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Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih
slovarjev, podprtih s tehnologijo interaktivne table

Izvleček
Magistrsko delo z naslovom Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine
preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo interaktivne table združuje tri teme s
področja poučevanja: teorijo mnogoterih inteligenc, koncept slikovnih slovarjev in
tehnologijo digitalne interaktivne table. Teoretična podlaga treh poglavitnih področij išče
njihove priložnosti in omejitve za oblikovanje interaktivnega didaktičnega predloga kot
osrednjega raziskovalnega predmeta magistrskega dela. Interaktivni didaktični predlog
temelji na izsledkih analize učnih načrtov za predmeta geografija in španščina ter analizi
učbeniških kompletov za pouk španskega jezika. Analizi sta izčistili predlagan nabor
geografskega besedišča in ga didaktično prilagodili pouku španskega jezika v slovenskih
gimnazijah. Empirični del povezuje obravnavana področja v enovit interaktivni didaktični
predlog, sestavljen iz slikovnega slovarja, interaktivnega e-učila in učnega lista. Njegovo
učinkovitost vrednoti spletni anketni vprašalnik, ki na podlagi odgovorov dijakinj in dijakov
štirih gimnazij v Mestni občini Ljubljana izpostavlja prednosti ter slabosti vpeljave
mnogoterih inteligenc, slikovnih slovarjev in interaktivne tehnologije v sodoben učni
proces. V prilogi najdemo e-učilo s predlaganim slikovnim slovarjem, učni list in učni
pripravi za pouk.
Ključne besede: mnogotere inteligence, slikovni slovar, interaktivna tabla, besedišče,
poučevanje
Introduction of multiple intelligences into Geography and Spanish teaching via
illustrated dictionaries supported by the interactive whiteboard technology

Abstract
Master’s thesis Introduction of multiple intelligences into Geography and Spanish teaching
via illustrated dictionaries supported by the interactive whiteboard technology combines
three fields of education: the theory of multiple intelligences, the concept of illustrated
dictionaries and the interactive whiteboard technology. The theoretical foundation of the
three main topics pursues the possibilities and restraints in the process of forming an
interactive didactic proposal. The interactive didactic proposal is based on the results of
the analysis of Geography and Spanish curriculums and Spanish textbook sets for
teaching. Both analyses refined our selection of geographic vocabulary and facilitated
didactic adjustments of the proposal for Spanish language teaching in Slovenian grammar
schools. The empirical part connects presented fields of interest into a uniform interactive
didactic proposal composed of an illustrated dictionary, an e-book and a handout. Their
effectiveness is assessed by a web survey completed by the students of four grammar
schools in the Ljubljana region that highlights strengths and weaknesses of multiple
intelligences, illustrated dictionaries and interactive technology application to modern
teaching. The e-book with the proposed illustrated dictionary, the handouts and the
teaching program are presented in the appendix of this thesis.
Keywords: multiple intelligences, illustrated dictionary, interactive whiteboard, vocabulary
teaching
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1.

UVOD
Osnovni cilj magistrskega dela je povezati tri do zdaj še nepovezana področja

poučevanja: teorijo o mnogoterih inteligencah, slikovno slovaropisje in digitalno
interaktivno tehnologijo. Kot presek na prvi pogled nezdružljivih področij magistrsko delo
poizkuša oblikovati interaktivni didaktični predlog. Ta pedagoško podlago išče v
Gardnerjevi teoriji o mnogoterih inteligencah, vsebino črpa iz izbranega geografskega
besedišča, upodobljenega po vzoru slikovnih slovarjev, svoje mesto v učnem procesu pa
zavzema s pomočjo digitalne interaktivne table. Interaktivni didaktični predlog je namenjen
poučevanju geografskega besedišča pri pouku španskega jezika v drugem in tretjem
letniku gimnazije.
Pri iskanju odgovora o učinkovitosti interaktivnega didaktičnega predloga bomo v
teoretičnem delu predstavili osnovne značilnosti vsakega področja, ki ga bomo osvetlili z
gledišč poučevanja tujega jezika, sodobnih učnih strategij in medpredmetnega
povezovanja.
Analiza učnih načrtov za geografijo in španščino ter učbeniških kompletov skozi
prizmi geografskega besedišča in aktivacijo mnogoterih inteligenc nas bo usmerila k izbiri
ustreznega geografskega besedišča.
V naslednjem koraku nas bo zanimala učinkovitost didaktičnega predloga, ki jo
bomo pojasnili na podlagi anketnega vprašalnika. Slednji prikazuje odgovore dijakov in
dijakinj štirih gimnazij Mestne občine Ljubljana, na katerih smo izpeljali dvajset učnih ur v
desetih razredih prv drugih in tretjih letnikov.
Pri pisanju nas bodo vodile hipoteze, izpostavljene v empiričnem delu, ki se
vsebinsko navezujejo na mnogotere inteligence, slikovne slovarje, digitalno interaktivno
tablo in interaktivni didaktični predlog. Učinkovitost slednjega bomo argumentirali s
statističnimi analizami rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, in z izkušnjami
učnih ur. Anketni vprašalnik nam bo podal še informacije o stopnji usvojenega
geografskega besedišča po opravljeni izvedbi učnih ur pri pouku španskega jezika.
V prilogi magistrskega dela najdemo učni pripravi za izpeljani učni uri, komplet
učnih listov, uporabljenih za izvajanje učnih dejavnosti, in vsebino e-učila, ki je
dopolnjevalo in povezovalo dejavnosti na učnem listu.
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2.

MNOGOTERE INTELIGENCE
2.1. Zgodovina raziskovanja mnogoterih inteligenc
Začetki teorije o mnogoterih inteligencah segajo v leto 1983, ko je Howard Gardner,

nevropsiholog na Univerzi Harvard v Združenih državah Amerike, objavil prelomno delo
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences1 (Gardner, 1995). V njej je predstavil
sedem osnovnih inteligenc, ki v različnih razmerjih sestavljajo posameznikove kognitivne,
telesne in duševne zmožnosti. Gardner je kasneje prvotno zastavljenim sedmim
inteligencam dodal še osmo in deveto. Sam sicer ne izključuje obstoja še več inteligenc,
vendar jih je potrebno ustrezno metodološko argumentirati (Pritchard, 2018, str. 39). V
magistrskem delu se bomo omejili na osem inteligenc, saj eksistencialna inteligenca nima
dovolj trdne znanstvene in pedagoške podlage za vključitev ter vrednotenje.
Z gledišča psihologije je delo Howarda Gardnerja pretreslo dotedanje pojmovanje
inteligence v zahodnem svetu, ki se je večinoma omejevalo na zmožnosti logičnomatematičnega, jezikovno-besednega in vizualno-prostorskega razmišljanja (Puchta,
Rinvolucri, Fonseca-Mora, 2012, str. 13). Tradicionalne teorije ene same splošne
inteligence vidijo človekove zmožnosti kot prirojene in stalne, medtem ko teorija
mnogoterih inteligenc izpostavlja njihovo sprotno nastajanje, povezovanje in odzivnost na
okolje, v katerem se udejanjajo (Chen, Gardner, 2012, str. 146).
Koncept mnogoterih inteligenc je na novo definiral dojemanje znanja, kognitivnih
zmožnosti, identitete, učenja, poučevanja, vrednotenja, ocenjevanja in vplival na mnoge
vidike izobraževanja (Puchta, Rinvolucri, Fonseca-Mora, 2012, str. 13). Teorija o
mnogoterih inteligencah je, nekoliko presenetljivo, prerasla okvire izvorne vedepsihologije in vplivala na nekatera področja medicine, umetnosti, urbanizma ter množičnih
medijev. V primerjavi s pojmovanjem inteligence kot »IQ« so vsa našteta področja
pritegnili trije novi raziskovalni cilji: definicija inteligentnosti, metodologija in pojavnost
njenih izraznih oblik (Chen, Gardner, 2012, str. 145).
20. stoletje je bilo zaznamovano z vzponom kognitivne znanosti in prežeto z novimi
postopki meritev ter vrednotenja kognitivnih zmožnosti. Znotraj psihološke znanosti so se
pričele razvijati nove vede, ki so se specializirale za potrebe psihometričnih analiz in
iskanje strokovnih definicij inteligence (Gardner, 1995, str. 14). V izobraževanju so se
uveljavili in institucionalizirali pisni preizkusi, ki ločujejo učence glede na njihove kognitivne
zmožnosti. Med najpogostejše preizkuse spadajo testi, ki izhajajo iz Standford-Binetovih
1

