predstavi definicijo naselij;
 poudari, da so naselja viden rezultat človekovega
dela v pokrajini;
 s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi
se naveže na Unescovo kulturno dediščino;
 po metodi razgovora skupaj z dijaki naštejejo
območja, kjer so nastala najstarejša mesta;

Učne oblike:

 Aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji definicijo
naselja;
 aktivno sodeluje v razgovoru;
 prikliče usvojeno znanje in uporabi splošno
razgledanost, da prepozna slikovno gradivno;
 aktivno sodeluje v razgovoru;
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 frontalna;
 individualna.
Učne metode:
 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);


















s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi
po metodi razgovora dijaki prepoznajo, da se
naselja delijo na mestna (urbana) in podeželska
naselja;
s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi,
lastnih izkušenj in poglobljenega razmišljanja
vodi razgovor ter dijake pripelje do tega, da
naštejejo bistvene razlike med mestnim in
podeželskim naseljem;
na tablo projicira zapis, ki ponazarja, da
podeželskih mest ne smemo enačiti s kmečkimi
naselji;
prosi dijake, da si vzamejo 3 minute časa in
individualno razmislijo o zapisanem ter v svoj
razmislek vključijo lastne izkušnje, začutijo
problemsko naravnanost zapisa;
vodi razgovor in skupaj zastavijo glavne
vsebinske poudarke, ki predstavljajo razlike med
kmečkim in podeželskim naseljem;
tekom celotne učne ure preverja razumevanje
dijakov, jih motivira za sodelovanje in upošteva
prispevek k uri vsakega dijaka;
prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.



























kritično vrednoti slikovno gradivo in usvoji
osnovno delitev naselij;

metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv.

Taksonomija učnih ciljev:
aktivno sodeluje v razgovoru in spozna bistvene
razlike med mestnim in podeželskim naseljem;







znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza.

kritično in problemsko usmerjeno vrednoti
zapis na PPT predstavitvi;

vodi individualni razmislek;

z rezultati problemskega razmišljanja aktivno
sodeluje v razgovoru in spozna temeljne
razlike med kmečkim in podeželskim naseljem;

Didaktična načela:













dela zapiske po smislu.

načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo časovne kredibilnosti
oziroma časovne optimizacije;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

Učni cilji
Dijak:
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;

 spozna definicijo naselja;
 spozna namen Unescove
kulturne dediščine;
 uporabi usvojeno znanje,
prepozna dejavnike, ki so
vplivali na nastanek najstarejših
mest;
 spozna osnovno delitev naselij
(podeželska in mestna naselja)
ter njihove značilnosti;
 aktualizira učno snov.
2. vsebinski poudarek: TIPI NASELIJ (skupinsko delo)

 Napove raziskovanje, ki bo potekalo v štirih
skupinah;
 pojasni, da bo vsaka skupina raziskovala določen
tip podeželskega naselja;
 vsako skupino seznani z jasno opredeljenimi
nalogami, določenimi operativnimi cilji in
razpoložljivim časom za izvedbo raziskovanja;
 razloži, da bo raziskovanju sledilo poročanje
rezultatov skupine;
 prosi dijake, da si znotraj skupine razdelijo naloge
(zbiranje podatkov, urejanje in obdelava
podatkov, oblikovanje poročila o rezultatih);
 preveri razumevanje dijakov;


Učne oblike:
 frontalna;
 individualna;
 skupinska.
Učne metode:
 Pozorno posluša navodila, se seznani z
nalogami, cilji in časovno komponento
skupinskega dela;

 se umesti v dodeljeno skupino ter si znotraj
skupine skupaj z drugimi dijaki demokratično
razdeli naloge;

razdeli razred na štiri skupine in jim omogoči
materialne pogoje za izvedbo raziskovanja:
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 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv;
 metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
 metoda raziskovanja.

o razpoložljive knjige;



o uporaba spleta preko mobilnih telefonov
ali računalnika v učilnici (opozori na









aktivno sodeluje v skupinskem delu, kritično
vrednoti izbrane vire in literaturo, samostojno
pride do spoznanj;

po izteku razpoložljivega časa usmerja poročanje
rezultatov;




poročevalec 1. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina samostojno oblikovala;
















načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo časovne kredibilnosti
oziroma časovne optimizacije;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

Učni cilji

vrednoti delo 1. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate;
povabi poročevalca 2. skupine (zaselek), da
predstavi rezultate raziskovanja:
o kaj je zaselek?
o Naštejte glavne značilnosti, ki veljajo za
zaselek.
o Pojasnite dejavnike, ki so vplivali na

znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza;
vrednotenje.

Didaktična načela:

povabi poročevalca 1. skupine (samotna
kmetija), da predstavi rezultate raziskovanja:
o kaj je samotna kmetija?

o Narišite tloris samotne kmetije in na njem
označite glavna poslopja.










ustrezno uporabo in kritično vrednotenje
pridobljenih informacij);
o plakat;
nadzoruje raziskovanje;
opozarja na časovno omejitev;

o Naštejte glavne značilnosti, ki veljajo za
samotno kmetijo.
o Pojasnite dejavnike, ki so vplivali na
nastanek samotne kmetije.
o Poiščite primer samotne kmetije v
Sloveniji.



Taksonomija učnih ciljev:

Dijak:





poročevalec 2. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina samostojno oblikovala;
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
uspešno odgovori na
zastavljena vprašanja;
razvija sodelovalnost in čut za
odgovornost;






nastanek zaselka.
o Poiščite primer zaselka v Sloveniji.



o Narišite tloris zaselka in na njem označite
glavna poslopja.




vrednoti delo 2. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate;
povabi poročevalca 3. skupine (razložena
naselja), da predstavi rezultate raziskovanja:
o kaj so razložena naselja?

o Naštejte glavne značilnosti, ki veljajo za
razložena naselja.
o Pojasnite dejavnike, ki so vplivali na
nastanek razloženih naselij.
o Poiščite primer razloženega naselja v
Sloveniji.
o Narišite tloris razloženega naselja.







poročevalec 3. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina samostojno oblikovala;



poročevalec 4. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina samostojno oblikovala;

vrednoti delo 3. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate;
povabi poročevalca 4. skupine (sklenjena
naselja), da predstavi rezultate raziskovanja:
o kaj so sklenjena naselja?

o Najpogostejši obliki sklenjenega naselja so
gručasta naselja in dolga obcestna naselja
(vasi). Pojasnite dejavnike, ki so vplivali na
nastanek posameznega tipa sklenjenega
naselja.
o Poiščite primer gručastega naselja v
Sloveniji.
o Poiščite primer dolgega obcestnega
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spozna posamezne tipe
podeželskih naselij in njihove
značilnosti;
aktualizira učno snov.

naselja (vasi) v Sloveniji.
o Narišite tloris gručastega naselja in
tloris dolge obcestne vasi;




vrednoti delo 4. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate;
 v sklepnem delu po metodi razgovora vodi
sintezo rezultatov;
 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

 aktivno sodeluje v sintezi rezultatov;
 dela zapiske po smislu.

Učne oblike:

3. vsebinski poudarek: URBANIZACIJA VAŠKIH NASELIJ
(strukturna naloga)



Ponovno napove aktivnost, raziskovanje v obliki
strukturne naloge;

 dijake seznani z izvedbo in potekom strukturne
naloge, določenimi operativnimi cilji ter
razpoložljivim časom za izvedbo raziskovanja;
 za vpeljavo raziskovalnega problema s pomočjo



 frontalna;
 individualna.

PPT predstavitve projicira na tablo zapis:
urbanizirana vas;
za pomoč dijakom so na PPT predstavitvi zapisani
glavni koraki raziskovanja v obliki strukturne

naloge in dodatna vprašanja, ki predstavljajo
izhodišče raziskovanja;
 priporoča, da si dijaki za oporo pri izvedbi
nadaljnjih korakov zapišejo glavne vsebinske

Učne metode:
 pozorno posluša navodila in se seznani s
potekom, cilji in časovno omejitvijo strukturne
naloge;
 kritično in problemsko vrednoti projiciran zapis;

 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);
 pisnih in drugih grafičnih del;
 metoda raziskovanja.
Taksonomija učnih ciljev:

 aktivno sodeluje v strukturni nalogi;

poudarke v zvezek;
 preveri razumevanje dijakov;
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znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
vrednotenje;
sinteza.








opozarja na časovno omejitev posamezne
stopnje:
o dijaki začnejo s samostojnim
individualnim delom, ki traja 3 minute;
o sledi delo v parih, pri katerem dijaki
povežejo znanje in traja 4 minute;
o nato v manjših skupinah strnejo svoja
spoznanja, povezujejo podatke, prihaja do
splošnih ugotovitev;
-
















v tej stopnji si skupine izberejo
poročevalca, ki bo ugotovitve
posredoval razredu;
tretja stopnja traja 5 minut;

usmerja in spodbuja poročanje skupin v
obliki diskusije;

















vrednoti delo dijakov in s pomočjo zapisa na PPT
predstavitvi, v kolikor je potrebno, vsebinsko
dopolni razlago novega pojma urbanizirane vasi;
po metodi razlage razloži nov pojem spalne vasi;




nadzoruje, usmerja in spodbuja še zadnjo
stopnjo strukturne naloge – metadiskusijo;




prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.