Slovenski prevod Gardnerjeve knjige: Razsežnosti uma: Teorija o več inteligencah (Gardner, 1995)
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preizkusov2 (Puchta, Rinvolucri, Fonseca-Mora, 2012, str. 13). Francoski psiholog Alfred
Binet je na prošnjo francoskega izobraževalnega sistema pripravil preizkus, ki je temeljil
na štirih kognitivnih zmožnostih procesiranja informacij: verbalni, logično-matematični,
prostorsko-abstraktni in zmožnosti kratkoročnega pomnenja. Glavni namen prvotnih
preizkusov je bilo razvrščanje mladostnikov, predvsem otrok med tretjim in enajstim letom
starosti, glede na izmerljive inteligenčne sposobnosti. Na podlagi uspešnosti pri doseganju
mentalnih pragov na takrat še Binet-Simonovi lestvici je posebna komisija izločila
nenormalne [anormaux] otroke, ki posledično niso bili deležni obveznega javnega
izobraževanja (Wasserman, 2012, str. 12-15).
Gardner pogosto omenja, da knjige Frames of Mind: The Theory of Multiples
Intelligencies ni napisal ob misli na pedagoški proces in morebitni vključitvi ugotovitev ter
predlogov v pouk, ampak z namenom razširitve dognanj razvojne psihologije. Ta se je v
80-ih letih dvajsetega stoletja opirala predvsem na rezultate pisnih preizkusov, umanjkal
pa ji je uvid v raznolikost človeške narave. Knjiga je rezultat dolgoletnih raziskav na
področju razvojne psihologije, poučevanja in eksperimentov. Gardner se je leta 1971
pridružil projektu Univerze Harvard , imenovanem Project Zero3, ki je nastal leta 1967 na
pobudo filozofa Nelsona Goodmana. V okviru projekta so najprej izvajali pedagoške
simulacije v vzgojno-izobraževalnem okolju in situacijah, da bi bolje razumeli učenje
umetnosti. Kmalu zatem so aktivnosti razširili še na druga področja izobraževanja, med
drugim na delovanje možganov, kritično mišljenje in problemsko razmišljanje (Gardner,
1995, str. 11–12). Project Zero deluje še danes in obsega mnoge druge projekte, v
katerega so vključene številne organizacije in samostojni projekti (Harvard, 2018).
2.2. Pojmovanje inteligence
Inteligenca, kot jo opisuje Gardner, ni le ena sama obča zmožnost, ki jo
posedujemo vsi, a v različnih količinah. Prav tako naj ne bi bila zmožnost, ki jo lahko
preprosto izmerimo s standardiziranimi preizkusi, ki ponavadi temeljijo na jezikovni in
logično-matematični osnovi, ampak zmožnost uspešnega udejstvovanja znotraj različnih
simbolnih sistemov določene kulture ali področja (Gardner, 1995, str. 14). To pomeni, da
posameznik poseduje in razvija vrsto spretnosti, potrebnih za reševanje kognitivnih ter
resničnih problemov znotraj svoje kulture ali področja. Učni proces pri tem predstavlja
Preizkusi Standford-Binet so se skozi desetletja uveljavili kot eni izmed metodološko najbolj verodostojnih preizkusov.
Danes je v veljavi peta generacija preizkusov Standford-Binet (SB5), ki je za razliko od prvotne različice razdeljen na dva
večja sklopa; jezikovni in nejezikovni del, ki s številnimi podtesti merita pet glavnih kognitivnih zmožnosti posameznika
(Roid, Pomplun, 2012, str. 249).
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nadzorovano okolje, v katerem lahko posameznik izpolnjuje svoj inteligenčni potencial,
pridobiva novo znanje in vloge znotraj družbe (Chen, Gardner, 2012, str. 145). Čok (1999)
kot pomemben dejavnik pri učenju tujega jezika izpostavlja socialno razdaljo, pri kateri gre
za jezikovno-kulturne povezave med ciljnim jezikom in okoljem učenja. Če so si kulturni
simbolni sistemi, ki jih omenja Gardner, preveliki, prihaja do večje akulturacije4 , ki po
mnenju Razdevšek-Pučko (1999) znatno vpliva na prenos znanja.
Dvajseto stoletje je psihologijo zaznamovalo z iskanjem ultimativne razlage
inteligence. V tem času so družbeni in politični tokovi različno interpretirali pojem
inteligence. Na eni strani je znanost premikala meje mogočega, na drugi pa je družba z
napačno politiko segregacije in označevanja onemogočila kognitivni napredek
prenekaterih posameznikov (Wasserman, 2012).
V drugi polovici dvajsetega stoletja je prišlo do odmika od enoznačnih inteligenčnih
preizkusov in obstoja le ene same inteligence. Pojavli so se pluralistični in hierarhični
pristopi k razlagi inteligence. Psihologi, ki so ugotavljali korelacije med posameznimi testi,
so zagovarjali idejo, da obstaja vrsta bolj ali manj povezanih delov, ki sestavljajo različne
vrste inteligenc. Ob predpostavki, da obstaja več inteligenc, se pojavi vprašanje o
medsebojnem razlikovanju po hierarhiji pomembnosti. Nekateri znanstveniki, kot sta
Raymond Cattell in Philip Vernon, so v začetku 70. let dvajsetega stoletja trdili, da
jezikovna in matematična inteligenca obvladujeta druge inteligence. Na drugi strani so se
pojavili psihologi, ki so zagovarjali podmeno, da imajo inteligence enakovreden položaj
(Gardner, 1995).
V naslednjih desetletjih je pri vprašanju vrednotenja inteligenc prišlo do dveh
ključnih procesov; kontekstualizacije in razpršitve inteligenc.
Pri kontekstualizaciji inteligenc gre v osnovi za upoštevanje kulturnih in socialnih
spremenljivk oziroma fenotipa, ki vpliva na razvoj ter udejanjanje inteligenčnih potencialov.
Vsaka kultura različno dojema in vrednoti inteligentnosti, socialne razmere v družbi pa
posameznikovemu inteligenčnemu potencialu ponujajo priložnosti ali omejujejo njegov
razvoj.
Razpršitev inteligentnosti predpostavlja, da se inteligence ne nahajajo le v
možganih in v naših telesih, ampak se te izražajo tudi preko pripomočkov, kot so svinčnik,
čopič, instrument, računalnik, in osnutkov, zapisov, konceptov, ki posamezniku omogočajo
nadgradnjo, prilagoditve ter spremembe izdelka. Gardner v okviru opredelitve mnogoterih
inteligenc izpostavlja, da je za njihovo dojemanje potrebno ločiti med inteligencami,
Postopna prilagoditev učenca ciljni kulturi, ne da bi se odpovedal lastni kulturni identiteti (Razdevšek-Pučko, 1999, str.
54)
4
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področji in polji. Na ravni posameznika so inteligence nevrobiološko pogojene in jih lahko
razumemo kot danosti, ki se udejanjajo znotraj neke kulture. Ta je navadno razvejana na
več področij, v katerih posameznik poskuša doseči čim večjo mero uspešnosti. Znotraj
vsakega področja obstaja polje referenčne skupnosti in mehanizmov, ki podaja sodbe o
kakovosti izvedb. Vsak uspešen izraz inteligence vsebuje niz različnih inteligenc, ki z
medsebojnim prepletom oblikuje izdelek, ki je znotraj nekega področja prepoznan kot
dober (Gardner, 1995, str. 18–19).
Preplet vseh treh stranic trikotnika inteligenca – področje – polje – lahko razumemo
kot analizo posameznikove ravni ustvarjalnosti. To je nekdo, ki redno rešuje težave ali
oblikuje značilnosti izdelkov nekega področja in čigar delo pristojni člani danega polja
priznavajo kot inovativno in sprejemljivo (Gardner, 1995, str. 20).
2.3. Kriteriji za obstoj inteligence
Gardner je tekom svojega raziskovalnega dela razvil osem kriterijev za obstoj
določene inteligence.
2.3.1. Možnost osamitve inteligence ob možganski poškodbi
Izsledki nevropsihologije nakazujejo, da je ob možganski poškodbi moč določiti,
katera inteligenčna zmožnost je bila prizadeta ločeno od ostalih zmožnosti. Poškodba
specifičnega dela naj bi vplivala na zmožnosti, za katere je ta zadolžen. Neprizadeti
predeli tako lahko v celoti ohranijo svoje specifične zmožnosti, čeprav s poškodovanim
delom tvorijo enoto, ki izvaja neko sestavljeno operacijo (Gardner, 1995, str. 98).
2.3.2. Evolucijske povezave in verodostojnost
Obstoj inteligence postane bolj verjeten, če lahko določimo njene evolucijske
predhodnike. Pri tem gre poleg evolucije zmožnosti znotraj lastne vrste tudi za podobnost
miselnih operacij, vedenja ali povezanosti z drugimi živalskimi vrstami, ki izkazujejo
elemente določene skupne inteligence (Gardner, 1995, str. 99).
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2.3.3. Posebne populacije in izjemni posamezniki
Splet različnih dejavnikov v otrokovem prenatalnem in postnatalnem razvoju lahko
privede do izjemno neenakomernih inteligenčnih profilov. Mednje spadajo avtistični
savanti, avtisti in osebe z različnimi kognitivnimi primanjkljaji. Izrazita odstopanja tako v
smer izvrstnosti pojavne oblike določene inteligence kot tudi v smer očitne podpovprečnosti potrjujejo ločitev določene inteligence od ostalih zmožnosti. Izjemni
posamezniki zaradi pomembnega odstopanja od povprečja omogočajo jasen uvid v
delovanje in zmogljivosti določene inteligence, ki je sicer pri normalni populaciji ne bi
zaznali (Gardner, 1995, str. 99–100).
2.3.4. Identifikacija osrednjega niza operacij
Vsaka potrjena inteligenca ima svoj značilen niz operacij, ki se začne z vnosom
posameznih enot podatkov, ki jih živčni mehanizem pretvori v nize informacij. Kognitivni
aparat informacije obdela in poda končni izdelek. Ključno pri identifikaciji inteligence je
odkrivanje osnovnih postopkov za reševanje zastavljenega problema. Če obstaja jasno
določljiv in od ostalih zmožnosti ločen algoritem, potem obstaja velika verjetnost za obstoj
iskane inteligence (Gardner, 1995, str. 100–101).
2.3.5. Samosvoj potek razvoja inteligence
Poleg značilnega niza operacij ima vsaka inteligenca tudi sebi lasten razvoj. Na poti
k visokim ravnem zmožnosti obstajajo različne stopnje, skozi katere se posameznik uri,
spreminja svoje zmogljivosti in nadgrajuje končno znanje. Poznavanje razvojne linije
posamezne inteligence je eden izmed kriterijev, ki se še posebno nanaša na pedagoški
proces, ki mora upoštevati različne ravni dovzetnosti za urjenje in usvajanje znanja
posameznikov (Gardner, 1995, str. 100–101).
2.3.6. Izsledki psihometričnih raziskav
Čeprav Gardner psihometričnim raziskavam očita parcialnost in nedoslednost pri
merjenju inteligenčnih zmožnosti, meni, da so z raziskovalnega vidika pomembne za
napredek pri razumevanju inteligentnosti. Če so dejavnosti, ki merijo neko inteligenco, v
visoki korelaciji, jo s tem potrjujejo, prav tako pa jo potrjuje nizka korelacija, saj naj bi za
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višjo korelacijo morali meriti druge inteligence. Mnoge dejavnosti vključujejo aktivacijo več
inteligenc hkrati, česar večina psihometričnih testov ne upošteva, saj merijo le ozek nabor
parametrov. Zato Gardner pisnim in izključujočim psihometričnim testom ne pripisuje večje
veljave, čeprav verjame, da so ob ustrezni metodologiji koristen vir za identifikacijo
inteligentnosti (Gardner, 1995, str. 102).
2.3.7. Izsledki eksperimentalne psihologije
Izsledki preizkusov eksperimentalne psihologije lahko razmeroma dobro osvetlijo
delovanje posameznih inteligenc. Testi, s katerimi ugotavljamo moteče dejavnike v
postopkih obdelave podatkov znotraj določene inteligence, pripomorejo k razločevanju
inteligenc glede na specifične inteligenčne zmožnosti (Gardner, 1995, str. 101–102).
2.3.8. Delovanje znotraj simbolnega sistema
Posredovanje informacij, predstavljanje dejstev in ostale prvine komunikacije pri
človeški vrsti so vkodirane v simbolni sistem, razumljiv populaciji znotraj neke kulture. V
človekovi naravi je težnja k pretvorbi podatkov v simbolni sistem v obliki črk, števil,
družbenih kodeksov ali ostalih zapisov. Gardnerjeva hipoteza predvideva, da so se
simbolni sistemi razvili le v tistih primerih, ko so izpolnjeni osnovni pogoji za njihovo
oblikovanje in delovanje. Vsaka inteligenca naj bi potemtakem imela potencial za
vzpostavitev specifičnega simbolnega sistema (Gardner, 1995, str. 102–103).
2.4. Predstavitev mnogoterih inteligenc
2.4.1. Jezikovna inteligenca
Jedro jezikovne inteligence je zmožnost učinkovitega sporazumevanja s pomočjo
pisane ali govorjene besede. Osebe, ki imajo nadpovprečno razvito jezikovno inteligenco,
so občutljive na vsebino, obliko in pomenske odtenke pri rabi jezika (Puchta, Rinvolucri,
Fonseca-Mora, 2012, str. 13). Izmed vseh inteligenc je jezikovna inteligenca tista, ki je
najbolj demokratično razporejena med vse ljudi. Med govorci lahko sicer obstaja velika
razlika v raznovrstnosti besedišča, učinkoviti in pravilni rabi skladnje, pisanju umetnostnih
besedil, kreativnosti, uporabi nejezikovnih sredstev za sporočanje in ostalih sposobnostih
za komuniciranje. V grobem velja, da večina ljudi poseduje vsaj minimalne veščine za
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uspešno sporočanje vsebine. Gardner med glavne dejavnike jezikovne inteligence uvršča
še govorniški vidik sporočanja, ki odloča o stopnji prepričljivosti sporočanjske situacije,
mnemonični potencial jezika, ki predstavlja orodje za pomnenje informacij, pravil in navodil
za neko dejavnost, ter nazadnje še sposobnosti učinkovite razlage ter metajezikovnega5
razmišljanja o jeziku (Gardner, 1995). Armstrong (2009) v svojih analizah h Gardnerjevim
ugotovitvam dodaja še občutljivost na fonološke vidike jezika in zmožnost spretne rabe
pragmatičnih vidikov jezika.
Jezik je zaradi svoje abstraktne narave in edinstvenega simbolnega sistema
znakov, struktur, pravil ter pomenov, ki ga osmišljajo, vpet v mnoge vidike življenja. Mednje
zagotovo spadajo kultura in vrednote, ki jih določena družba ceni. Od njih je odvisno
sprejemanje jezikovnih izdelkov, predvsem umetnostnih besedil, in vrednotenje jezikovne
pragmatičnosti, ki odloča o učinkovitosti komunikacije. Medkulturne razlike pri pojmovanju
jezika so lahko velike, saj ima vsak jezik unikatne značilnosti, prednosti in omejitve pri
izražanju idej v sporočanjski situaciji. Ob prepletu jezikovnih in kulturnih simbolnih
sistemov se vključijo tudi druge inteligence, ki preko jezikovnih in nejezikovnih prvin
omogočajo uspešno komunikacijo (Gardner, 1995, str. 120).
Za delovanje jezikovnih zmožnosti skrbita predvsem levi senčni in sprednji
možganski reženj, še posebej dva centra, ki ju nevrologi imenujejo Brocov in Wernickov
predel (Gardner, 1995, 126–133, Armstrong, 2009, str. 8). Čeprav nevroznanost že zelo
dobro pozna delovanje možganov, jezik ostaja eden trših orehov za določanje sinaptičnih
aktivacij v njih. Dober primer za to so aktivacije na prvi pogled nepovezanih predelov ob
branju umetnostnih besedil, ko se ob pojmih, ki sprožajo čutne zaznave, kot na primer
sivka, aktivirajo centri za vonj, čustvovanje in senzoriko (Pirtošek, 2016, str. 36). Vsakršna
poškodba predelov, ki skrbijo za jezik, ločeno vpliva na posamezne jezikovne zmožnosti,
kar vodi v zmanjšanje sposobnosti poškodovanega predela, a to ne vpliva na ostale
jezikovne zmožnosti. Na primer, poškodbi Brocovega in Wernickovega predela pozročata
težave pri skladnji, vendar pragmatične zmožnosti, ki jih izvajajo predeli desne hemisfere,
ostajajo neokrnjene (Gardner, 1995, str. 122–123).
Učenci z izstopajočo jezikovno inteligenco se pozitivno odzivajo na aktivnosti,
povezane z govorjeno in pisano besedo. Radi berejo, pišejo, pripovedujejo zgodbe,
ustvarjajo besedne igre in rešujejo uganke. Dobri so v opisovanju dogodkov, krajev,
časovne umestitve in trivialnih informacij o stvareh. Najlaže se učijo z aktivno govorno
Metakognitivno znanje je znanje, ki ga ima učenec o svojem znanju in še pomembneje, o svojem učnem procesu. V
metajezikovnem znanju gre za védenje o jeziku (Pritchard, 2018, str. 33)
5
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uporabo jezika, poslušanjem in opazovanjem sestave besed in stavčnih struktur
(Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.2. Logično-matematična inteligenca
Za razliko od jezikovne inteligence, katere simbolni sistem je razumljiv večini, je
izraz logično-matematične inteligence na drugem polu, saj ga večina lahko občuduje le od
daleč. Logično-matematična inteligenca temelji na zmožnosti obvladovanja dolgih verig
logičnega in številskega sklepanja. Zanjo sta značilni problemska naravnanost in intuicija
za pravilno smer izvedbe silogizmov. Poleg tega logično-matematično inteligenco odlikuje
iskanje najučinkovitejšega postopka za dosego cilja. Ta je največkrat zastavljen tako, da
išče najustreznejše načine ureditve in vzorcev za rešitev številsko-logičnega problema
(Gardner, 1995). Gardner se sprašuje, ali ni morda logično-matematična inteligenca
pomembnejša in bolj temeljna od ostalih inteligenc, saj je v središču vsega človekovega
razuma. Po njegovem mnenju ne obstaja samo ena logika, ampak tudi druge logike, na
primer glasbena in jezikovna, ki delujeta drugače ter nista pogojeni z matematičnimi
zmožnostmi. Vsekakor pa je logično-matematična ena bolj specifičnih in izrazitih
inteligenc, brez katerih znanost,kot jo poznamo, ne bi obstajala.
Za uspešno delovanje logično-matematične inteligence skrbita temenski in levi čelni
reženj (Armstrong, 2009, str. 8).
Učenci s poudarjeno logično-matematično inteligenco prvenstveno iščejo vzorce,
razmišljajo abstraktno in racionalno ter pretvarjajo svojo okolico v številke. Radi izvajajo
poskuse, zastavljajo vprašanja, iščejo vzročno-posledične povezave in vzorce, računajo
ter na splošno iščejo rešitve zastavljenim problemom. Dobri so v matematiki, logiki in
razmišljanju v smeri od stvarnega k abstraktnemu. Najbliže so jim aktivnosti razvrščanja,
kategoriziranja, vzorčenja in iskanja povezav (Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.3. Prostorska inteligenca
Miselni procesi, ki sprožajo prostorsko razmišljanje, so znotraj področja psihologije
že dolgo prepoznani kot samostojni in s tem ločeni od jezikovnih ali logično-matematičnih
zmožnosti. L. L. Thurnstone, začetnik psihometrije, je v svojih delih prostorsko inteligenco
uvrstil med osnovnih sedem dejavnikov razuma (Gardner, 1995).
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Glavne značilnosti prostorske inteligence obsegajo nabor zmožnosti pravilnega
zaznavanja vidnega sveta okoli sebe. Vanj spadata izvajanje pretvorb obstoječih zaznav in
poustvarjanje delov ali celote lastnih vidnih doživetij. Temelj prostorske inteligence so torej
vidne zaznave in z njimi povezan proces opazovanja. Znotraj prostorske inteligence
obstajajo različne med seboj ločene zmožnosti. Mednje spadajo zmožnosti risanja,
sestavljanja, grafičnega oblikovanja, orientacije, ugotavljanja podobnosti, kompozicije,
razmerij in zamišljanja odsotnega sveta, ki predstavljajo skupek medseboj ohlapno
povezanih zmožnosti (Gardner, 1995).
Prostorska inteligenca je z vidika evolucije in divergentnega razvoja v različnih
kulturah izredno zanimiva za analizo. Naravne danosti, v katerih živijo različne
kulture,lahko zmožnosti prostorskih predstav močno okrepijo in prilagodijo. Tako imajo
Inuiti izredne sposobnosti orientacije in opazovanja vremena, nekatera afriška ljudstva pa
izostrene zmožnosti prostorske predstave o lokaciji in velikosti živali, ki jo zasledujejo.
Razlike so opazne tudi pri umetniškem izrazu, ki v odvisnosti od simbolnega sistema
kulture različno ceni estetiko, perspektivo, tehniko, kompozicijo, barve in motive
umetniških del (Gardner, 1995, str. 235–237).
Za prostorske zmožnosti skrbi zadnji del desnega temenskega režnja, kjer se
povezujejo centri za senzoriko, vid in zavedanje v prostoru (Armstrong, 2009, str. 8).
Prostorsko inteligentni učenci pogosto vrednotijo svojo okolico skozi vizualne in
estetske dražljaje ter oblikovanje mentalnih slik. Radi rišejo, skicirajo, gradijo, gledajo slike
in preizkušajo naprave. Nadpovprečni so v prostorski predstavi, zaznavanju sprememb,
labirintih, sestavljankah, branju in analizi grafov ter zemljevidov. Najučinkoviteje se učijo z
umeščanjem stvari v prostor, razstavljanjem in sestavljanjem ter z grafičnim materialom
(Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.4. Telesno-gibalna inteligenca
Za telesno-gibalno inteligenco je značilna predvsem zmožnost uporabe telesa za
zelo spretno in raznovrstno izražanje. Telesna zmožnost se nanaša na posameznikovo
telo in ravnanje s predmeti. Pri slednjih gre lahko za finomotorične gibe ali pa za uporabo
predmetov kot orodja za dosego konkretnih rezultatov. Omenjeni prvini sestavljata os
telesno-gibalne inteligence, ki se v mnogih kulturah pojavlja v kombinaciiji z drugimi
inteligencami, ki skupaj oblikujejo posameznikovo vlogo v družbi, na primer igralec,
pantomimik, lovec. Pojmovanje telesno-gibalne inteligence je zaznamovano z delitvijo na
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miselni del in telesni del. Zahodne kulture so to nekoliko kartezijansko delitev na
»duševno« in »telesno« bolj ponotranjile kot nekatere druge kulture, kjer sta miselni in
telesni del tesneje povezana. Britanski psiholog Frederic Bartlett je o povezavi med
sprejemno in izvajalsko funkcijo posameznika zapisal:
Spretno izvajanje se mora ves čas podrejati sprejemnemu nadzoru, sprožati
in usmerjati pa ga morajo znamenja, ki jih mora izvajalec razbrati v okolju,
skupaj z drugimi znamenji, ki so v njegovi notranjosti in mu sporočajo o
gibih, ki jih izvaja. (Gardner, 1995, str. 243)

Bartlettov premislek združuje misleči – in s tem nadzorni – vidik s telesnim delom v
usklajen niz povezanih aktivacij. Te so skrbno premišljene in odmerjene z vidika
intenzitete, časa, smeri in cilja, kar je osrednji cilj razvoja telesno-gibalne inteligence vse
od otroštva naprej (Gardner, 1995).
Možganski centri za telesno-gibalno zmožnost se nahajajo v osrednjem režnju, ki
skrbi za motoriko, malih možganih, ti nadzorujejo ravnotežje, mišični tonus in čutno
propriocepcijo6 , ter bazalnih gangljih, ki odločajo o dejanjih (Armstrong, 2009, str. 8).
Telesno-gibalno nadarjeni učenci uporabljajo svoje telo za spoznavanje svoje
okolice in sporočanje nekaterih vsebin. Učenci se pogosto gibljejo, govorijo, dotikajo in
»brkljajo« po stvareh. Poleg tega radi uporabljajo telesno govorico in gib za uprizarjanje.
Zelo spretni so pri ročnih delih in fizičnih aktivnostih. Najbolje usvajajo nove vsebine preko
interakcije z okolico in procesiranjem telesnih dražljajev. Aktivnosti, ki vsebujejo omenjene
elemente so govor, dotik in gib (Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.5. Glasbena inteligenca
Osrednje prvine glasbe so višina, ritem in barva. Višina ali melodija določa odnose
med toni, ki si praviloma sledijo v zaporedju, ritem zaznamuje oddajanje zaznavnih
frekvenc v nekem predpisanem sistemu, barva pa določa značilne lastnosti nekega tona.
Kombinacija vseh treh lahko ustvarja harmoničen ali disonančen zvok. Omenjeni elementi,
ki sestavljajo glasbo, poglavitno vplivajo tudi na nekatere elemente jezika, ki z višino in
ritmom oblikujejo simbolni sistem določenega jezika in s tem kulturnega okolja. Pogoj za
vsakršno glasbeno dejavnost je zmožnost slušnega zaznavanja. Slušni vidik glasbe je pri
doseganju visokih ravni glasbene inteligence izredno pomemben. Gluhe in naglušne
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Pojem, ki ga na področju psihologije opredeljujejo kot čutno zaznavanje lastnega telesa (SSKJ, 2018).
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osebe glasbo doživljajo skozi ritem in z njim povezane dražljaje, kar jim omogoča vstop v
glasbeni svet. Psihologi dolgo niso bili enotni glede merjenja glasbenih nagnenj. Obstajali
so pristopi, ki so natančno merili osnovne prvine glasbe, a brez širše glasbene implikacije,
in obratno, pristopi z upoštevanjem širše glasbene implikacije, a z ohlapnim merjenjem
osnovnih prvin, zato so se uveljavili sredinski pristopi, ki na dovolj dolgih, sestavljenih delih
celostno merijo glasbena nagnjenja. Evolucijsko gledano je glasba vedno povezana z
gibom in telesom. Skladatelj Igor Stravinski in antropolog Claude Lévi-Strauss polnost
glasbenega izraza pogojujeta tudi z drugimi območji uma, predvsem z vidnim zaznavnim
kanalom (Gardner, 1995, str. 135-162).
Glasbena dejavnost se nahaja v desni možganski polobli, natančneje v desnem
temenskem režnju, kjer sta delno aktivni tudi prostorska in logično-matematična
inteligenca. Ob redni stimulaciji aktivnost sega tudi na levo možgansko poloblo, kar na
svojevrsten način dokazuje osrednji položaj glasbe v človekovem doživljanju sveta
(Armstrong, 2009, str. 8).
Učenci, občutljivi na zvok, ritem, tempo in zvočne dražljaje, ki vsebujejo vzorce,
imajo navadno dobro razvito glasbeno inteligenco. Pritegne jih zvok instrumentov, petja in
zven človeškega glasu. Dobri so v poslušanju, oblikovanju lastnih melodij in zvočnih
zapisov, zaznavanju ritma ter razlikovanju različnih zvokov. Najučinkoviteje se učijo s
poslušanjem in poustvarjanjem, še posebej, če je vsebina povezana z melodijo ali ritmom
(Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.6. Interpersonalna inteligenca
Interpersonalna inteligenca se prvenstveno izraža v odnosu do ostalih posameznikov. To pomeni, da se obrača navzven k drugim, čeprav izhaja iz posameznikovih
psiholoških, čustvenih, etičnih in moralnih značilnosti. Osrednjo vlogo pri delovanju do
drugih ima zmožnost opazovanja in razlikovanja med drugimi posamezniki ter, kar je še
pomembneje, med njihovimi razpoloženji, čustvenimi stanji, motivacijami in namerami. Na
najvišji stopnji te zmožnosti se je posameznik sposoben ustrezno odzvati na želje in
hotenja drugih, čeprav ta niso eksplicitno izražena. Posamezniki z razvito interpersonalno
inteligenco so sposobni vplivati na odločitve drugih posameznikov in celo skupin. Ker je
interpersonalna inteligenca po svoji sestavi izredno zapleten sistem osebnostnih
zmožnosti, kulturnega okolja in ostalih simbolnih sistemov, obstaja veliko različic
interpersonalne inteligence. Pojmovanje obeh osebnih inteligenc, interpersonalne in
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intrapersonalne, ki jo bomo spoznali v nadaljevanju, je lahko tako raznoliko, da je morda
nekomu, ki ne pripada določenemu družbenemu okolju, povsem nedojemljivo. Ne glede na
število inačic obeh inteligenc jima je skupna osnova, da obe obdelujeta podatke o osebnih
nagnenjih, pri eni navzven, pri drugi navznoter (Gardner, 1995, str. 271–277).
Centri, pri katerih je opaznejša večja aktivnost ob dogodkih, poveznaih z
interpersonalno inteligenco, so sprednji reženj, desni senčni predel in limbični sistem, ki
določajo reakcije in vsebinske odločitve (Armstrong, 2009, str. 8).
Interpersonalno inteligentni učenci v osnovi hitro vzpostavljajo odnose z drugimi
osebami in radi sporočajo svoja mnenja. Dobro se počutijo v skupinah, iskanju novih
poznanstev, reševanju problemov in pogovorih. Posedujejo zmožnost razumevanja čustev
drugih oseb, zato so izvrstni v komunikacijskih, vodstvenih in organizacijskih sposobnostih.
Učijo se s pomočjo govornih situacij, ki vključujejo primerjave, podajanje mnenj in
povezovanje med udeleženci (Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.7. Intrapersonalna inteligenca
Za Freuda je bil ključ do zdravja poznavanje sebe in pripravljenost za soočenje z
bolečinami in nasprotji človeškega obstoja (prav tam, Gardner, 1995, str. 272). Pri
intrapersonalni inteligenci je v ospredju človeška narava in predvsem njena notranja
dinamika. Zmožnost, ki odloča o kvaliteti intrapersonalne inteligence pri posamezniku je
dojemanje lastnega čustvovanja. Slednje je prežeto z različnimi odtenki in razponi
čustvovanja, ki vplivajo na posameznikovo vedenje. Z drugimi besedami, gre za
poznavanje in prenos čustev v simbolne kode ter s tem nadzor nad sabo ter lastnim
vedenjem (Gardner, 1995). Razdevšek-Pučko (1999) proces, kjer ima neka izkušnja
negativni ali pozitivni učinek na kasnejše znanje ali delovanje, imenuje transfer7.
Brezhiben transfer vodi k najvišjim izraznim oblikam intrapersonalne inteligence, ko lahko
posameznik razlikuje med sestavljenimi in prepletenimi skupinami občutenj ter na podlagi
samoopazovanja izboljša odnos do sebe in do okolice. Zavedanje samega sebe ima tudi
kulturne razsežnosti. Gardner z vidika intrapersonalne inteligence deli skupnosti na družbo
delcev in družbo polj. V družbi delcev je posameznik sam odgovoren za svojo življenjsko
situacijo in družbeno vlogo, ki lahko močno niha, medtem ko v družbi polj posameznikovo
vlogo določijo druge osebe, kar lahko posamezniku odvzame moč nadzora. V obeh
Proces, ko si pri novi situaciji pomagamo z znanjem, izkušnjami, navadami, ki smo jih pridobili, spoznali ali že uporabili
v neki drugi situaciji (Razdevšek-Pučko, 1999: 45)
7
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primerih otrok skozi različna starostna obdobja razvija zanimanje zase in védenje o sebi,
kar mu omogoča postopno izgradnjo osebnosti (Gardner, 1995, str. 271–303).
Podobno kot pri interpersonalni inteligenci, so tudi pri intrapersonalni najbolj aktivni
sprednji reženj, temenski predel in limbični sistem (Armstrong, 2009, str. 8).
Učenci s poudarjeno intrapersonalno inteligenco imajo visoko sposobnost
samozavedanja in razmišljanja o sebi. Radi delajo samostojno in prihajajo do lastnih
zaključkov. Dobri so v razumevanju lastnih čustev in sposobnosti, zasledovanju
zastavljenih ciljev in občutenj. Napredujejo v učnih situacijah, ko lahko delajo sami in v
lastnem tempu. Najučinkovitejši so pri samostojnih projektih, pri katerih imajo dovoj
prostora za oblikovanje originalnih izdelkov (Pritchard, 2018, str. 47).
2.4.8. Naravoslovna inteligenca
Vse od nastanka teorije o mnogoterih inteligencah leta 1983 je Howard Gardner
poudarjal, da se ob ustrezni argumentaciji predlaganim inteligencam lahko pridružita še
dve inteligenci – naravoslovna in eksistencialna. Leta 1996 je Gardner na sezman uvrstil
naravoslovno, saj je ta zadostila vsem kriterijem inteligentnosti. Naravoslovna
inteligentnost se nanaša na povečane zmožnosti identifikacije in klasifikacije predmetov.
Največkrat gre za floro in favno v naravnem okolju. Inteligentnost se prenaša tudi na druga
področja, kjer prihaja do izraza razvrščanje predmetov glede na njihove značilnosti. Poleg
omenjenih zmožnosti so posamezniki z razvito naravoslovno inteligenco bolj dovzetni za
opazovanje naravnih pojavov, pri čemer jih zanimajo vzročno-posledične povezave
nastanka pojava, specifični podatki, ki pojav ločujejo od ostalih, in podrobnosti o
posameznih elementih, ki tvorijo sestavne dele pojava (Armstrong, 2009, str. 7).
Pri naravoslovni inteligenci je aktivna predvsem leva polobla možganov. Posebno
veljavo imajo temenski predeli, ki skrbijo za razlikovanje med živimi in neživimi objekti
(Armstrong, 2009, str. 8).
Naravoslovno inteligentni učenci iščejo vzorce v naravnem okolju, ga poskušajo
razumeti in obvarovati. Radi imajo aktivnosti na prostem, kjer lahko opazujejo zunanji svet.
Odlikujejo jih zmožnosti identifikacije, razvrščanja in kategorizacije opazovanih objektov v
naravi. Najlaže se učijo na prostem in s približevanjem aktivnosti v razredu s procesi v
naravi. Didaktično najbolj činkovite so avtentične situacije z idejami, ki jih lahko iz razreda
preslikamo v naravo (Pritchard, 2018, str. 47).
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V podpoglavju o predstavitvi mnogoterih inteligenc smo izpostavili poglavitne
značilnosti osmih inteligenc, ki so tudi z vidika vpeljave v pedagoški proces pomembne za
celostni intelektualni razvoj posameznika. Opisani nabor mnogoterih inteligenc bi lahko
razvrstili v tri skupine: inteligence, vezane na objekte, dve nepredmetni inteligenci in
osebne inteligence. Med predmetne inteligence spadajo prostorska, logično-matematična,
telesno-gibalna in naravoslovna inteligenca. Vse tri temeljijo na odnosu do objekta, ki ga
opazujejo, nadzorujejo in spreminjajo. Nepredmetni inteligenci sta zaznamovani z
aktivnostmi znotraj simbolnih sistemov, v katerih vladajo pravila, vzorci in prvine, vezane
na abstraktne predstave o vsebini. To sta jezikovna in glasbena inteligenca. Preostali dve
inteligenci posegata v polje človekovega notranjega doživljanja sebe in drugih oseb ter
imata najizrazitejši kulturni vpliv med vsemi ostalimi inteligencami.
2.5. Kritika mnogoterih inteligenc
2.5.1. Samokritika
Gardnerjev pogled na inteligence lahko strnemo z razmislekom, da je v jedru vsake
inteligence neka zmožnost obdelave podatkov, ki je edinstvena za konkretno inteligenco.
Iz nje izvirajo vse bolj sestavljene in zahtevnejše uresničitve določene inteligence. Enote
za obdelavo podatkov, ki se nahajajo v možganih, delujejo paralelno in do neke mere
selektivno ter avtonomno. Zaradi tega je reševanje vsakega problema sestavljen niz
postopkov, ki s sodelovanjem več enot poda bolj ali manj uspešen rezultat. Pri
učinkovitosti obdelave podatkov ne gre toliko za kvantiteto kot za njihovo vsebino in
specifične vzorce, ki naslavljajo različne enote. Ta modularni koncept inteligenc, ki ga je
Gardner utemeljil na podlagi sorodnih teorij, zaobjema večino procesov, ki nastanejo ob
aktivaciji mnogoterih inteligenc. Gardner se zaveda, da njegova teorija ne vključuje vseh
vidikov umskih zmožnosti človeka. Nekatere zmožnosti ne izpolnjujejo kriterijev za
samostojno inteligenco ali pa jih preprosto ni mogoče obravnavati skupaj z mnogoterimi
inteligencami. Ti elementi vključujejo zdravorazumnske zmožnosti posameznikov, ki se
povezujejo z uporabo le nekaterih inteligenc. Rezultati zdravorazumskih premislekov so
subjektivni in odvisni od številnih psiholoških dejavnikov, ki ne spadajo pod okrilje umskih
zmožnosti. Podobno velja za element izvirnosti, ki je po Gardnerjevem mnenju raven
mojstrstva znotraj specifične inteligence, a za svoj obstoj potrebuje priznanje določenega
družbenega polja. Sinteza obojega je modrost, ki se ji je Gardner izognil zaradi
presplošnosti in starostne pogojenosti. Za konec Gardner izpostavi še zmožnost
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ustvarjanja prispodob, ki pa naj bi bila z gledišča identifikacije težko razložljiva in je zato v
okvir teorije mnogoterih inteligenc ni vključil (Gardner, 1995).
2.5.2. Kritika strokovne javnosti
Čeprav je teorija o mnogoterih inteligencah dosegla velik uspeh na področjih
izobraževanja in psihologije, se je ta na teorijo mestoma tudi zelo kritično odzvala.
Nekateri privrženci s psihometričnega področja trdijo, da teorija o mnogoterih inteligencah
nima dovolj empirične podlage za vsesplošno reprezentativnost. Iz tega sledi, da je
poimenovanje z besedo inteligenca pretirano, saj da ne gre za inteligentnost, ampak
talente.
Pojem inteligenca je po mnenju zagovornikov ene vsesplošne inteligence rezerviran
za tako imenovana g-faktor in s-faktor. Oba izhajata iz Spearmanovih psihometričnih
statističnih analiz. G-faktor v osnovi predstavlja zmožnost, ki je prirojena in neodvisna od
izobraževanja, kulture ali okolja. Na vsakem inteligenčnem testu, ne glede na njegovo
obliko, vselej ko meri matematične, jezikovne, prostorske, govorne in pisne zmožnosti,
predstavlja odločujoči faktor za uspešnost (Armstrong, 2009; str. 190, Žagar, 2009, str. 66;
Musek, 2004, str. 98). Gardner na kritiko odgovarja s pojasnilom, da se strinja z obstojem
g-faktorja, vednar ta ne predstavlja superiorne inteligence, ampak se pojavlja večinoma
znotraj logično-matematične inteligce, ki je ena izmed osmih hierarhično enakovrednih
inteligenc (Armstrong, 2009, str. 190–192). Gardnerjevo strinjanje s Spearmanovo
bifaktorsko teorijo se po našem mnenju v večji meri nanaša na spremljajoče specifične
faktorje ali s-faktorje, ki določajo uspeh pri reševanju specifičnih problemov, na primer
računanju, spominu, besednem izražanju in prostorski predstavi (Žagar, 2009, str. 66).
Naslednja v vrsti kritik se nanaša na pomanjkanje raziskav, ki bi potrdile pozitivnost
vpeljave teorije o mnogoterih inteligencah v pedagoški proces. Kritiki poudarjajo, da
praktično ni raziskave, ki bi metodološko ustrezno in z robustnimi statističnimi podatki
izkazale dobrobiti mnogoterih inteligenc v razredu. Gardner v svojih odgovorih na kritiko
izpostavlja, da je narava mnogoterih inteligenc v neskladju z ozkimi metodološkimi
koncepti psihometričnih raziskav, ki preprosto niso zmožne meriti nekaterih jedrnih prvin
mnogoterih inteligenc. Po drugi strani Gardner meni, da so očitki Daniela Willinghama in
Allana M. Collinsa o neverodostojnosti poročil o pozitivnih učinkih vpeljave mnogoterih
inteligenc v pouk neupravičeni, saj so številne šole že vpeljale mnogotere inteligence v
pouk, strokovne analize in raziskave pa potrdile upravičenost njihove pedagoške rabe
(Armstrong, 2009, str. 192–195).
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2.6. Ocenjevanje mnogoterih inteligenc
Kot smo spoznali v predhodnem podpoglavju, je srž problematike pedagoške
vpeljave mnogoterih inteligenc ocenjevanje znanja. Teorija o mnogoterih inteligencah sloni
na individualnih značilnostih učencev, zato učitelji potrebujejo verodostojna orodja za
zaznavo razlik med posamezniki. Ker je individualne značilnosti težko meriti s
standardiziranimi protokoli, se pojavlja vprašanje, kako meriti mnogotere inteligence. Chen
in Gardner (2012) izpostavljata, da ni razloga, da mnogoterih inteligenc ne bi mogli
izmeriti. Na voljo imamo številne samoocenjevalne in ocenjevalne teste, ki lahko prikažejo
inteligenčni profil posameznika. Znano je, da verodostojnost tovrstnih testov močno niha,
zato avtorja predlagata premik k iskanju novega predmeta ocenjevanja in načina
ocenjevanja z gledišča mnogoterih inteligenc. Teorija o mnogoterih inteligencah je nastala
z metodološkim odmikom od tradicionalnih pristopov, zato je njihovo ocenjevanje
zastavljeno širše od običajnih postopkov (Chen, Gardner, 2012).
Na podlagi kritik in potrebe po uveljavitvi mnogoterih inteligenc tudi v pedagoškem
procesu je nastal predlog načel ocenjevanja mnogoterih inteligenc, namenjen psihologom
in v mnogih točkah tudi učiteljem.
2.6.1. Vzorčenje intelektualnih sposobnosti v nizu področij
Ob predpostavki, da so človekove inteligence pluralistične, mora ocenjevanje
mnogoterih inteligenc zaobjeti celotno paleto inteligenc in s tem področja, ki so vanje
vključena. Tradicionalno ocenjevanje, ki meri uspešnost pri akademskih predmetih, kot so
matematika, pismenost in jezik, je potrebno razširiti tudi na ostala področja: umetnost,
ples, glasba in obe osebnostni področji. Cilj predlagane širine je enakopravnost med
področji, kar povečuje možnost, da posameznik izrazi svoje znanje, ki ga lahko v primeru
uspešnosti spodbudi k izboljšanju rezultatov na ostalih področjih. Omenjeni fenomen
avtorja opisujeta kot premoščanje zmožnosti iz enega na drugo področje (Chen, Gardner,
2012, str. 146).
2.6.2. Uporaba ustreznih medijev za ocenjevanje področij
Teorija o mnogoterih inteligencah zagovarja pravičnost pri merjenju vsake izmed
inteligenc. V praksi to pomeni, da morajo biti ocenjevane tiste zmožnosti, ki pritičejo
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posamezni inteligenci. Tudi zmožnosti nejezikovnih inteligenc pogosto ocenjujemo prek
uporabe jezika. Chen in Gardner (2012) poudarjata, da dejavnosti pri ocenjevanju nikoli ne
merijo ene čiste inteligence, ampak predstavljajo del izraza merjene inteligence. Če ta
predpostavka velja, potem je mogoče vzpostaviti dejavnosti, ki lahko hkratno merijo tudi
ostale inteligence. Pri tem sta še posebno občutljivi interpersonalna in intrapersonalna
inteligenca. Obstoječe dejavnosti sicer vsebujejo elemente, pri katerih se obe izrazita,
vendar nista tam zaradi njiju samih, ampak le kot podlaga za ostale že merljive inteligence.
Lep primer je podajanje nasveta drugi osebi, kjer pride do izraza interpersonalna
inteligenca, vendar naloga meri jezikovne zmožnosti posameznika pri pisnem izražanju.
Celotno paleto inteligenc lahko zaznamo le v avtentičnih okoljih in učnih situacijah.
Da bi izpolnili ta cilj, mora evalvacija potekati skozi daljše časovno obdobje in na podlagi
ustreznega vzorca, ki učencu omogoča prikaz vseh zmožnosti in ne le enkratnega
standardiziranega preizkusa. Verodostojnost ocenjevanja temelji na strokovnosti in
usposobljenosti ocenjevalca, ki opazuje učenčev inteligenčni profil in ocenjuje njegov
napredek (Chen, Gardner, 2012, str. 148).
2.6.3. Intelektualni profil kot podpora učenju in poučevanju
Eden od ciljev teorije o mnogoterih inteligencah je zagotavljanje celostnega razvoja
posameznika na podlagi predhodnega poznavanja njegovega profila. Posameznikov profil
nikakor ne prikazuje le seznama zaznanih inteligenc, temveč tudi njegove šibke točke,
možnosti za krepitev in ostale specifike posameznika. Pridobljene informacije lahko učitelj
uporabi za pripravo učnih dejavnosti, ki vodijo v posameznikov celostni razvoj. Takšen
pristop k ocenjevanju izloči ločevanje učencev glede na kvantitativne dosežke na testih in
določanje intelektualnih zmožnosti osredini na učenčevi paleti različnih znanj ter potreb za
napredek (Chen, Gardner, 2012, str. 149).
2.7. Orodja za ocenjevanje inteligenčnih profilov
Skozi desetletja obstoja teorije o mnogoterih inteligencah in predvsem potrebe po
verodostojnem protokolu ocenjevanja, so se pojavila številna orodja za ocenjevanje
inteligenčnih profilov. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najučinkovitejših orodij, ki so
teorijo uspela prenesti v prakso in ob tem ustvarila kompromis med tradicionalnimi
koncepti ocenjevanja ter usmeritvami teorije o mnogoterih inteligencah.
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2.7.1. Spectrum Battery
Projekt Spectrum Battery je rezultat dela Harvardske šole za izobraževanje, pri
katerem je sodeloval tudi Howard Gardner. Gardner in sodelavci so zasnovali protokol,
sestavljen iz petnajstih dejavnosti, ki pri predšolskih otrocih meri inteligenčni spekter.
Spectrum Battery je torej orodje za identifikacijo posameznikovih zmožnosti, ki se
preslikajo v spekter mnogoterih inteligenc. Protokol vključuje večino predstavljenih postavk
ocenjevanja; zaznavanje celotnega inteligenčnega profila, uporaba ustreznih pripomočkov,
avtentičnost situacije in merjenje prvin, značilnih za določeno inteligenco. Protokol
vključuje navodila za ocenjevalca, rezultate pa poda v obliki poročila o posameznikovem
profilu, v katerem so izpostavljene njegove zmožnosti, šibkosti in predlogi staršem ter
učiteljem za nadaljni razvoj (Chen in Gardner, 2012, str. 149). Spectrum Battery in njegove
inačice so preizkusili številni raziskovalci, ki so ugotovili, da protokol bolje zaznava
zmožnosti, ki odstopajo od tradicionalnih eno-inteligenčnih preizkusov. Kljub temu pa je
potrebno omeniti, da končni rezultati zaznanih zmožnosti s protokolom Spectrum Battery
na več točkah sovpadajo s tradicionalnimi eno-ineligenčnimi preizkusi, kakor so avtorji
protokola v osnovi predvidevali (Castejón, Perez in Gilar, 2010, str. 494; cv: Chen,
Gardner, 2012, str. 150).
2.7.2. Bridging
Osnovna ideja bridginga8 je vpeljava ocenjevanja v učilnice. Po svojih značilnostih
je podoben Spectrum Battery, vendar se močno opira na šolski kurikulum. Njegov temelj
so zmožnosti, izražene na področjih, ki sestavljajo učne predmete: jezik, pismenost,
številke, umetnost in gib. Chen in McNamee (2008) bridging utemeljujeta v štirih točkah:
(1) inteligence se nikoli ne pojavljajo v abstraktni obliki, ampak v specifičnih učnih
dejavnostih, (2) šolski kurikulum odseva intelektualne zmožnosti, cenjenje v naši družbi,
(3) učenci aktivirajo inteligence ob učenju in aktivnostih nekega področja in (4) izravnava
inteligenčnega ocenjevanja s šolskimi predmeti dovoljuje učitelju integracijo ugotovljenih
rezultatov v kurikulum.
Poleg identifikacije inteligenc se bridging osredotoča še na načine izvedbe neke
dejavnosti, jih številčno ovrednoti in v celoti predstavi v obliki grafa. Raziskave so pokazale
povezavo med učnimi področji, načini izvajanja dejavnosti in mnogoterimi inteligencami.
Enako kot aktivacija inteligence tudi izbira načina izvajanja ni statična, ampak odvisna od
8