individualno vrednoti zapis;

Didaktična načela:

dijaka v paru povežeta svoje izkušnje;

znotraj skupine dijaki strnejo izkušnje, povežejo
podatke, prihajajo do splošnih ugotovitev;
izberejo poročevalca;














načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo časovne kredibilnosti
oziroma časovne optimizacije;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

v frontalnem delu oziroma diskusiji se vsi dijaki
seznanijo z izkušnjami drugih skupin, se
vključujejo v diskusijo, razlagajo, iščejo soglasja
in izvedejo sintetične sklepe;

Učni cilji

aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;




aktivno sodeluje v metadiskusiji, izraža svoje
počutje in vtise o poteku dela, išče možnosti, kje
bi usvojeno znanje uporabili v drugih okoljih;



Dijak:





dela zapiske po smislu.
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
uspešno odgovori na
zastavljena vprašanja;
spozna, razume vplive
dejavnikov sodobnega in
mestnega načina življenja na
spremembo namembnosti,
videza podeželskih naselij;
spozna in ponotranji nove
pojme: urbanizacija,
suburbanizacija, urbanizirana
vas, spalno naselje;
razvija čut za odgovorno
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delovanje znotraj skupine in kot
individuum;
razvija kritično, problemsko
vrednotenje;
upošteva lastna in tuja čustva
ter vrednote;
aktualizira učno snov.

PONAVLJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje: 10 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)

 Prosi vsakega dijaka, da izpostavi novo
informacijo, ki se jo je naučil tekom ure;
 povezuje odgovore dijakov;
 vodi kratko diskusijo na izvedeno učno uro,
spodbuja dijake, da uro kritično in čustveno
vrednot
 pred zaključkom ure razdeli učencem anketni

 Izpostavi novo usvojeno informacijo in aktivno
spremlja odgovore drugih dijakov;

vprašalnik;
 se zahvali za pozornost.

 odgovorno rešuje anketni vprašalnik.

Učne oblike:
 frontalno delo;
 individualno delo.

 aktivno sodeluje v diskusiji;
Učne metode:
 metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
 metoda razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:






priklic;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
vrednotenje.

Didaktična načela:
 načelo individualizacije in
socializacije;
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 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti.
Učni cilji
Dijak:
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
 se aktivno vključuje v razgovor;
 odgovorno in kritično izpolni
anketni vprašalnik.

-

Priloga C1a: Učni list (Naselja)

1. SKUPINA: SAMOTNA KMETIJA

a) Kaj je samotna kmetija?

b) Katere so značilnosti samotne kmetije?

c) Pojasnite vzroke in dejavnike, ki so vplivali na nastanek samotne kmetije.

d) Poiščite primer samotne kmetije v Sloveniji.

e) Narišite tloris samotne kmetije in na njem označite glavna poslopja.
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2. SKUPINA: ZASELEK

a) Kaj je zaselek?

b) Katere so značilnosti zaselka?

c) Poiščite primer zaselka v Sloveniji.

d) Narišite tloris zaselka in na njem označite glavna poslopja.
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3. SKUPINA: RAZLOŽENA NASELJA

a) Kaj so razložena naselja?

b) Katere so značilnosti razloženih naselij?

c) Pojasnite vzroke in dejavnike, ki so vplivali na nastanek razloženih naselij.

d) Poiščite primer razloženega naselja v Sloveniji.

e) Narišite tloris razloženega naselja.
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4. SKUPINA: SKLENJENA NASELJA

a) Kaj so sklenjena naselja?

b) Najpogostejši obliki sklenjenih naselij sta gručasta naselja in dolga obcestna naselja (vasi).
Pojasni razlike in dejavnike, ki so vplivali na nastanek:
-

gručastega naselja:

-

dolge obcestne vasi:

c) Poiščite primer:
-

gručastega naselja v Sloveniji:

-

dolge obcestne vasi v Sloveniji:

d) Narišite tloris gručastega naselja in tloris dolge obcestne vasi.
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-

Priloga C2: Učna priprava 2 (Industrija Severne Amerike)

UČNA PRIPRAVA št. 2 – Geografija, 2. letnik

UČITELJ

VESNA SKUPEK

Ime in priimek
MENTOR

ŠOLA
Naziv šole

IRENA ŠEN VITEZ, prof.

SREDNJA ŠOLA VENO
PILON AJDOVŠČINA

DATUM

17. 5. 2018

Ime in priimek

UČNA TEMA

Industrija Severne Amerike

UČNA ENOTA

Iz industrijske v poindustrijsko družbo (Industrija se seli v »sončni pas« na jug in
zahod)

TIP UČNE URE
Usvajanje novih učnih vsebin

X

Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje

Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Dijak:

Dijak:

razume občutljivo povezanost med človekom in
naravo;
razvija sposobnost izražanja geografskega znanja v
verbalni obliki z uporabo sodobne učne tehnologije
(besedilo, slike);
razvija mišljenje z urjenjem v opazovanju,
primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju;
razvija sposobnost strokovnega, argumentiranega
in strpnega izražanja lastnih stališč;
prevzame odgovornost za dobro organizirano
skupinsko delo, kar vodi do razvoja demokratičnih
odnosov znotraj skupine in razreda;
spodbuja razvoj ustvarjalnosti;
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spozna značilnosti razvoja in preobrazbe industrije
v Severni Ameriki;
spozna in ovrednoti pomen starih industrijskih
panog v Severni Ameriki;
spozna in ovrednoti pomen novih industrijskih
panog v Severni Ameriki;
zna locirati stara in nova industrijska središča v
Severni Ameriki;
spozna pomen in kompleksnost dejavnikov, ki
vplivajo na prestrukturiranje in selitev industrije;


spozna in razume pomentehnološko visoko
zahtevnih panog;


 razvija sposobnost komuniciranja in sposobnost
za delo v skupini.

UČNE OBLIKE

UČNE METODE

razume in zna utemeljiti povezavo med
industrijskimi panogami in družbenogeografskimi ter
naravnogeografskimi procesi.



frontalna

x v dvojicah/tandem

skupinska

x

m. razlaganja
(monološka metoda)

x m. razgovora (dialoška
metoda)

m. praktičnih aktivnosti

m. uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv

eksperiment

m. demonstriranja

UČILA

individualna

x

x m. pisnih in drugih
grafičnih del

x

x m. problemskega pouka

x

PPT predstavitev, zvezek, Atlas, stenski zemljevid Severne Amerike, sestavki za
skupinsko delo, učni list, učbenik.

UČNI PRIPOMOČKI Računalnik, bela tabla, projektor.

DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

priprava
urjenje

POMEMBNI POJMI

VIRI IN LITERATURA

x usvajanje

x ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in
ocenjevanje

Industrijski pas (»manufacturing belt«), jeklarska kriza, pas rje (»rust
belt«), stare industrijske panoge, nove industrijske panoge, NAFTA,
letalska in vesoljska industrija, proizvodnja medicinske opreme,
telekomunikacij in računalniške opreme, industrija visoke tehnologije,
industrijski parki, filmska industrija, zabaviščna industrija, Silicijeva
dolina.
- Briney, A., 2018. The Sunbelt of the Southern and Western United
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MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

Zgodovina, slovenščina, sociologija.
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UVODNA MOTIVACIJA
DELO UČITELJA

Trajanje: 3 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)
Učne oblike:

 Se predstavi razredu;
 pojasni, da sta učni uri namenjeni usvajanju
znanja preko problemskega pouka, ki je
didaktična metoda spoznavno usmerjenega
pouka, in da bo poudarek na aktivnosti dijakov;
 pojasni potek in cilje načrtovane učne ure;
 napove, da bodo dijaki samostojno spoznali
naslov učne ure, in sicer s pomočjo slikovnega
gradiva na PPT predstavitvi;
 projicira posamezno slikovno gradivo in usmerja
razmišljanje dijakov;
 po metodi razgovora skupaj z dijaki spoznajo
naslov učne ure;
 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

 Se pripravi na uro;

 individualno delo;
 frontalna oblika.
Učne metode:

 spozna potek in cilje načrtovane učne ure;

 prepozna posamezno slikovno gradivo;
 aktivno sodeluje v razgovoru in prepozna naslov
učne ure;
 dela zapiske po smislu.

 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv;
 metoda pogovora oz. razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:





priklic;
razumevanje;
uporaba;
analiza.