Slovensko premoščanje.
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učne situacije in značilnosti dejavnosti. Bridging se je tako kot orodje za ocenjevanje
uveljavil v mnogih šolah, kjer so ugotovili, da učiteljevo poznavanje inteligenc pozitivno
vpliva na končne rezultate. Dobri končni rezultati pogosto retrogradno prilagajajo kurikulum
dejavnostim, obogatenim z mnogoterimi inteligencami (Chen, Gardner, 2012).
2.7.3. MIDAS in DISCOVER
Samoocenjevalno orodje MIDAS9 je protokol, sestavljen iz anketnih vprašanj,
namenjen identifikaciji posameznikovega inteligenčnega profila. Ocenjevalna lestvica je
sestavljena iz osmih glavnih enot in šestindvajsetih podenot, ki zaznavajo in opisujejo
inteligenčne zmožnosti. Orodje je bilo prevedeno v mnogo jezikov, njegova uporaba pa
dosega visoke številke. Njegova verodostojnost je, zaradi vsesplošne dostopnosti in
subjektivnosti pri samoocenjevanju, med strokovnjaki postavljena pod vprašaj (Chen,
Gardner, 2012, str. 151–152).
Osnovni namen orodja DISCOVER10 je zaznavanje nadarjenih posameznikov. K
temu je dodana prilagoditev opazovanja intelektualnih zmožnosti glede na določeno
kulturo oziroma skupnost. DISCOVER meri sedem področij, znotraj katerih posamezniki
rešujejo zastavljene probleme na konceptualno podoben način kot pri Spectrum Battery.
DISCOVER ocenjuje posameznike od starosti treh let pa vse do odrasle dobe in skozi
proces išče tiste močne točke v posameznikovem profilu, ki jih tradicionalni preizkusi ne
zaznajo zaradi svoje metodologije in neupoštevanja družbenih situacij ter vlog, v katerih se
nahaja posameznik v določenem trenutku (Chen, Gardner, 2012, str. 152).
2.7.4. Bloom skozi mnogotere inteligence
Armstrong (2009) trdi, da je teorijo o mnogoterih inteligencah mogoče vpeljati v
Bloomovo taksonomijo izobraževalnih ciljev. Bloom je leta 1956 na Univerzi v Chicagu
predstavil svojo teorijo šestih ravni mišljenja. S taksonomskim pristopom je opredelil nižje
in višje ravni razmišljanja, ki služijo kot lakmusov papir za določanje kompleksnosti
učenčeve kognitivne aktivnosti pri pouku. Skela (1999) poudarja, da mora učitelj ozavestiti,
da različni tipi dejavnosti in vprašanj izzovejo različne ravni mišljenja. Z vidika mnogoterih
inteligenc je Bloomova taksonomija platforma, s katero se ujemata predvsem na višjih
9

MIDAS: Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales.

10

DISCOVER: Discovering Intellectual Strengths and Capabilities While Observing Varied Ethnic Responses.
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ravneh razmišljanja. Razlog za to je preplet več različnih zmožnosti, ki privede do
končnega izdelka, medtem ko so nižje ravni navadno omejene na jezikovno in logičnomatematično inteligenco. Teorija o mnogoterih inteligencah ponuja priložnosti za celostno
razmišljanje o vsakem kognitivnem problemu in ne le enostransko obravnavo, ki pogosto
sledi eno-inteligenčnim teorijam. Slednje je sicer povsem legitimen način razmišljanja,
vendar tako Bloom kot Gardner težita k višjim stopnjam razmišljanja. Armstrong v
monografiji Multiple Intelligences in the Classroom s primeri dokaže, da je mogoče večino
tematik didaktizirati z upoštevanjem obeh spremenljivk – teorije o mnogoterih inteligencah
in Bloomove taksonomije – ter da imata obe sinergetske učinke pri reševanju problemov
(Armstrong, 2009, str. 171).
2.8. Učne težave
Teorija o mnogoterih inteligencah naslavlja tudi problematiko učnih težav pri
učencih. Žagarjeva klasifikacija (2009), prilagojena za področje poučevanja, med učence s
posebnimi potrebami in učnimi težavami uvršča:

•
•
•
•
•
•
•

telesno prizadete učence;
učence s senzornimi motnjami;
učence s komunikacijskimi motnjami;
mentalno retardirane učence;
učence z vedenjskimi motnjami;
učence s specifičnimi učnimi težavami;
nadarjene učence.

Model učnih težav, ki temelji na ugotovitvah iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in
je še danes v splošni uporabi, razkriva, da se lahko težave pojavijo na štirih ravneh
procesiranja informacij (Pritchard, 2018, str. 80):

•
•
•
•

vnos;
vključitev;
spomin;
izražanje.
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Vnos informacij poteka preko čutil in največ informacij pridobivamo s pomočjo vida
in sluha, ki sta tudi pri pouku prevladujoča kanala sporočanja. Uspešno prispele
informacije možgani predelajo, razstavijo na sklope in vdelajo v kratkotočni spomin, ki
omogoča izraz pridobljene informacije v vizualni, zvočni ali gibalni obliki. Težave, nastale
na kateri koli stopnji, so lahko posledica prirojenega stanja ali okoliščin v fazi otrokovega
razvoja in posledično otežujejo učni napredek učenca. Učenci z učnimi težavami so zaradi
kognitivnih ovir navadno psihološko in motivacijsko zahtevnejši, zato velja njihove učne
potrebe ter posebnosti upoštevati pri načrtovanju pouka. Čok in Kogoj (1999) menita, da
so poleg pragmatičnih potreb učencev, ki nastanejo ob premoščanju ovire za določeno
dejavnost, pomembne še socialne in čustvene potrebe. Te sprožajo občutke vključenosti,
ugodja, uspešnosti in pestrosti učenja, ki ob smotrnem načrtovanju pouka laže motivirajo
učence (Čok, Kogoj, 1999, str. 72). Uporaba dejavnosti, ki vključujejo elemente mnogoterih
inteligenc, ponuja spekter različnih čutnih vnosov in didaktično pestrost, ki lahko pripomore
k izpolnitvi učnega potenciala učencev z učnimi težavami (Pritchard, 2018, str. 86–87).
2.9. Sinteza teorije o mnogoterih inteligencah
Čeprav Gardner ne zanika prirojenih inteligenčnih predispozicij, verjame, da se
sposobnost reševanja problemov izraža na načine, ki jih tradicionalni pristopi odkrivanja
inteligentnosti ne zaznajo v celoti. Pritchard (2018) Gardnerjevo teorijo povzame z
besedami, da gre za mozaik različnih inteligenčnih zmožnosti, ki jih imamo vsi, a v
različnih razmerjih, kar se navzven odraža v raznovrstnih profilih inteligenc, ki jih
posameznik uporabi pri reševanju problemov. Učenci, ki potrebujejo dejavnosti s področja
tistih inteligenc, ki so slabo zastopane v današnjem učnem sistemu, bodo težje in z več
truda prišli do enakih rezultatov kot njihovi sovrstniki. Zato predlaga naslednjo rešitev11:
In planning for multiple intelligences, teachers consider a range of
activities related to the content of the lesson and the intended
learning outcomes that will give a range of opportunities to the
children’s different intelligence strengths. (Pritchard, 2018, str. 40)

V psihologiji mnogotere inteligence pogosto povezujejo s konceptom učnih in
spoznavnih stilov. V njun okvir spadajo posameznikove specifične strategije in kognitivni
pristop, ki ga ta uporablja za pridobivanje znanja (Pritchard, 2018). Učni stili se nanašajo