Didaktična načela:
 načelo individualizacije in
socializacije;
 načelo nazornosti in
abstraktnosti;
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 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti;
 načelo sistematičnosti in
postopnosti.
Učni cilji
Dijak:
 upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
 prikliče znanje in uspešno
prepozna naslov učne ure.
USVAJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje: 37 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)

1. vsebinski poudarek: INDUSTRIJSKA DRUŽBA

 Po metodi razgovora predstavi dijakom območja
Severne Amerike, kjer se je industrija začela
najprej razvijati;
 prosi dijake, da prikličejo v spomin že usvojeno
znanje, uporabijo logično razmišljanje in
predstavijo dejavnike, ki so vplivali na razvoj
industrije na severovzhodu ZDA in jugovzhodu
Kanade;
 usmerja razmišljanje dijakov, če je potrebno jim
pomaga s slikovnim gradivom na PPT

Učne oblike:

 Aktivno sodeluje v razgovoru in prepozna
območja prvotnega industrijskega območja v
Severni Ameriki;
 aktivno sodeluje v razgovoru in spozna
lokacijske dejavnike industrijskega razvoja;
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 frontalna;
 individualna.
Učne metode:
 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih























predstavitvi;
po metodi razgovora razloži, da so se poleg težke
industrije razvile tudi druge industrijske panoge;
dijakom predstavi nov pojmem: manufacturing
belt (industrijski pas);
po metodi razgovora razloži, da je bilo omenjeno
območje največje industrijsko območje na svetu
in je imelo pomembno vlogo še sredi 20. stoletja;
po metodi razgovora skupaj z dijaki pridejo do
spoznanja, da je po letu 1960 jeklarska industrija
zašla v hudo krizo, kar se je odražalo na celotnem
industrijskem pasu;
prosi dijake, da prikličejo usvojeno znanje in
logično razmišljajo o posledicah jeklarske krize;
usmerja razmišljanje dijakov in s pomočjo
slikovnega gradiva na PPT spoznajo posledice
jeklarske krize;
dijake spozna z novim pojmom: pas rje
(rust belt);
po metodi razgovora spoznajo, da se je industrija
začela decentralizirati na ugodnejše lokacije;
tekom celotne učne ure preverja razumevanje
dijakov;
prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

gradiv.

























aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;

Taksonomija učnih ciljev:


aktivno sodeluje v razgovoru, prepozna vlogo
industrijskega pasu skozi zgodovino;
aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;







znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza.

Didaktična načela:
kritično vrednoti posledice jeklarske krize;

usvoji nov pojem;
aktivno sodeluje v razgovoru;

dela zapiske po smislu.










načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

Učni cilji
Dijak:
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
zna locirati stara industrijska
središča v Severni Ameriki in
razume lokacijske dejavnike, ki
so vplivali na nastanek;

 spozna in ovrednoti pomen
starih industrijskih panog;
 spozna in razume nov pojem
industrijski pas;
 spozna in razume nov pojem
pas rje;
 spozna in razume posledice
jeklarske krize v industriji.
Učne oblike:

2. vsebinski poudarek: NOVE INDUSTRIJSKE PANOGE

 Po metodi razgovora spoznajo dejavnike, ki so
vplivali na selitev industrije na ameriški zahod in
jug;
 s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi,
po metodi razgovora, dijakom predstavi nov
pojem: NAFTA;
 poudari, da nove industrijske panoge niso več
temeljile toliko na surovinah in energiji;
 po metodi razgovora skupaj z dijaki spoznajo in
prepoznajo osnovne značilnosti novih
industrijskih panog;
 po metodi razgovora dijakom predstavi nov
pojem: sončni pas;
 po metodi razgovora in s pomočjo slikovnega
gradiva na PPT predstavitvi naštejejo temeljne
nove industrijske panoge;
 po metodi razgovora predstavi nov pojem:
industrijski parki in predstavi temeljne
značilnosti;
 razloži, da se prebivalstvo seli iz »pasu rje« v
»sončni pas« in prosi dijake, da s pomočjo
logičnega razmišljanja in usvojenega znanja

 Aktivno sodeluje v razgovoru in prepozna
dejavnike decentralizacije industrije;

 frontalna;
 individualna.
Učne metode:

 aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;

 aktivno sodeluje v razgovoru in spozna osnovne
značilnosti novih industrijskih panog;
 aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;
 aktivno sodeluje v razgovoru in samostojno
prepozna nove industrijske panoge;
 aktivno sodeluje v razgovoru in usvoji nov
pojem;
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 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv.

Taksonomija učnih ciljev:
 znanje;





razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza.

predstavijo dejavnike priseljevanja v »sončni
pas«;







s pomočjo slikovnega gradiva, splošne
razgledanosti in logičnega razmišljanja vodi dijake
do spoznanja, da so se razvile tudi druge oblike
gospodarstva, ki so jih Američani označili z
nazivom »industrija« (filmska, zabaviščna
industrija);
tekom celotne učne ure preverja razumevanje
dijakov;
prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.












prepozna in kritično vrednoti dejavnike
priseljevanja iz »pasu rje« v »sončni pas«;

aktivno sodeluje v razgovoru in spozna, da
pojem »industrija« označuje tudi druge oblike
gospodarstva;
dela zapiske po smislu.

Didaktična načela:










načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

Učni cilji
Dijak:
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
spozna pomen in
kompleksnost dejavnikov, ki
vplivajo na prestrukturiranje in
selitev industrije;
spozna in ovrednotijo
pomen novih industrijskih
panog v Severni Ameriki;
spozna in razume nov pojem
NAFTA;
spozna in razume nov
pojem sončni pas;
spozna in razume nov
pojme industrijski parki;
spozna in razume nova pojma
filmska in zabaviščna industrija;
spozna in razume pomen
tehnološko visoko zahtevnih

panog;
 aktualizira učno snov.
3. vsebinski poudarek: SKUPINSKO DELO (problemsko
naravnano)

 Napove izvedbo problemsko naravnanega
skupinskega dela;
 razloži, da je namen skupinskega dela
poglabljanje usvojene učne snovi;
 razred razdeli na 4 skupine in pojasni, da bo
vsaka skupina problemsko vrednotila sestavek, ki
se navezuje na določen vsebinski poudarek učne
ure;
 vsako skupino seznani z jasno opredeljenimi
nalogami, določenimi operativnimi cilji in
razpoložljivim časom za izvedbo raziskovanja;
 razloži, da bo raziskovanju sledilo poročanje
rezultatov skupine;
 prosi dijake, da si znotraj skupine razdelijo naloge
(zbiranje podatkov, urejanje in obdelava
podatkov, oblikovanje poročila o rezultatih);
 preveri razumevanje dijakov;
 razdeli učne liste in kratke sestavke;
 nadzoruje delo po skupinah;
 opozarja na časovno omejitev;
 po izteku razpoložljivega časa usmerja poročanje
rezultatov;
 povabi poročevalca 1. skupine (Katastrofa na
Horizontu), da razloži korelacijo med vsebino
sestavka in usvojeno učno snovjo ter predstavi

Učne oblike:
 frontalna;
 individualna;
 skupinska.
 Pozorno posluša navodila;
 spozna namen skupinskega dela;
 pozorno posluša navodila in se ustrezno razvrsti
v dodeljeno skupino;
 pozorno posluša navodila, se seznani z
nalogami, cilji in časovno komponento
skupinskega dela;
 znotraj skupine si ustrezno razdelijo naloge;

Učne metode:
 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv;
 metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
 metoda problemskega pouka.
Taksonomija učnih ciljev:

 aktivno sodeluje v skupinskem delu, natančno
prebere sestavek, uspešno odgovori na
zastavljena vprašanja;
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 znanje;






razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza;
vrednotenje.









rezultate skupinskega dela:
o na kratko predstavite problem, ki je
predstavljen v vašem sestavku;
o naštejte vzroke, ki so vplivali na opisano
ekološko nesrečo;
o naštejte posledice razlitja nafte, ki so bile
vidne neposredno po nesreči in posledice,
ki bodo dolgoročno vplivale na življenja
ljudi in živali;
o kakšno je vaše stališče do obravnavanega
problema? V skupini oblikujte vsaj tri
predloge, s pomočjo katerih bi zmanjšali
število podobnih ekoloških nesreč v
prihodnosti;
vrednoti delo 1. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate poročanja, vključuje
razmišljanje celotnega razreda;
povabi poročevalca 2. skupine (Sončni pas in
območje rasti prebivalstva), da razloži korelacijo
med vsebino sestavka in usvojeno učno snovjo
ter predstavi rezultate skupinskega dela:
o na kratko predstavite problematiko, ki je
predstavljena v vašem sestavku;
o predstavite dejavnike, ki so vplivali na rast
prebivalstva v regiji;
o naštejte posledice, ki so se v regiji pojavile
zaradi hitre rasti prebivalstva;
o kakšne so vaše napovedi glede
prebivalstvene rasti v sončnem pasu? Se
bo demografska rast nadaljevala, do
stagnirala ali se upočasnila? Prosim,
utemeljite svoj odgovor;
vrednoti delo 2. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate poročanja, vključuje

Didaktična načela:


poročevalec 1. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina oblikovala;


















Učni cilji
aktivno sodeluje v razgovoru;

Dijak:







poročevalec 2. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina oblikovala;








načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo časovne kredibilnosti
oziroma časovne optimizacije;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

aktivno sodeluje v razgovoru;
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
uspešno odgovori na
zastavljena vprašanja;
razvija sodelovalnost in čut za
odgovornost;
poglobi posamezne usvojene
vsebinske poudarke;
razvija čut za odgovorno
delovanje znotraj skupine in
kot individuum;
razvija kritično,
problemsko vrednotenje;
upošteva lastna in tuja
čustva ter vrednote;


















razmišljanje celotnega razreda;
povabi poročevalca 3. skupine (Vpliv
Hollywooda in filmske industrije na družbo), da
razloži korelacijo med vsebino sestavka in
usvojeno učno snovjo ter predstavi rezultate
skupinskega dela:
o na kratko predstavite problematiko, ki je
predstavljena v vašem sestavku;
o na kakšne načine vpliva filmska industrija
na oblikovanje družbe? Naštejte vsaj tri
negativne ali pozitivne vplive filmske
industrije, ki niso izpostavljeni v članku; o
kakšno je vaše stališče do obravnavanega
problema? Kako se sami soočate z
nevarnostjo širjenja nerealnih predstav o
svetu in družbi, s pomočjo Hollywoodske
filmske industrije?
o Vendar pa ima filmska industrija
pomemben vpliv tudi na področja, ki
niso izpostavljena v članku. Izpostavite
vsaj enega.
vrednoti delo 3. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate poročanja, vključuje
razmišljanje celotnega razreda;
povabi poročevalca 4. skupine (Dolina, ki je
veliko več), da razloži korelacijo med vsebino
sestavka in usvojeno učno snovjo ter predstavi
rezultate skupinskega dela:
o na kratko predstavite pomen Silicijeve
doline;
o predstavite dejavnike, ki so vplivali na
zgostitev podjetij za mikroelektroniko,
proizvodnjo računalniške opreme in
drugih tehnoloških inovacij na tem





poročevalec 3. skupine predstavi spoznanja, ki
jih je skupina oblikovala;



aktivno sodeluje v razgovoru;



poročevalec 4. skupine predstavi spoznanja, ki
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aktualizira učno snov.

območju;
s katero problematiko se soočajo
prebivalci Silicijeve doline? Izpostavite en
problem in predlagajte rešitev izbrane
problematike;
o ali najdemo koncept Silicijeve doline tudi
drugje po svetu? Kakšne so vaše napovedi
na področju okoljevarstva in
tehnološkega razvoja?
 Vrednoti delo 4. skupine in v kolikor je potrebno
vsebinsko dopolni rezultate poročanja, vključuje
razmišljanje celotnega razreda;
 v sklepnem delu po metodi razgovora vodi
sintezo rezultatov skupinskega dela;
 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

jih je skupina oblikovala;

o

 aktivno sodeluje v razgovoru;
 aktivno sodeluje v sintezi rezultatov;
 dela zapiske po smislu.
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PONAVLJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje: 5 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)
Učne oblike:

 Z metodo razgovora ponovi glavne vsebinske
poudarke učne ure;
 v razgovor aktivno vključuje mišljenja,
razmišljanja, ideje dijakov;
 vodi kratko diskusijo na izvedeno učno uro,

 Aktivno sodeluje v razgovoru;

spodbuja dijake, da uro kritično in čustveno
vrednotijo;
 pred zaključkom ure razdeli učencem anketni
vprašalnik;

 kritično vrednoti izvedeno učno uro;

 se zahvali za pozornost.

 frontalno delo;
 individualno delo.

 aktivno sodeluje v razgovoru;
Učne metode:

 odgovorno rešuje anketni vprašalnik.

 metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
 metoda razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:






priklic;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
vrednotenje.

Didaktična načela:
 Načelo individualizacije in
socializacije;
 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti.
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Učna cilja
Dijak:
 se aktivno vključuje v razgovor;
 odgovorno in kritično izpolni
anketni vprašalnik.
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Priloga C2a: Učni list (Industrija Severne Amerike)

1. SKUPINA:

Katastrofa na Horizontu
Okoljska nesreča, ki kar traja in traja in traja (20.4.2010)
Nenadni izbruh plina iz vrtine 1500 metrov pod morsko gladino in posledična eksplozija sta ubila
11 delavcev na ploščadi, ploščad, ki jo je zajel ogenj, pa je 36 ur zatem potonila. Iz vrtine, ki je
povzročila tragedijo, pa vse od takrat bruha nafta. Po grobih ocenah naj bi v morje na dan izteklo
od 2 do 4 milijonov litrov nafte, in ker se iztekanje ne ustavi že več kot mesec in pol, se je nesreča
počasi, a vztrajno spremenila v najhujše naftno onesnaženje v zgodovini ZDA. Kot je za CNN
povedalo pet preživelih delavcev s ploščadi, sta se 20. aprila zjutraj, pred nesrečo, predstavnika
BP-ja, najemnika ploščadi, in družbe Transocean, lastnika ploščadi, prepirala o nadaljnjih
postopkih. Predstavnik BP-ja naj bi zahteval pospešitev del. Seveda na račun varnosti. Zaposleni so
opisali korporativno kulturo zniževanja stroškov in obvodov varnostnih postopkov. Svoje
delodajalce zdaj tožijo zaradi malomarnosti. Problem je samo eden. Prizorišče »zločina« je 1500
metrov pod morjem.

Vrsta napak
Kaj vse je šlo narobe in v kakšnem vrstnem redu, verjetno nikoli ne bomo natančno izvedeli.
Zagotovo je k razpletu pripomoglo omahovanje odgovornih na ploščadi, da bi ukrepali. Znaki, da bi
utegnilo iti kaj narobe, so bili namreč precej očitni, a je prevladovala želja po hitrem napredovanju
dragih del. Ena usodnejših napak pa je bila vsekakor odpoved tako imenovanega preventerja,
naprave ob ustju vrtine na morskem dnu, ki naj bi v primeru nenadnih izbruhov zamašila cev in
preprečila iztekanje iz vrtine. Prav tako so očitno storili napako pri začasnem zapiranju vrtine, med
katerim se je nesreča zgodila. Ta postopek zahteva ulitje več cementnih čepov v vrtino, erupcija pa
se je zgodila pri polaganju zadnjega od serije teh čepov.. Kot opozarja Miyoko Sakashita iz
okoljevarstvene organizacije Center for Biological Diversity, pa so se težave začele že precej pred
eksplozijo. »Nadzorne ustanove so popolnoma odpovedale. Vlada je bila preveč prijazna do naftne
industrije, dovoljevala je samoregulacijo in izogibanje osnovnim zakonom s področja okolja.« Ta
projekt je namreč zgolj eden od mnogih, ki so od pristojnih dobili potrdilo o neznatnem tveganju
za okolje in bili s tem oproščeni kakršnegakoli resnega nadzora. BP se vse od eksplozije trudi
ustaviti iztekanje nafte, a doslej precej neuspešno. Glavni razlog, da se je celotna zadeva tako
zapletla, je seveda dejstvo, da so razmere 1500 metrov pod morjem precej neprijazne, podobne
razmeram v vesolju. Veliko pove to, da podmornice ameriške mornarice zdržijo pritisk le do 900
metrov globine. Dosežek je že samo spraviti opremo na dno, kaj šele učinkovito jo upravljati.
Izkazalo se je, da so bili na možnost nesreče povsem nepripravljeni, da se pri različnih poskusih
ustavitve iztekanja sproti učijo.

Onesnaženje
Glede na to, da nafta še vedno izteka iz vrtine in da naj bi iztekanje popolnoma ustavili šele čez
nekaj mesecev, je o celotni okoljski škodi še nemogoče govoriti. Vsekakor pa gre za veliko
katastrofo, je prepričan dr. Tom Turk z Biotehniške fakultete. V primeru Mehiškega zaliva je obala
močvirnata in nizka, onesnaženje pa lahko seže globoko v notranjost. Ocenjuje, da bo posledice
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razlitja čutiti še vsaj 30 do 50 let. Miyoko Sakashita opozarja, da vseh razsežnosti negativnih
učinkov razlitja verjetno nikoli ne bomo v celoti poznali, saj veliko nafte ostaja pod morskim
površjem. Vsekakor bo razlitje katastrofalno vplivalo na lokalno gospodarstvo, ki je odvisno
predvsem od ribolova in lova na rakce. Tudi turizem nekaj let ne bo ravno cvetel. Vplivi pa ne bodo
samo lokalni. Obale ameriških zveznih držav Teksas, Louisiana, Misisipi, Alabama in Florida so se
spremenile v lepljivo in strupeno močvaro. Ekologi še danes ne vedo, kako bo razlitje nafte v
Mehiškem zalivu na njegov ekosistem vplivalo v prihodnjih desetletjih.