Slovenski prevod: »Učitelji pri načrtovanju vključevanja mnogoterih inteligenc upoštevajo razpon dejavnosti, ki je
povezan z vsebino učne enote in želenimi učnimi cilji, ki bodo ponudili nabor priložnosti za otrokove raznotere
inteligenčne zmožnosti.« (Pritchard, 2018, str. 40)
11
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na posameznikove načine učenja in ustreznost določene učne situacije, spoznavni stili pa
se zrcalijo v načinu zaznavanja, organiziranja, vrednotenja in uporabe znanja za reševanje
problemov (Žagar, 2009, str. 70) Razkiskave na temo korelacije med šolskim uspehom in
posameznikovimi učnimi ter spoznavnimi stili so pokazale, da se učni uspeh, ko pouk
vsebuje pristope in dejavnosti, ki dopolnjujejo učenčev učni stil, izboljša (Pritchard, 2018,
str. 50).
Z razčlembo umskih zmožnosti z gledišča mnogoterih inteligenc smo obravnavali
opredelitev pojma inteligentnosti, členitev posameznih inteligenc glede na specifične
značilnosti in kriterije za obstoj, poglavitne izraze inteligentnosti pri učencih, načine
ocenjevanja, kritiko ter nasprotovanja teoriji in nekatere vidike učnih težav. Pri tem smo
omenili še celostni vidik mnogoterih inteligenc, posameznikove izkušnje, njegove
referenčne kulturne okvire in njegovo razumevanje simbolnih sistemov ter zmožnosti za
delovanje znotraj njih. Z navzkrižno analizo Bloomove taksonomije in mnogoterih
inteligenc smo poskusili zgraditi most od teorije k pedagoški praksi, ki ga bomo v
naslednjih dveh podpoglavjih podkrepili še s presekom z nekaterimi uveljavljenimi učnimi
teorijami in izpostavili njihove skupne točke s predlogi vpeljave teorije o mnogoterih
inteligencah v pouk.
2.10. Presek teorij umskih zmožnosti
Teorija o mnogoterih inteligencah je v odnosu do ostalih teorij kognitivnega razvoja
vključujoča in povezovalna. Pri številnih konceptih se opira na ugotovitve drugih razvojnih
teorij, ki jih vdela v lastnen sistem delovanja.
Behaviorizem, ki temelji na odnosu med dražljajem in odzivom nanj, se danes vrača
v učni proces. Klasično in instrumentalno pogojevanje se pojavljata v spletnih in mobilnih
aplikacijah, kjer uporabnik pridobiva znanje skozi programirano učenje (Pritchard, 2018,
str. 15; Gerlič, 2000, str. 22–23). Mnoge dejavnosti so interaktivne in vključujejo široko
paleto kognitivnih strategij za dosego cilja. Dejavnosti so predstavljene v obliki igre, ki s
pomočjo tekmovalnosti povečuje motiviranost posameznika. Ta proces imenujemo
igrifikacija12 . Ker dejavnosti vsebujejo multimedijske elemente in avtentične učne situacije,
so mnogotere inteligence sestavni del reševanja problemov. Na področju učenja tujih
jezikov je najpopularnejši primer igrifikacije aplikacija Duolingo, s pomočjo katere se

12

Igrifikacija ali tudi gamifikacija je prenos zakonitosti, pravil in elementov igre v resnično življenje (i-slovar, 2018).
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uporabnik skozi igro in s sodelovanjem z drugimi uporabniki uči ciljnega jezika.
S konstruktivistično paradigmo razvoja se mnogotere inteligence prepletajo v
točkah izgradnje lastnega znanja skozi metakognicijo in z zavedanjem o lastnem učenju.
Posameznik poglablja uvid v svoj metakognitivni proces tako, da aktivno opazuje in
prevzema nadzor nad učnim procesom v trenutku dogajanja. Spremembe v mentalnih
povezavah v odnosu do že poznanega in do nove učne snovi ga privedejo do novih
izkušenj in posledično novega znanja. Konstruktivizem spodbuja učenje z več vidikov, kar
pušča odprto okno za vnos mnogoterih inteligenc k dejavnostim. Asimilacija in
akomodacija znanja sta pri obeh osnovna postopka spreminjanja znanja in izkušenj.
Spodbujata ju sodelovalno učenje, kjer poteka izmenjava mnenj, izkušenj, vtisov o danem
problemu in avtonomnost pri razmišljanju. Vygotsky takšen pristop imenuje socialni
konstruktivizem, kjer interakcija med sovrstniki ali osebami z več znanja pozitivno vpliva na
osebnostni in kognitivni razvoj človeka (Pritchard, 2018, str. 33–36).
Spearmanova bifaktorska teorija, objavljena leta 1904, četudi zagovarja obstoj
hierarhično superiorne splošne miselne sposobnosti ali g-faktorja, ne izključuje specifičnih
dopolnilnih zmožnosti ali s-faktorja za reševanje problemov, ki so lahko v domeni
mnogoterih inteligenc. Uspeh v neki dejavnosti je vedno odvisen od splošne zmožnosti in
več dopolnilnih zmožnosti. Menimo, da je razlika med Spearmanovo bifaktorsko teorijo in
teorijo o mnogoterih inteligencah v različnem pojmovanju hierarhije zmožnosti, pri čemer
Spearman privilegira logično-matematične in jezikovne sposobnosti pred ostalimi
zmožnostmi, Gardner pa jih obravnava enakovredno in po načelu subsidiarnosti13. V
sleherno reševanje problema je vključenih več inteligenc, pri čemer se izrazi ena primarna
zmožnost in skupek ostalih zmožnosti, ki se med seboj dopolnjujejo ter prispevajo k
reševanju problema.
Naslednja teorija učnih zmožnosti, ki z vidika približevanja mnogoterim inteligencam
predstavlja še korak bliže od Spearmanove bifaktorske toerije, je Thurnstoneova
multifaktorska analiza, ki je nastala leta 1938 in predvideva sedem soodvisnih miselnih
sposobnosti. Mednje spadajo:

• besedno razumevanje;
Sociološko in pravno načelo, uveljavljeno pri družbeni organizaciji, ki priznava svobodo posameznika, hkrati pa
omejuje oblast pri izvrševanju svojih pristojnosti (Potisek, 2011, str. 5).
13
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•
•
•
•
•
•

besedno izražanje;
sposobnost sklepanja;
sposobnost dojemanja prostorskih odnosov;
sposobnost zaznavanja podrobnosti;
sposobnost številskih operacij;
sposobnost pomnenja.
Pri nekaterih dejavnostih so bolj izražene sposobnosti povezane s predmetom

dejavnosti, pri drugih dejavnostih pa so aktivnejše druge sposobnosti (Žagar, 2009, str.
66–67). Na prvi pogled se multifaktorska teorija in mnogotere inteligence ne razlikujejo
veliko, kar z vidika inteligenčne razpršenosti na več zmožnosti morda drži. Razlika se po
naši oceni pojavi pri merjenju nabora zmožnosti za reševanje problemov, kjer
Thurstoneova teorija ostaja v okvirih IQ preizkusov, Gardnerjeva teorija pa sega preko
tradicionalne psihometrične metodologije na področja razvoja osebnosti, ki so odvisna od
številnih, tudi nekognitivnih dejavnikov.
Sternbergova triarhična teorija inteligentnosti je sestavljena iz treh vidikov: (1)
sestavni, (2) izkustveni in (3) kontekstni vidik. Sestavni vidik zajema predvsem analitične
kognitivne procese, torej sposobnost predelave informacij, reševanje problemov in
ocenjevanje rešitev. Izkustveni del se izraža skozi kreativne procese povezovanja znanih
in neznanih elementov ter ustvarjanja novih povezav. Kontekstni vidik pa upošteva
predvsem značilnosti kulture in delovanje v njenem simbolnem sistemu. Preplet temeljnih
procesov – analitičnih, kreativnih in praktičnih – določa kompleksnost Sternbergove teorije,
ki je po Musekovem mnenju (2004) med najbolj dovršenimi teorijami. Teorija o mnogoterih
inteligencah se ujema z vsemi elementi Sternbergove teorije, ki zadevajo obseg
kognitivnih procesov. Razlikujeta se predvsem v številu procesnih enot in ločenosti
inteligenc, pri čemer je Gardnerjeva teorija veliko bolj nagnjena k samostojnosti inteligenc,
Sternbergova pa jih združuje v podenote, ki tvorijo omenjene tri krovne vidike
inteligentnosti (sestavni, izkustveni in kontekstni).
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2.10.1. Pogled naprej: mnogotere inteligence v izobraževanju
Kot smo lahko spoznali, je področje mnogoterih inteligenc razmeroma dobro
raziskano, vendar se še vedno pojavlja vprašanje, kako omogočiti njihovo vključitev v
pouk.
Pritchard (2018) izpostavlja, da je teorijo mnogoterih inteligenc mogoče vpeljati v
pedagoški proces le tako, da vsi deležniki učnega procesa (učitelj – učna snov – učenec)
sooblikujejo pouk, ki znotraj obstoječega učnega načrta zagotavlja največ priložnosti za
učenčev kognitivni napredek. Spremembe pouka se pričnejo že pri učiteljevi pripravi
učnega procesa. Ta ustvarja učne pogoje, ki učencem ponudijo čim več priložnosti za
usvajanje novega znanja. Raznovrstnost področij in učnih situacij zaradi tega zahtevajo
prilagoditev učnih oblik, učnih metod in načinov preverjanja ter ocenjevanja znanja.
Giovaninnini et al. (2010) sooblikovanje pouka in učiteljevo prilagajanje učenčevim
potrebam imenuje pedagogika pogajanja. Z njo naj bi dosegli večjo diferenciacijo in
transparentnost pouka ter ustvarili dovolj priložnosti za izražanje mnenj. Vsi trije deležniki
(učitelj – učna snov – učenec) so upoštevani tudi pri zasnovi učnih situacij na podlagi
mnogoterih inteligenc, pri katerih je vselej v ospredju želja po krepitvi inteligenčnih
potencialov vsakega posameznika.
Pritchardova predpostavka (2018) o dejavnostih, namenjenih izpolnjevanju
inteligenčnih potreb posameznika, se prepleta tudi z mnogimi obstoječimi didaktičnimi
načeli slovenskega izobraževalnega sistema, ki iščejo nove kvalitete učenčevega znanja
in delovanja v odnosu do učne snovi in vodenja pouka. Didaktična načela, ki po našem
mnenju najbolj sovpadajo z izpostavljenimi značilnostmi mnogoterih inteligenc, so načelo
diferenciacije in integracije, načelo individualizacije in socializacije ter načelo aktivnosti in
razvoja.
Dandanes poleg dobro uveljavljenih splošnih didaktičnih načel in njihovih različic pri
specialni didaktiki v pedagoški proces prodirajo nova načela, metode in postopki, ki
spreminjajo učne oblike ter razmerja na relaciji učitelj – učna snov – učenec. V
nadaljevanju bomo predstavili pristope, ki imajo skupne točke tudi s cilji magistrskega dela.
V zadnjem času je vnovič prišel do izraza pristop imenovan scaffolding14.Ta
predstavlja sistem učiteljevih spodbud v primernem trenutku za učenčevo raven, da bi
zagotovil njegov intelektualni napredek. V psihologiji je omenjeni pristop leta 1976 prvi
utemeljil Jerome Bruner. Pojem, ki pomembno sega v področje učenja tujega jezika, je
Pojem scaffolding izhaja s področja gradbeništva in se nanaša na tehnike postavljanja gradbenih odrov okoli objektov
(Merriam-Webster, 2018).
14
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vpeljal na podlagi ugotovitev Vygotskega. Oba pojem scaffolding opisujeta kot območje
proksimalnega razvoja (Pea, 2004). Z njim se pouk diferencira in prilagodi potrebam
učencev ter individualnim ravnem znanja, ki jih z aktivnostmi, ki za odtenek presegajo
trenutno raven, nadgrajuje s pomočjo osebe z več znanja (Pritchard, 2018, str. 26–28). Zdi
se, da je učenec s svojim odnosom do učne vsebine hkrati akter in predmet kognitivnega
izoblikovanja, ki ga nadzoruje učitelj. Scaffolding po našem mnenju vsebuje številna
didaktična načela, ki se redno pojavljajo pri pouku, z ravojem interaktivne tehnologije pa
scaffolding dobiva nove razsežnosti. V mislih imamo predvsem načela aktivnosti in
razvoja, sistematičnosti ter postopnosti, diferenciacije in integracije ter, morda naizrazitejše
načelo, primernosti in akceleracije, saj lahko učitelj z večkodnimi vnosi učne snovi hitreje
kot kdajkoli ustvari učinovite učne situacije.
Naslednji pristop povezuje sicer dobro uveljavljene elemente pouka, vendar v njih
išče nove priložnosti za poglabljanje znanja. Multimodalno učenje sestavljajo učna
vsebina, predstavljena s kombinacijo multimedije in analognih učil, odnos med učiteljem in
učencem, ki temelji na medsebojni interakciji, in uporaba razreda kot orodja za dejavnosti
v obliki gibanja, prevzemanjem vlog v prostoru in platforme za ustvarjanje izdelkov.
Multimodalno učenje povečuje senzorični vnos in spodubja interakcijo med posamezniki
ter učnimi pripomočki, ki po mnenju Marchetti in Cullen (2016) z majhnimi spremembami v
pristopu znatno izboljšajo učno okolje.
Učni proces se vseskozi spreminja in usmeritve v zadnjih letih gredo v smer
nadgradnje multimodalnega učenja, ki sega izven izobraževalnih ustanov in se povezuje z
vseživljenjskim učenjem, podprtim z interaktivno tehnologijo. Pojem, ki zaobjema vse
elemente tovrstnega učenja je ubiquitous learning15. Vseprisotno učenje predstavlja učenje
kjerkoli in kadarkoli. Opira se na multimedijsko podporo, interaktivne elemente, visoko
raven povezljivosti med napravami in visoko dostopnost do vsebin na spletu (Burbules,
2009, str. 15–20). Díaz (2009) izpostavlja, da so geografski informacijski sistemi (GIS)
področje, ki trenutno najbolje poosebljajo dobrobiti vseobsegajočega učenja. Vse večja
dostopnost, interaktivnost in raznovrstnost prostorskih podatkov ter analiz vplivajo na
dinamiko pouka. Rezultat tega sta vse večja interaktivnost in aplikativnost pouka. Šibka
stran vseprisotnega učenja je velika razpršenost informacij in s tem povezan dvom v
doseganje zastavljenih učnih ciljev, ki so v veliki meri prepuščeni samoiniciativnosti
učencev, zato vseprisotno učenje lahko dojemamo kot močno dopolnilno orodje
institucionaliziranemu pedagoškemu procesu.
Angleški izraz ubiquitous learning prevajamo kot vseprisotno učenje, in sicer po analogiji z informacijskim pojmom
ubiquitous computing: vzajemno delovanje med človekom in informacijsko tehnologijo, vpleteno v vse razsežnosti
človekovega življenja (i-slovar, 2018).
15
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Proces igrifikacije je iz sveta programiranja in namiznih iger v zadnjih letih prodrl
tudi na pedagoško področje. Z vpeljavo interaktivne tehnologije so se možnosti za
gamificirano dinamiko še povečale. Igrifikacija učne vsebine v pouk prinaša dinamiko iger,
katerih ozadje določajo pravila in omejitve pri dejavnostih, čustveno vpletenost v proces,
narativne elemente za izoblikovanje okoliščin ter občutek napredovanja skozi aktivno
udeležbo. E-učenje in uporaba interneta povečujeta priložnosti za empirično,
samoorganizirano in aktivno učenje. Igre brez dvoma predstavljajo pomembno
motivacijsko spodbudo za učence, vendar Hladnik (2016) opozarja, da nesmortna uporaba
igrifikacije lahko vodi v odmik od doseganja učnih ciljev in ni zagotovilo za večjo uspešnost
pri pouku. Učenje ob igrah sicer aktivira nekatere dejavnike učenja, ki jih ostale oblike ne
uspejo, zato mora učitelj ključne dejavnike igrifikacije, kot so motivacija, povratna
informacija, urjenje, izbira, pozitivni občutki, intenzivnost in vpletenost, uporabiti kot
podlago za dosego učnih ciljev in jih dopolniti z drugimi metodami ter oblikami učenja
(Hladnik, 2016).

3. DIGITALNA INTERAKTIVNA TABLA
[…] Les développements technologiques loin de remplacer l’enseignant […] ne font qu’exiger de lui plus de
maîtrise dans la connaissance des processus d’apprentissage et toujours plus d’imagination… 16
(Jacquinot, 1985; cv: Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str. 35)

Da bi razumeli trenutne smernice pri uporabi digitalne interaktivne table kot učnega
pripomočka in učila v razredu, se moramo vrniti na same začetke uporabe njenih
predhodnic. Medtem ko so se številni učni pripomočki skozi čas močno spremenili, ali pa
so v izobraževalni proces vstopili kasneje, se koncept table ni bistveno spremenil. V času
rimskega imperija so učenci uporabljali voščene tablice17, na katere so razili s pisalom18. V
devetnajstem stoletju so učitelji zaradi višjega števila razredov in posledično večjih
prostorov pričeli uporabljati črno stoječo ali stensko tablo, po kateri so pisali s kredo. Table
so bile težke zaradi črne in obrušene kamnite plošče, po kateri so pisali. Črno tablo je v
šestdesetih letih dvajsetega stoletja zamenjala zelena tabla, ki je bila zaradi tankega
emajliranega sloja lažja za transport in barvno prijaznejša očem (Valentinuzzi, 2015, str.
59). Z začetkom enaindvajsetega stoletja pa je zeleno tablo pričela nadomeščati bela
Slovenski prevod: […] Tehnološki napredek je daleč od tega, da bi nadomestil učitelja […] , ampak od njega zahteva
še boljše poznavanje učnih procesov in vedno več domišljije … (Jacquinot, 1985; cv: Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str.
35).
16

17

Latinsko tabula cerata.

18

Latinsko stilus.
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tabla, po kateri učitelji dandanes pišejo z barvnimi sintetičnimi markerji. Razmeroma hitra
evolucija tabel v zadnjih petdesetih letih je privedla do situacije, ko je povsem možno, da
so v razredu prisotne tri generacije tabel; zelena, bela in digitalna interaktivna tabla, ki
predstavlja najsodobnejšo inačico v zgodovini evolucije tabel (Petitgirard, Abry, Brodin,
2009).
Digitalna interaktivna tabla je konceptualno sestavljena iz table, računalnika in
videoprojektorja. Vse tri povezuje digitalna tehnologija, ki omogoča interakcijo med
setavnimi deli in prikazano učno snovjo. Dejstvo je, da je tabla, ne glede na to, kako jo
učitelj uporablja, v splošnem instrument19 , v razredu pa učni pripomoček, ki je pri pouku
prisoten že od samega začetka poučevanja (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str. 8).
Martín (2012) meni, da digitalna interaktivna tabla ohranja večino lastnosti analogne
table in zaradi večpredstavnosti ter združljivosti z ostalimi digitalnimi napravami predstavlja
novo dimenzijo raznovrstnosti učnega procesa. Združitev obstoječih značilnosti table in
tehnologije potencialno predstavlja sodoben učni pripomoček in kakovostno učilo, ki v
pouk vpeljuje še bolj povezano znanje. Zelenko (2013) v diplomskem delu Uporaba
interaktivne table pri pouku geografije ugotavlja, da učitelj, ki uporablja interaktivno tablo,
ne potrebuje več radia, grafoskopa, televizije, videorekorderja in diaprojektorja, saj je
večina proizvajalcev vse omenjene pripomočke že integrirala v interaktivno tablo.
3.1. O digitalni interaktivni tabli
V naslednjih poglavjih bomo poskušali odgovoriti na vprašanja o pomenu
povezljivosti, združevanja, sovplivanja in aktivne soudeležbe pri delu z digitalno
ineraktivno tablo. Osredotočili se bomo predvsem na značilnosti, ki se zrcalijo v besedi
interaktivna in njene vplive na pedagoški proces.
3.1.1. Terminologija
Preglednica 1 prikazuje različna poimenovanja digitalne interaktivne table v
španskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Poimenovanje, ki izvira iz
angleščine, izhaja iz besednega polja tabel kot nasprotje blackboard20 z dodanim

Instrument je sestavljena enota, ki vključuje najmanj eno enoto, ki deluje kot predmet in najmanj eno enoto, ki deluje
kot shema. Koncept uporabe slednjih je pogosto povezan s splošnejšimi shemami (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str. 6)
19

20

V slovenskem okolju poznana kot zelena tabla, po kateri pišemo s kredo.

44

pridevnikom interaktivna. Ostali jeziki so izraz bela21 večinsko izpustili in poudarili le
interaktivni vidik table.
Preglednica 1: Poimenovanja digitalne interaktivne table
DIGITALNA INTERAKTIVNA TABLA
Španščina

Angleščina

Francoščina

Nemščina

PDI: Pizarra Digital
Interactiva
PI: Pizarra Interactiva

IWB: Interactive White
Board
EWB: Electronic White
Board

TBI: Tableau Blanc
Interactif
TNI: Tableau Numérique
Interactif

IWB: Interaktives
Whiteboard

Vir: Petitgirard, Abry, Brodin, 2011.
3.1.2. Izvor digitalne interaktivne table
Čeprav je digitalna interaktivna tabla vse bolj prisotna v pedagoškem procesu,
njene korenine segajo v svet gospodarstva. Podjetja so združila predstavitveno tehnologijo
in grafične prikaze, da bi lahko v živo spreminjala vsebino in elektronsko shranjevala
spremembe dokumentov. Sledljivost in možnost tiskanja rezultatov sta razvojnim
oddelkom v podjetjih olajšala ter časovno izboljšala delovni proces. Posledično je prišlo do
tehnološkega in gospodarskega napredka. Možnost hkratnega vplivanja na vsebino je
ustvarila interaktivno okolje, ki je hitro napredovalo. Dandanes je interaktivno okolje
sestavljeno iz več elektronskih naprav. Bistvenega pomena so še vedno tabla, projektor,
računalnik, računalniški program in zvočniki. K naštetim se lahko po potrebi priključijo še
elektronske tablice in glasovalne naprave (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
3.1.3. Namembnost digitalne interaktivne table
Po Petitgirardu, Abry in Brodin (2011) se uporaba digitalne interaktivne table deli na
tri ravni. Prva raven se enači z lastnostmi, ki jih ponuja tradicionalna analogna bela tabla,
pri kateri uporabnik lahko piše po tabli s prstom ali pisalom. Za razliko od analogne table,
digitalna interaktivna tabla omogoča shranjevanje zapisanega in odpiranje novih oken,
zato brisanje vsebine ni več potrebno.
Druga stopnja rabe nadgrajuje osnovno rabo table za pisanje in na to dodaja
digitalne vsebine, ki se nahajajo na internetu, zgoščenki, USB ključu ali računalniku.
Vsebina je na tej stopnji namenjena predstavitvi in opazovanju .
21

Tabla z drsečo belo prevleko, po kateri pišemo z barvnimi markerji.
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Tretja raven predstavlja unijo prve in druge ravni, vendar dodaja še možnost, da
uporabnik upravlja z vsebino, jo ureja, dopolnjuje, pregleduje in povezuje. To počne z
digitalnim vstavljanjem besedila, oblik, zvoka, videoposnetkov, dodajanjem hiperpovezav
do drugih virov informacij in z izvozom ustvarjene vsebine na spominske medije.
3.1.4. Vrste digitalnih interaktivnih tabel
V industriji digitalnih interaktivnih tabel obstaja več vrst tehnoloških rešitev, ki
omogočajo delovanje in upravljanje s tablami. Vsaka izmed rešitev izpostavlja prednosti
določene tehnologije in na ta način ustvarja pomembne razlike med digitalnimi
interaktivnimi tablami.
V osnovi poznamo tri skupine digitalnih interaktivnih tabel: (1) taktilno, (2) elektromagnetno in (3) ultrazvočno ter optično tablo. Omenjenje skupine imajo dovolj različen
način delovanja, da jih delimo na tri krovne skupine, te pa se znotraj njih delijo glede na
različne uporabljene mehanske sklope (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str. 15).
3.1.5. Taktilna tabla
Taktilna tabla oziroma analogno-uporovna tabla je sestavljena iz dveh kovinskih
plošč, pri katerih je zunanja prevlečena z belo plastjo. Med ploščama je reža, ki prekinja
električni krogotok med kovinskima ploščama. Ko uporabnik s prstom pritisne na določeno
točko, se zunanja plošča upogne in dotakne notranje kovinske plošče. Stik sklene
električni krogotok, kar računalniški program s pomočjo koordinatnega sistema pretvori v
informacijo o lokaciji pritiska in izriše vidno sled na zunanji plošči (Zadravec, 2011).
Taktilna tabla ne potrebuje posebnega pisala in je zaradi preprostega delovanja
zelo zanesljiva. Ker računalniški program prepozna le eno točko, hkratni pritiski na več
mestih prekinejo delovanje table, kar povzroči napačno prikazovanje sledi. Ta ovira se
kaže kot slabost v trenutkih nepazljivosti in zahtevnejših potezah, na primer pri uporabi
ravnila ali ostalih predmetov, ki ustvarjajo večtočkovni pritisk (Petitgirard, Abry, Brodin,
2011).
3.1.6. Elektromagnetna tabla
Elektromagnetna tabla je sestavljena iz spleta žic, ki ustvarjajo elektromagnetno
polje na zunanji podlagi. Za ustvarjanje sledi na tabli je potrebno imeti pisalo z nameščeno
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tuljavo ali konico, ki ob pritisku na podlago spremeni magnetno polje. Računalniški
program prepozna spremembo magnetnega ravnovesja kot točko, ki jo umesti na podlago.
Elektromagnetna tabla je v primerjavi s taktilno tablo preprostejša za uporabo, saj prsti in
ostali nekovinski predmeti ne spreminjajo elektromagnetnega polja, ki bi motili točkovno
umestitev sledi (Zadravec, 2011).
Poleg elektromagnetne table je v tej skupini še kapacitivna tabla, ki je podobno
ožičena kot elektromagnetna tabla, vendar pa so pri kapacitivni tabli žice postavljene v
smereh x in y, kar ustvarja koordinatni sistem, ki umesti pritisk na podlago. Za ustvarjanje
sledi pri tej vrsti table ne potrebujemo pisala, saj senzorji, nameščeni za tablo, prepoznajo
pritisk prsta na žice, kar na podlagi ustvari vidno sled (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
3.1.7. Ultrazvočna in optična tabla
Ultrazvočna tabla informacije o lokaciji pritiska pridobiva s pomočjo zvočnikov,
nameščenih v kotih tabelne strukture. Zvočniki sprejemajo ultrazvočne valove, ki jih sproži
pisalo, in preko točkovne triangulacije določijo lokacijo pritiska.
Na podoben način deluje tudi infrardeča tabla, ki za signalni sistem ne uporablja
zvoka, ampak svetlobo, ki jo optične naprave v kotih umestijo v prostor (Zadravec, 2011).
V to skupino spada še laserska tabla, ki pritisk zaznava z laserskima čitalcema,
nameščenima v zgornja kota table. Ob pritisku pisala z nameščenim odbojnim telesom se
žarek, ki ga pošiljata čitalca, odbije nazaj in na ta način poda informacije o lokaciji pritiska
(Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
3.2. Osnovna tehnična oprema
3.2.1. Računalnik, videoprojektor in gonilniki
Računalnik predstavlja osrednjo enoto digitalne interaktivne table. Zagotavlja
shranjevanje vseh vrst datotek, povezavo z internetom, prenos podatkov preko USB
vhoda, bluetooth povezave, predvajanje zgoščenk in procesiranje ukazov.
Videoprojektorji so, prav tako kot računalniki, stalnica v šolskih učilnicah.
Nadomestili so grafoskopsko projiciranje prosojnic in k pouku prispevali digitaliziran,
jasnejši ter bolj dinamičen prikaz učne vsebine. V povezavi z digitalno interaktivno tablo
obstajata dve priporočeni možnosti postavitve videoprojektorja. Najbolj klasična je
postavitev videoprojektorja pred tablo, na razdalji med 1,5 in 3 metri. Prednosti take
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postavitve sta neodvisna izbira videoprojektorja in enostavna povezava računalniške enote
z že obstoječim projektorjem preko kabla VGA22 ali HDMI23. Slabosti tovrstne postavitve
pa sta zakrivanje vsebine ob pisanju na tablo in možnost pojava območja zrcaljenja24
svetlobe, ki preprečuje razbiranje projicirane vsebine v primerih, ko je projektor postavljen
v višini table. Druga možnost je namestitev posebnega projektorja, ki je neposredno vezan
na digitalno interaktivno tablo in pričvrščen na zgornji del table. Vsebina je na tablo
projicirana s pomočjo ogledala in optične prizme. Prednost takega projektorja je manjša
možnost zakrivanja in svetlobnega zrcaljenja. Trenutno je taka postavitev projektorja
najustreznejša, saj večjih slabosti, razen višje cene, nima (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
Zadnji element osnovne opreme so gonilniki25. Gre za programsko opremo, ki
deluje kot ključni vmesnik med digitalno interaktivno tablo in računalnikom. Njegova glavna
naloga je prenos ukazov na tablo, ne glede na način vnosa; s pisalom, prstom ali
računalniško miško. Gonilniki skrbijo tudi za kalibracijo ali umerjanje table. V fazi zagona
programa je potrebno s pritiski na predhodno določena mesta na tabli umeriti na dotik
občutljivo površino. Gonilnik na podlagi kalibracije pravilno umešča točko pritiska v prostor
(Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
3.2.2. Programi za ustvarjanje vsebin
Obstajajo tako splošni programi za ustvarjanje vsebin za digitalno interaktivno tablo
kot tudi posebni programi, ki so jih proizvajalci digitalnih interaktivnih tabel ustvarili ločeno
za svoje kupce. Programi v osnovi omogočajo izdelavo sosledja aktivnih oken, ki jih učitelj
napolni z vsebino in interaktivnimi elementi ter jih kot končni izdelek uporabi pri pouku
(Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
V Sloveniji so najbolj razširjeni programi ActivInspire proizvajalca Promethean,
Notebook podjetja SMART Technologies in StarBoard Software družbe Hitachi Solutions.
Delovanje programov je podobno obče poznanim programom za ustvarjanje vsebine kot
so Microsoft Office, Apple Keynote, Open Office in Evernote.