Prihodnost vrtanja
Katastrofa je vnovič oživila razpravo o varnosti in upravičenosti iskanja nafte v morskih globinah.
»Vrtanje na morju je preveč tvegano, pa naj gre za vrtanje v manjših ali večjih globinah. Dogodek
je lekcija, da ni nikakršnih zagotovil za preprečitev katastrofalnega izlitja nafte,« je prepričana
Miyoko Sakashita. Nasprotno pa Ken Arnold meni, da je treba tveganje pač vzeti v zakup. »Edini
način za popolno izognitev tveganju je, da se skrijete v temno jamo. Zagotovo nihče ne bi smel
poskusiti izkoriščati energetskih virov, ki zahtevajo rudarjenje, vrtanje, izkoriščanje visokotlačne
pare, gradnjo jezov, ki se lahko porušijo ... Žal pa si želi večina od nas potovati še na kakšen
drugačen način kot z lastno ali konjsko močjo, všeč so nam sodobna medicina in naprave iz
plastike, želimo pa si tudi kmetijske pridelke, ki potrebujejo gnojenje.« Popolno prepoved
globokomorskega vrtanja je nerealno pričakovati.
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1. Na kratko predstavite problem, ki je predstavljen v vašem članku.

2. Naštejte vzroke, ki so vplivali na opisano okoljsko nesrečo.

3. Naštejte posledice razlitja nafte, ki so bile vidne neposredno po nesreči in posledice, ki
bodo dolgoročno vplivale na življenje ljudi in živali.

4. Kakšno je vaše stališče do obravnavanega problema? V skupini oblikujte vsaj tri predloge,
s pomočjo katerih bi zmanjšali število podobnih okoljskih nesreč v prihodnosti.
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2. SKUPINA:

SONČNI PAS in OBMOČJE RASTI PREBIVALSTVA
Sončni pas je regija v Združenih državah Amerike, ki se razteza čez južni in jugozahodni del države,
od Floride do Kalifornije. Sončni pas običajno vključuje Florido, Georgio, Južno Karolino, Alabamo,
Mississippi, Louisiano, Teksas, Novo Mehiko, Arizono, Nevado in Kalifornijo. Večja mesta, ki sodijo
v sončni pas so Atlanta, Dallas, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New Orleans, Orlando in
Pheonix. Nekateri pa vključujejo v območje sončnega pasu še Denver, Raleigh-Durham, Memphis,
Salt Lake City in San Francisco. Skozi zgodovino je bil sončni pas območje rasti prebivalstva in
pomembno družbeno, politično in gospodarsko območje.

Zgodovina sončnega pasu
Izraz "sončni pas" naj bi leta 1969 skoval pisatelj in politični analitik Kevin Phillips v svoji knjigi
"Nastajajoča republikanska večina", ki opisuje območje ZDA, ki je obsegalo regijo od Floride do
Kalifornije.
Čeprav se izraz sončni pas uporablja šele od leta 1969 dalje, je jug ZDA območje rasti prebivalstva
vse od druge svetovne vojne dalje, saj se je veliko prebivalcev selilo iz območja severovzhoda
zaradi služb v vojski. Prav tako se je rast nadaljevala ob mehiško – ameriški meji tudi v 60ih letih,
ko so se mehiški in latinoameriški priseljenci začeli seliti proti severu.
V sedemdesetih letih je »sončni pas« postal uradni izraz, ki opisuje to območje, prebivalstvena rast
pa se je še povečala, saj sta jug in zahod ZDA postala ekonomsko pomembnejša kot severovzhod.
Del rasti regije je bil neposreden rezultat povečanja kmetijstva in zelene revolucije, ki je uvedla
nove kmetijske tehnologije. Poleg tega je zaradi razširjenosti kmetijstva in sorodnih delovnih mest
v regiji priseljevanje na tem območju še naprej naraščalo, ker so priseljenci iz sosednje Mehike in
drugih območij iskali delovna mesta v ZDA.
Poleg priseljevanja iz območij izven ZDA je prebivalstvo v sončnem pasu naraščalo tudi z
migracijami iz drugih delov ZDA v sedemdesetih letih 20. stoletja, kar je posledica izuma cenovno
ugodnega in učinkovitega klimatiziranja. Poleg tega je to obdobje vključevalo selitve upokojencev
iz severnih držav na jug, zlasti v Florido in Arizono. Klimatizacija je igrala posebno pomembno vlogo
pri razvoju številnih južnih mest, kot so tista v Arizoni, kjer lahko temperature včasih presegajo 37 °
C. Na primer, povprečna temperatura v juliju v Phoenixu, Arizona je 32 ° C, medtem ko je v
Minneapolisu v Minnesoti nekaj več kot 21 ° C.
Milejše zime so v regijo privlačile tudi upokojence, saj ni velikih temperaturnih nihanj preko leta.
Poleg tega so se nove vrste podjetij in industrij, kot so na primer vesoljska, obrambna in vojaška
ter naftna industrija, preselila iz severa v sončni pas, saj je bila regija cenejša in je bilo zaposlenih
manj sindikatov, kar je še dodatno pripomoglo k rasti in pomembnosti regije. Naftna industrija je
prinesla Teksasu gospodarsko rast, vojaška in vesoljska industrija sta se usmerili na območja
Kalifornije in na puščavska območja na jugozahodu. Ugodne podnebne razmere pa so povečale
delež turistov na območjih Južne Kalifornije, Las Vegasa in Floride.
Do leta 1990 so bila mesta v sončnem pasu, kot so na primer Los Angeles, San Diego, Pheonix,
Dallas in San Antonio, med desetimi največjimi mesti v ZDA. Razloga za to sta priseljevanje ljudi iz
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drugih delov Amerike v sončni pas, ter velik delež priseljencev iz Mehike in Latinske Amerike, za
katere je značilna visoka rodnost.
Kljub gospodarski in demografski rasti, pa je regija v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja doživela
nekaj problemov, kot so neenakomeren gospodarski razvoj, hitra rast prebivalstva v mestih ter
onesnaževanje okolja s poudarkom na onesnaženju zraka.

Sončni pas danes
Danes se je rast prebivalstva v sončnem pasu upočasnila, vendar pa nekatera večja mesta v regiji
še vedno spadajo med največja in najhitreje rastoča mesta v ZDA. Nevada spada med najhitreje
rastoče države znotraj ZDA, zaradi visokega deleža priseljevanja. Med letoma 1990 in 2008 se je
število prebivalstva povečalo za 216% (od 1.201.833 v letu 1990 na 2.600.167 v letu 2008). Arizona
je prav tako zabeležila 177-odstotno povečanje prebivalstva, medtem ko se je Utah med letoma
1990 in 2008 povečal za 159%.
San Francisco, Oakland in San Jose še vedno ostajajo rastoče območje, medtem ko se je rast na
odročnih območjih, kot je Nevada, znatno zmanjšala zaradi gospodarskih težav. Zmanjšanje
demografske in gospodarske rasti ter izseljevanje so razlog, da so cene stanovanj v zadnjih letih
padle.
Kljub nedavnim gospodarskim težavam, so območja na jugu na zahodu ZDA, ki obsegajo Sončni
pas, še vedno najhitreje rastoče območje v državi in ena najpomembnejših regij rasti v ZDA.
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1. Na kratko predstavite problematiko, ki je predstavljena v vašem članku.

2. Predstavite dejavnike, ki so vplivali na rast prebivalstva v regiji od druge svetovne vojne naprej.

3. Naštejte posledice, ki so se pojavile v regiji, od druge svetovne vojne naprej, zaradi hitre
rasti prebivalstva.

4. Kakšno so vaše napovedi glede prebivalstvene rasti v sončnem pasu? Se bo demografska
rast nadaljevala, bo stagnirala ali padla? Prosim, utemeljite odgovor.
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3. SKUPINA:

VPLIV HOLLYWOODA IN FILMSKE
INDUSTRIJE NA DRUŽBO
Hollywood je že dolgo simbolično središče ameriške filmske industrije. Prav tako pa dominira tudi
v svetovni filmski industriji. Hollywood, trdnjava filmske industrije, ima tudi močne moralne,
kulturne in politične vplive na našo družbo. Ti vplivi lahko pogosto spodbujajo ozko usmerjen način
razmišljanja.
Hollywood po svetu širi večinoma negativne vplive. Najbolj priljubljeni filmi so pogosto polni
nasilja in zatirajo čustveni razvoj mladostnikov. Mladi skozi oko kamere vidijo svoje vzornike, ki
uživajo nedovoljene substance in se neodgovorno in nasilno obnašajo. Za odklonilno obnašanje
mladostnikov in tudi odraslih ne smemo kriviti izključno Hollywooda in filmske industrije, vendar
se moramo vseeno zavedati njihovih škodljivih učnikov.
Prevlada Hollywooda in ameriških filmov je privedla do spreminjanja kulturnih vrednot v naši
družbi. Hollywoodski filmi popačijo realno podobo sveta, ki je v filmih predstavljena črno – belo.
Filmi poudarjajo razlike med posamezniki in poveličujejo ter v družbi širijo pomen stereotipov, ki
se navezujejo na starost, spol, raso in spolno usmerjenost. Te stereotipe je težko premagati, saj so
s pomočjo filmske industrije prikazani kot sestavni, obvezni del naše družbe. Izvedene raziskave so
pokazale, da večina filmov apelira na čustva gledalcev in tako posledično vpliva na njihov pogled
na svet. Posebno ranljiva skupina so mladostniki, saj so v fazi razvoja čustvene inteligence, zato
imajo lahko filmi na njih velik vpliv. Mladostniki se čustveno hitreje navežejo na situacije, v katerih
so prikazani različni pogledi na svet in položaj posameznika v družbi, kot pa odrasli in otroci, saj
izhajajo iz lastnih doživljanj (oblikovanje osebnosti, študij, selitev od doma, odmik od starševskega
nadzora). Filmske vsebine torej pomembno vplivajo na vidike psihosocialnega razvoja
mladostnikov.
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1. Na kratko predstavite problematiko, ki je predstavljena v vašem članku.

2. Na kakšne načine vpliva filmska industrija na oblikovanje družbe? Naštejte še vsaj tri
negativne ali pozitivne vplive filmske industrije, ki niso izpostavljeni v članku.

3. Kakšno je vaše stališče do obravnavanega problema? Kako se sami soočate z nevarnostjo
širjenja nerealnih predstav o svetu in družbi, s pomočjo Hollywoodske filmske industrije?

4. Vendar pa ima filmska industrija pomemben vpliv tudi na področja, ki niso izpostavljena
v članku. Izpostavite vsaj enega.
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4. SKUPINA:

Dolina, ki je veliko več
Silicijeva dolina res obstaja. To je tako imenovana Silicon Valley, ki je del zalivskega območja San
Francisca v ameriški Kaliforniji. Osrednje mesto je milijonski San Jose, ob njem pa še kopica
manjših, od Cupertina, Los Altosa, Palo Alta, Santa Clare in drugih, je sedež velikega števila
visokotehnoloških podjetij.

Znanje na prvem mestu
Ameriška Silicijeva dolina pa ni nastala kot nekakšen projekt, ampak je nastala povsem spontano,
kot rezultat skoraj stoletnega razvoja znanosti in tehnologije. V San Joseju je leta 1909 začela
oddajati prva ameriška radijska postaja in podiplomski študent univerze v bližnjem Stanfordu Cyril
Elwell je nakupil nekaj patentov in v Palo Altu je ustanovil Zvezno telegrafsko družbo, ki je bila
osnova kasnejšega razvoja komunikacijskega sistema po svetu.
Pred sto leti so bile tam bistvene ideje, ki so vse skupaj postavile na noge in seveda prisotnost
ameriškega kapitala. V okolici Moffetta je ameriška mornarica sredi 30. in 40. let ustanovila
podjetja za razvoj vojaške tehnologije. Predvsem je vse skupaj spodbujala univerza Stanford, ki je
svoje diplomante skoraj silila, da so svoje znanje praktično uporabljali.
Leta 1930 pa je stanfordska univerza postavila svoj Stanford Industrial Park, kasneje preimenovan
v Stanford Research Park, kjer so začela nastajati podjetja z visokim tehnološkim znanjem.
Razumljivo, saj je šlo vendar za visoko izobražene diplomante tamkajšnje univerze, ki so želeli
razvijati svoje področje. Eno prvih, kasneje svetovno znanih podjetij, ki je nastalo v tistem parku,
sta ustanovila diplomanta William Hewlett in David Packard leta 1953. To je bilo podjetje HewlettPackard, ki je postalo največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu in je spremenilo odnos
do tiskanja, pojma, ki je bil skoraj neznan.
Okoli univerze Stanford, ki je za potrebe vojske v svojih laboratorijih razvijala polprevodniško
tehnologijo, so ob podpori številnih družb nastala mnoga podjetja. Ni šlo za naključje, ker so razvoj
in odkritja integriranega vezja, mikroprocesorja, mikroračunalnika in še česa nastali kot rezultat
spodbujanja razvoja ter dela.
Silicijeva dolina se je začela hitro razvijati v začetku 70. let prejšnjega stoletja z vstopom tveganega
kapitala. Denarja je bilo veliko in naložbeniki so ga vlagali tja, kjer so se nadejali visokega dobička.
Za takšna vlaganja so imeli tudi razlog, saj je Kalifornija poskrbela za to, da pri ustanavljanju
podjetij ni bilo nikakršnih problemov. Poenostavili so upravnopravne postopke, ki so podpirali
oblikovanje, financiranje in širjenje visokotehnoloških podjetij. Skupaj s podjetji so rasle tudi
pravne družbe, ki so skrbele predvsem za intelektualno lastnino. V uresničevanju teh ciljev so šli
celo tako daleč, da je bila konkurenčna klavzula pri pogodbah o zaposlitvi prepovedana. Tisti, ki so
imeli znanje in niso imeli pogojev, so lahko v trenutku odšli v drugo podjetje, ki jim je nudilo več in
boljše pogoje raziskovanja, razvoja in dela. In ustanavljanje novih podjetij so spodbujala tudi že
uveljavljena podjetja.
Ob univerzi Stanford se je razvila še univerza San Jose State University in še dvanajst drugih, ki so
postale "dobavitelj" strokovnjakov za Silicijevo dolino, kjer je na enem mestu zbranih skoraj 400
tisoč visokotehnoloških delovnih mest. V Silicijevi dolini seveda ni tovarn in proizvodnih dvoran, saj
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gre le za izjemno intelektualno središče, kjer poteka samo razvoj. Od tu se ideje prenesejo v
proizvodnjo kamorkoli po svetu.

Gost promet in drage nepremičnine – razloga za selitev
Zdi se, da se s tovrstnimi, bolj ali manj utemeljeni očitki – številni namigujejo tudi na rasizem in
seksizem v podjetjih – Silicijeva dolina ne ubada prav veliko. Veliko bolj se posvečajo nevzdržnemu
prometu, izrabljeni infrastrukturi in božjastno dragim nepremičninam. Cene hiš so samo lani zrasle
za 13 odstotkov, na srednjo vrednost 870 tisoč dolarjev. Dvosobno stanovanje v San Franciscu
boste težko najeli za manj kot pet tisoč dolarjev na mesec.
Vozniki osebnih avtomobilov so lani v stoječi koloni v povprečju preždeli 67 lanskih ur, kar je 14
odstotkov več kot leta 2010, kaže raziskava o konkurenčnosti Silicijeve doline. Za nekatere ljudi je
slab življenjski standard v primerjavi z dobrimi plačami preveč pomemben. Lani se je tako prvič v
petih letih zgodilo, da se je več Američanov izselilo iz Silicijeve doline, kot pa vanjo priselilo.
»Evropa je na področju načrtovanja infrastrukture veliko pametnejša od nas. Zgledovali bi se lahko
tudi po Ljubljani, ki ima za promet zaprto središče mesta. Pri nas to nikoli ne bi bilo izvedljivo,«
zmiguje z glavo nepremičninski agent Jeff Burroughs, ki je sicer tudi eden od članov upravnega
odbora slovenskega ABC pospeševalnika.

Dolino so pravočasno posnemali
Ideja o takšni dolini je bila preveč vabljiva in njenega posnemanja so se lotili tudi drugod po svetu.
V primeru Silicijeve doline je šlo seveda za naključje, zato pa so jo drugod kopirali načrtno in se
izognili letom razvoja, saj so v Silicijevi dolini ponudili nekakšen vzorec. Pri tem kopiranju so bile
najbolj uspešne danes tehnološke najbolj razvite države.
Japonci so svojo "dolino" že sredi 60. let prejšnjega stoletja razvili ob mestu Tsukuba, kjer je
nastalo Tsukuba Kenkyu Gakuen Toshi, torej Tsukuba mesto znanosti. Podobno znanstveno mesto,
Kansai Bunka-gakujutsu-kenkyu-toshi so postavili na hribih Keihanna pri Osaki. Yokosuka Research
Park pri mestu Yokosuka City so začeli razvijati leta 1987 in danes je v tem raziskovalnem središču
ob Tokijskem zalivu sedež mnogih tehnoloških družb in družb za mobilne komunikacije.
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1. Na kratko predstavite pomen Silicijeve doline.

2. Predstavite dejavnike, ki so vplivali na zgostitev podjetij za mikroelektroniko,
proizvodnjo računalniške opreme in drugih tehnoloških inovacij na tem območju.

3. S katero problematiko se soočajo prebivalci Silicijeve doline? Izpostavite en problem
in predlagajte rešitev izbrane problematike.

4. Ali najdemo koncept Silicijeve doline tudi drugje po svetu? Kakšne so vaše napovedi
na področju okoljevarstva in tehnološkega razvoja?

123

-

Priloga C3: Učna priprava 3 (Naseljevanje Severne Amerike)

UČNA PRIPRAVA št. 3 – Geografija, 2. letnik

UČITELJ

SKUPEK VESNA

Ime in priimek
MENTOR

ŠOLA
Naziv šole

IRENA ŠEN VITEZ, prof.

SREDNJA ŠOLA VENO
PILON AJDOVŠČINA

DATUM

21. 5. 2018

Ime in priimek

UČNA TEMA

Prebivalstvo in mesta Severne Amerike

UČNA ENOTA

Naseljevanje Severne Amerike

TIP UČNE URE
Usvajanje novih učnih vsebin

x

Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje

Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Dijak:

Dijak:

razume občutljivo povezanost med človekom in
naravo;
razvija sposobnost izražanja geografskega znanja v
verbalni obliki z uporabo sodobne učne tehnologije
(besedilo, slike);
razvija mišljenje z urjenjem v opazovanju,
primerjanju, logičnem sklepanju in posploševanju;
razvija sposobnost strokovnega, argumentiranega
in strpnega izražanja lastnih stališč;
prevzame odgovornost za dobro organizirano
raziskovanje znotraj skupine, kar vodi do razvoja
demokratičnih odnosov znotraj skupine in razreda;
se usposablja za prevzemanje odgovornosti za
neko odločitev;
spodbuja razvoj ustvarjalnosti;





spozna in razume faze naseljevanja Severne
Amerike;
spozna etničen izvor priseljencev v Severno
Ameriko, glede na posamezno fazo;
spozna položaj izseljenih Slovencev in njihovih
potomcev v ZDA;
kritično vrednoti postavitev zidu na državni meji
med ZDA in Mehiko.
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 razvija sposobnost komuniciranja in sposobnost
za delo v skupini.

UČNE OBLIKE

UČNE METODE

frontalna

x v dvojicah/tandem

skupinska

x

m. razlaganja
(monološka metoda)

x m. razgovora (dialoška
metoda)

m. praktičnih aktivnosti

m. uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv

eksperiment

m. demonstriranja

UČILA

individualna

x

x m. pisnih in drugih
grafičnih del

x

x m. igre vlog

x

Zvezek, učbenik, atlas, PPT predstavitev, zemljevid Severne Amerike, tabla v oblaku.

UČNI PRIPOMOČKI Projektor, računalnik, tabla, platno, mobilni telefon.

DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

priprava
urjenje

POMEMBNI POJMI
VIRI IN LITERATURA

x usvajanje

x ponavljanje in utrjevanje

preverjanje in
ocenjevanje

Indijanci, Inuiti, postopna kolonizacija, omejitvena politika.
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UVODNA MOTIVACIJA
DELO UČITELJA

Trajanje: 5 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)
Učne oblike:

 Se predstavi razredu;
 pojasni, da sta učni uri namenjeni usvajanju
znanja z raziskovanjem, didaktično metodo
spoznavno usmerjenega pouka, in da bo
poudarek na aktivnosti dijakov;
 pojasni potek in cilje načrtovane učne ure;
 napove naslov učne ure: Naseljevanje Severne
Amerike;
 napove didaktično igro asociacij s pomočjo
aplikacije Padlet;
 pove navodila za didaktično igro:
 prosi dijake, da pozorno poslušajo podana
navodila;
 na tablo projicira spletni naslov in prosi dijake, da
se preko mobilnih telefonov povežejo na podano
spletno mesto;
 prosi dijake, da odgovorijo na podano vprašanje
(kaj vam najprej šine v glavo, ko pomislite na
prebivalstvo Severne Amerike?);
 preveri razumevanje dijakov;

 Se pripravi na uro;
 aktivno spremlja razlago;
 spozna potek in cilje načrtovane ure;
 spozna naslov učne ure:

 individualno delo;
 frontalna oblika.
Učne metode:
 metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv;
 metoda pogovora oz. razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:

 pozorno spremlja podana navodila;

 priklic;
 razumevanje;
 uporaba.

 upošteva navodila;
Didaktična načela:

 odgovori na podano vprašanje;
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 načelo individualizacije in
socializacije;
 načelo digitalizacije;
 načelo nazornosti in
abstraktnosti;

 skrbi, da dijaki uporabljajo mobilne telefone
izključno za namene didaktične igre;
 ko vsi dijaki podajo svoje odgovore, po metodi
razgovora preverijo ustreznost podanih
odgovorov in spoznajo korelacijo med podanimi
odgovori ter vsebino učne ure;
 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti;
 načelo sistematičnosti in
 aktivno sodeluje v razgovoru;

postopnosti.
Učna cilja

 dela zapiske po smislu.

Dijak:
 upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
 prikliče znanje in ga uspešno
uporabi pri igri asociacij.
Trajanje: 35 min

USVAJANJE
DELO UČITELJA

DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)

1. vsebinski poudarek: VALOVI NASELJEVANJA
Učne oblike:
 Napove, da je bila Severna Amerika poseljena v
več valovih;
 po metodi razgovora in s pomočjo slikovnega
gradiva PPT predstavitvi pridejo do ugotovitev,
da Indijanci in Inuiti predstavljajo prvotne
prebivalce Severne Amerike in da je na poselitev
Združenih držav Amerike in Kanade vplivalo
predvsem Kolumbovo »odkritje« Amerike;
 po metodi razgovora pridejo do spoznanja, da so

 Spozna, da je bila Severna Amerika naseljena v
več valovih;
 aktivno sodeluje v razgovoru;

 aktivno sodeluje v razgovoru in pride do
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 frontalna;
 individualna.
Učne metode:
 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);






















se v prvih stoletjih po odkritju priseljevali le
evropski priseljenci, predvsem anglosaški
priseljenci;
po metodi razgovora pridejo do ugotovitve, da je
v ZDA angleščina do danes obdržala vlogo
uradnega jezika, čeprav so potomci anglosaških
priseljencev že v glavnem izgubili svoj
dominanten položaj, prav tako pa ima Severna
Amerika močan pečat evropske kulture;
po metodi razgovora pridejo do spoznanja, da so
francoski priseljenci v Kanadi uspeli obdržati
jezikovno samostojnost;
prosi dijake, naj si predstavljajo, da so evropski
kolonizatorji in jih prosi, da si izberejo območje
v
Severni Ameriki, kjer bi najprej postavili kolonije;
s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi
po metodi razgovora spoznajo, da je prvi večji val
evropskih priseljencev v Združene države
Amerike prišel v 17. stoletju, ko so Angleži svoje
kolonije ustanovili vzdolž Atlantske obale;
po metodi razgovora spoznajo, da je bila
kolonizacije Združenih držav Amerike postopna in
da je napredovala v smeri od vzhodne obale proti
zahodu Združenih držav Amerike, ki je bil
večinoma koloniziran šele v 2/2 19. stoletja;
s pomočjo slikovnega gradiva na PPT predstavitvi
se naveže na ustanavljanje velikih plantaž
bombaža in tobaka v 17. stoletju na jugovzhodu
ZDA;
prosi dijake, da v spomin prikličejo in kritično
vrednotijo film z vsebino, ki se navezuje na
delo na plantažah;
vodi dijake do spoznanja, da so zaradi potreb po



spoznanja, da so se v prvih desetletjih po
odkritju priseljevali le evropski priseljenci;



























aktivno sodeluje v razgovoru in našteje
posledice anglosaškega poseljevanje Severne
Amerike;



metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv;
metoda pisnih in drugih
grafičnih del.

Taksonomija učnih ciljev:
aktivno sodeluje v razgovoru in ponotranji,
da ima Kanada dva uradna jezika, in sicer
francoščino in angleščino;
si predstavlja, da je evropski kolonizator in
razmisli, kje bi postavil province v Severni
Ameriki;
pozorno spremlja slikovno gradivo in se
aktivno vključuje v razgovor;









znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza.

Didaktična načela:

aktivno sodeluje v razgovoru in spozna, da je
bila kolonizacije ZDA postopna;









načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

aktivno sodeluje v razgovoru;
Učni cilji
Dijak:
aktivno sodeluje v razgovoru in prikliče v spomin
filme, ki so se navezovali na sužnjelastništvo in

delo na plantažah;

spozna in razume dejavnike priseljevanja
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upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
se aktivno vključuje v razgovor;
uspešno odgovori na
zastavljena vprašanja;



















stalni delovni sili na plantažah, začeli »uvažati«
sužnje, ki so prihajali predvsem iz zahodne
Podsaharske Afrike, ki so delali v nečloveških
razmerah in v razlago stalno vključuje spoznanja
dijakov;
po metodi razgovora spoznajo, da so se po
odpravi suženjstva začeli temnopolti razseljevati
po celotni državi ZDA, predvsem pa proti novim
industrijskim središčem na severovzhodu;
se naveže na že usvojeno znanje, da je prvi večji
val prihajal iz Evrope in povpraša dijake iz katerih
držav so prihajali omenjeni priseljenci;
po metodi razgovora pridejo do spoznanja, da je
skoraj do konca 19. stoletja prihajal največji delež
priseljencev iz današnje Irske, Velike Britanije in
Nemčije, nato pa so začeli prevladovati še
priseljenci iz južne Evrope (predvsem Italijani) in
vzhodne Evrope;
povpraša dijake, ali so se v Severno
Ameriko izseljevali tudi Slovenci in kam;
pridejo do spoznanja, da so se Slovenci množično
izseljevali v ZDA že v 19. stoletju in v prvih
desetletjih 20. stoletja, nato pa je po letu 1945
sledil še en val priseljencev;
razloži, da danes ¾ izseljenih Slovencev oziroma
njihovih potomcev živi v šestih zvezdnih državah,
in sicer v Ohiu (49.598), Pensilvaniji (14.584),
Illinoisu (11.743), Minnesoti (6.614), Wisconsinu
(6.478) in Kaliforniji;
po metodi razgovora spoznajo dejavnike, ki
ključno pripomorejo k ohranjanju narodne
identitete, v razlago vključuje tudi izkušnje
dijakov in aktualne dogodke;

prebivalcev Podsaharske Afrike;




























spozna in razume smeri preseljevanja
suženjskega prebivalstva po odpravi
sužnjelastništva;
aktivno sodeluje v razgovoru;

spozna in ponotranji države iz katerih so
prihajali priseljenci v ZDA;
aktivno sodeluje v razgovoru;

pozorno spremlja razlago in se spozna z
značilnostmi izseljenih Slovencev;

spozna in razume, da so spremenjene politične
in gospodarske razmere vplivale tudi na
narodnost priseljencev;
130








spozna prvotne prebivalce
Severne Amerike;

spozna in razume, da je
kolonizacija Severne
Amerike postopen proces;
spozna posamezne faze
naseljevanje Severne Amerike
in njihove bistvene lastnosti;
spozna položaj izseljenih
Slovencev in njihovih
potomcev v ZDA,
aktualizira usvojeno snov.

 po metodi razgovora spoznajo, da se je
priseljevanje v Severno Ameriko v času
gospodarske krize pred drugo svetovno vojno
skoraj povsem ustavilo, po končani drugi svetovni
vojni pa so začeli prevladovati priseljenci iz
neevropskih držav (Latinska Amerika, Azija);
 prosi dijake, da izpostavijo posledice priseljevanja
ljudi iz različnih delov sveta;
 povpraša dijake, kako lahko ukrepata ZDA in
Kanada proti prevelikemu številu priseljencev;
 po metodi razgovora pridejo do spoznanja, da
ZDA in Kanada tako kot vse razvite države sveta z
omejitveno politiko omejujejo priseljevanje na
svoja območja;
 vodi razgovor z dijaki na tematiko aktualne
omejitvene politike ZDA;
 se naveže na ilegalno priseljevanje Mehičanov v
ZDA;
 preveri razumevanje dijakov;
 prosi dijake, da si delajo zapiske po smislu.

 razume, da je etnična in rasna sestava Severne
Amerike živ in stalno spreminjajoč se
organizem;
 aktivno sodeluje v razgovoru;

 aktivno sodeluje v razgovoru;

 si dela zapiske po smislu.

2. vsebinski poudarek: GRADNJA ZIDU MED ZDA IN
MEHIKO (igra vlog)

 Napove skupinsko delo v obliki igre vlog,
natančneje pro et contra;
 razloži, da didaktična igra poteka tako, da razred
razdelimo na 2 ali 3 skupine, odvisno od velikosti
razreda;
 vsako skupino seznani z jasno opredeljenimi

Učne oblike:
 frontalna;
 individualna;
 skupinska.
 Pozorno posluša podana navodila;

 se seznani z nalogami, operativnimi cilji in
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Učne metode:
 metoda razlaganja (monološka
metoda);
 metoda razgovora (dialoška
metoda);



















predstavi temo didaktične metode pro et contra:
gradnja zidu na državni meji med ZDA in Mehiko;
za uvod v problematiko predvaja dva kratka
video posnetka: Trump napovedal gradnjo zidu
na meji z Mehiko (URL:
https://www.rtvslo.si/svet/trump-ukazalgradnjo-zidu-na-meji-z-mehiko/413332) in Nova
megalomanska ideja Donalda Trumpa (URL:
https://siol.net/novice/svet/novamegalomanska-ideja-donalda-trumpa-video450781);
razdeli razred v 2 (3) skupine in jim dodeli
stališče argumentacije (za/proti);
nameni vsaki skupini 5 minut časa, da si
zabeležijo glavne argumente in protiargumente
na trditve nasprotne skupine;
opozarja na časovno omejitev;
nadzoruje soočanje, skrbi, da so trditve
ustrezno argumentirane, spodbuja spoštljivo in
demokratično komunikacijo, preprečuje
morebitne spore, skrbi za upoštevanje in
spoštovanje sočloveka;
opozarja na časovno omejitev;
po izteku časa jasno nakaže, da je čas diskusije
zaključen;
vodi vrednotenje, splošno diskusijo, v kateri dijaki
predlagajo dogovore, vodi razmišljanje, kaj smo
se s pomočjo igre vlog naučili, kako smo
argumentirali, kako je potekala komunikacija



časovno omejitvijo;

nalogami, določenimi operativnimi cilji in
razpoložljivim časom za izvedbo igre vlog;



































spozna temo didaktične metode;







metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv;
metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
metoda igre vlog.

Taksonomija učnih ciljev:
pozorno spremlja predvajana video posnetka;








se ustrezno umesti v skupino;
odgovorno, spoštljivo in demokratično deluje
znotraj skupine;

Didaktična načela:


skupini za/proti izmenično podajata argumente
in protiargumente;





aktivno sodeluje v diskusiji.

znanje;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
sinteza;
vrednotenje.









načelo problemskosti;
načelo dinamičnosti;
načelo participatornosti;
načelo demokratičnosti;
načelo časovne kredibilnosti
oziroma časovne optimizacije;
načelo odprtosti;
načelo sistematičnosti
in postopnosti.

Učni cilji
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med skupinami, preverja razumevanje tematike
in njene širine ipd.

Dijak:
 upošteva navodila
učitelja/učiteljice;
 Uspešno predstavi argumente in
protiargumente skupine;
 razvija sodelovalnost in čut za
odgovornost;
 razvija čut za spoštljivo in
demokratično komunikacijo;
 aktualizira učno snov.
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PONAVLJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje: 5 min
DELO DIJAKA

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela in učni cilji)
Učne oblike:

 Z metodo razgovora ponovi glavne vsebinske
poudarke učne ure;
 v razgovor aktivno vključuje mišljenja,
razmišljanja, ideje dijakov;
 vodi kratko diskusijo na izvedeno učno uro,

 Aktivno sodeluje v razgovoru;

spodbuja dijake, da uro kritično in čustveno
vrednotijo;
 spodbudi dijake, da si ogledajo dokumentarni
film dveh slovenskih režiserjev (Jure Breceljnik in

 kritično vrednoti izvedeno učno uro;

 aktivno sodeluje v razgovoru;
Učne metode:

Rožle Bregar) Zadnji ledeni lovci (The last ice
hunters), ki predstavlja problematiko trenutne
generacije Inuitskih lovcev na Vzhodni
Grenlandiji;
 pred zaključkom ure razdeli učencem anketni
vprašalnik;
 se zahvali za pozornost.

 frontalno delo;
 individualno delo.

 metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
 metoda razgovora.
Taksonomija učnih ciljev:

 odgovorno rešuje anketni vprašalnik.







priklic;
razumevanje;
uporaba;
analiza;
vrednotenje.

Didaktična načela:
 Načelo individualizacije in
socializacije;
 načelo demokratičnosti;
 načelo participatornosti.
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Učni cilji
Dijak:
 se aktivno vključuje v razgovor;
 se v grobem seznani s
problematiko trenutne
generacije Inuitskih lovcev na
Vzhodni Grenlandiji;
 odgovorno in kritično izpolni
anketni vprašalnik.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ajdovščina, 3. 9. 2018

Vesna Skupek
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