22

Angleško Visual Graphic Array; analogni standard prikaza praviloma ločljivosti 640x480 v 16 barvah (i-slovar, 2018)

Angleško High Definition Multimedia Interface; vmesnik za prenos nestisnjenih avdiovizualnih digitalnih podatkov (islovar, 2018)
23

24

Angleško hot spot

Angleško driver; računalniški program, ki upošteva specifične značilnosti strojne opreme določene naprave in
omogoča njegovo vključitev v računalniški sistem (i-slovar, 2018)
25
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3.3. Dodatki k digitalnim interaktivnim tablam
3.3.1. Zvočniki
Pri uporabi digitalne interaktivne table lahko zvočniki delujejo samostojno in ločeno
od ostalih enot. V tem primeru so povezani z računalnikom in vhodom za zvok. Nekateri
proizvajalci so pričeli vgrajevati zvočnike v kote digitalnih interaktivnih tabel ali ob stranice
projektorja. Izkušnje iz pedagoške prakse kažejo, da je slušno razumevanje vsebine
odvisno od postavitve zvočnikov, zato so proizvajalci poskrbeli za frontalno namestitev
zvočnikov. (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
3.3.2. Glasovalne naprave in elektronske tablice
Glasovalne naprave so kot dodatna oprema za digitalno interaktivno tablo
povezane preko brezžične povezave in omogočajo neposredni odziv pri dejavnostih, ki od
udeležencev zahtevajo jasen odgovor na vprašanja. Odgovori se zbirajo v Excel tabeli in
so takoj pripravljeni na analizo povratnih informacij (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
Elektronske tablice so učni pripomoček, ki vsebino, predstavljeno na digitalni
interaktivni tabli, postavi v roke vsakega učenca. Učenci lahko v vsakem trenutku
upravljajo z napravo in vsebino, ki je istočasno prikazana na tabli. Uporaba elektronskih
tablic je namenjena predvsem obogatitvi pouka in prispeva k večji vključenosti učencev v
oblikovanje učne vsebine in pouka. Njihova uporaba je v veliki meri odvisna od
proračunskih zmožnosti izobraževalnih ustanov (Petitgirard, Abry, Brodin, 2011).
V našem okolju je elektronske tablice v okviru e-Šolska torba preizkusilo kar nekaj
slovenskih osnovnih šol in gimnazij. CIlji projekta so bili (1) vzpostavitev e-učnega okolja,
(2) razvoj ustreznih e-vsebin in (3) izobraževanje e-kompetentnega učitelja. Projekt je
potekal v letih 2014 in 2015 in prišel do sklepov o pozitivnih motivacijskih vidikih digitalne
tehnologije, boljšem razumevanje učne snovi in lažjem doseganju učnih ciljev (Sambolić
Beganović, Čuk, 2015).
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3.4. Digitalna interaktivna tabla v izobraževanju
Dandanes so informacije dostopne na številne načine, a hkrati močno razpršene na
različne vire. Podatke in informacije lahko najdemo v analogni obliki, torej v obliki knjig ter
ostalih pisnih ter ustnih virov, ali pa v digitalni obliki. Digitalizacija informacije obogati z
elementi sprotne analize, shranjevanja, deljenja in prilagajanja. Poleg številnih pozitivnih
strani, ki jih je prinesla digitalna doba, pa je potrebno poudariti, da nas razpršen in
raznovrsten dostop do informacij postavlja pred izziv razločevanja verodostojnih,
kakovostnih in posodobljenih informacij. Ta veščina, ki je postala del vsakdanje analize
informacij, ki jih obdelujemo, dokazuje, da znanje ni več izluščeno in nadzirano iz enega
vira, ampak se nahaja v kompleksni mreži informacij, ki se nenehno obnavlja, spreminja in
prilagaja različnim potrebam naslovnikov. Nemalokrat informacije ustvarjajo sami
uporabniki teh informacij, ki vsebine podajajo na podlagi različnega predznanja,
strokovnosti in interesov. Informacije so pogostoma nepopolne, neresnične in
predstavljene na neustrezen način, kar otežuje pridobivanje kakovostnih informacij
(Martín, 2012).
Učitelji že dolgo niso več najvišja avtoriteta vira informacij in znanja, saj se je z
razpršitvijo virov popoln nadzor nad znanjem učencev zmanjšal. Vloga učiteljev se je
spremenila in z vpeljavo digitalnih interaktivnih tehnologij njihova vloga veznega člena med
virom informacij ter znanjem učencev prihaja še bolj do izraza. V nepregledni množici virov
informacij in na drugi strani ponudnikov tehnološke opreme morajo učitelji poiskati pravo
razmerje med tehnološkimi novostmi ter metodološkimi prilagoditvami, da uporaba
digitalne interaktivne table ne bi ustvarila dodatne zmede pri pouku. Učitelj mora premisliti,
katere od tradicionalnih metod in oblik poučevanja naj obdrži ter katere nadgradi in osveži
z uporabo digitalne interaktivne table. Omenjen proces ga vse bolj postavlja v položaj
načrtovalca in iskalca priložnosti za bolj dinamičen pouk. Istočasno pa učitelj vse bolj
prevzema vlogi moderatorja ter administratorja vsebin pouka, ki spodbujajo aktivnost
učencev (Martín, 2012, 113–14).
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3.4.1. Interaktivnost v razredu
Avec l’apparition de l’ordinateur au milieu des années 1980, c’est l’interactivité qui entre dans la salle de
classe pour y faire sa révolution.26 (Rézeau, 2001; cv: Petitgirard, Abry, Brodin, 2011, str. 11)

V imenu digitalne interaktivne table se nahajajo tri pomensko ločeni pojmi. Besedi
digitalna in tabla smo že obravnavali. Njun opis se nanaša na koncepte, ki so vidni ter
oprijemljivi. Osnovna zasnova table je fizično prisotna v razredu že od samih začetkov
poučevanja. Razvoj elektronike pa je pospešil njeno evolucijo in hitro vnesel idejo
digitalnosti. Ta se zrcali v sestavnih delih in procesnih enotah računalnika, videoprojektorju
in tabelni tehnologiji.
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (2018) besedo interaktivnost razlaga
na sledeč način:
1. kar uporabniku omogoča aktivno udeležbo pri delu z uporabniškim programom;
2. aktivna udeležba uporabnika;
3. sodelovanje, medsebojno vplivanje.

Koncept interaktivnosti brez dvoma predstavlja novo večjo prelomnico v razvoju
tabel, vendar se ob tem pojavljajo vprašanja, iz česa je sestavljena interaktivnost, kje je
vidna in kako lahko prispeva h kakovostnejšemu pouku.
Po mnenju Martína (2012) se pri uporabi digitalne interaktivne table element
interaktivnosti pojavi šele, ko so dejavnosti opremljene z vsebinami27 , ki s tehnološkega
vidika ustrezajo normativom za prikaz na digitalni interaktivni tabli. Gre za vsebine,
zmožne medsebojnega prepleta ter dopolnitve tako z vsebinskega, tehnološkega kot
metodološkega gledišča. Prikazi slik, besedil ali videoposnetkov nimajo učinka
interaktivnosti, dokler digitalne interaktivne table ne izkoristimo kot platforme za ustvarjanje
večjega čutnega doživljanja ali aktivne (so)udeležbe pri učnem procesu. Ko so izpolnjeni
tehnični pogoji za interaktivnost, je potrebno posamezne vsebinske enote sestaviti v
smiselno didaktično celoto. Učitelj poveže učno vsebino s tehnologijo in ustvari trikotnik, ki
povečuje čutni vnos, motivacijo, dinamiko, ponuja širši nabor virov informacij in ustvarja
globljo predstavo o obravnavani snovi. Ko so upoštevani vsi dejavniki interaktivnosti, lahko
pride do kritične točke za razvoj kreativnega razmišljanja in soudeležbe, ki se ne omejujeta
le na interakcijo z digitalno interaktivno tablo ali učiteljem, temveč spodbujata interakcijo
Slovenski prevod: S pojavom računalnika sredi 80-ih let 20. stoletja interaktivnost vstopi v razred zato, da bi tam
izvedla revolucijo. (Rézeau, 2001; cv: Petitgirard, Abry, Brodin, 2011)
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Vsebina je v tem primeru uporabljena kot nadpomenka za elemente, ki sestavljajo učno vsebino: aktivnosti, učila in
učno gradivo v analogni ali v digitalni obliki.
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med samimi učenci. Interakcija se lahko izrazi v povečanem gibanju po razredu, rabi
interaktivnih orodij na digitalni interaktivni tabli, iskanju novih virov informacij ali pa
oblikovanju situaciji primernih učnih oblik – dvojice ali skupine. Te si med seboj izmenjujejo
argumente, mnenja in predloge ter brez pomoči učitelja prihajajo do lastnih zaključkov. Da
bi tovrstni način pouka izpolnil začrtane učne cilje, mora imeti učitelj dovolj avtoritete, da
učenci sledijo navodilom in usmeritvam, dovolj spretnosti za nemoteno delo z digitalno
interaktivno tablo, ter razgiban, predvsem pa premišljen, nabor učnih metod in oblik, s
katerimi pouk prilagaja potrebam učencev. Slednji pouk z digitalno interaktivno tablo in
nanjo vezane dejavnosti hitro privzamejo kot nekaj običajnega, zato se mora učitelj kaj
kmalu odzvati na izziv kaj in ne kako.
3.5. Vpliv digitalne interaktivne table na pedagoški proces
3.5.1. Uvod v digitalno in interaktivno okolje
Pred nastopom digitalne dobe so bili slika, zvok in besedilo samostojne in pogosto
nezdružljive enote. Dejavnosti pri pouku so bile osredotočene na posamezen vnos,
največkrat v obliki slik, zvoka ali besedila. Z razvojem digitalne tehnologije pa so se ločnice
med sliko, zvokom in besedilom pomembno zabrisale. Multimediji28 so skupaj z internetom
v razred prinesli enovito podlago za vnos vseh treh prvin hkrati. Z uporabo digitalne
interaktivne table so se vse možnosti, ki so bile prej pasivno prikazane na platnu, prenesle
na aktivno površino. Učna vsebina je tako dandanes predstavljena v vseh možnih
kombinacijah slike, zvoka in besedila. Zaradi združljivosti, prilagodljivosti ter hitrega
priklica slike, zvoka in besedila, se je povečal senzorični vnos učne vsebine. S tem se je
spremenil tudi način izvajanja pouka, saj se z aktivno učno vsebino, prikazano na digitalni
interaktivni tabli, odpirajo nove možnosti pri učnih oblikah in metodah. Učitelj ima na voljo
več možnosti za kvalitetnejšo razlago učne snovi, učenci pa se lahko iz pasivne vloge
poslušalcev spremenijo v akterje pouka, učno snov pa usvajajo z lastnim trudom (Martín,
2012).
V nadaljevanju bomo predstavli najpomembnejše značilnosti, ki ločijo digitalno
interaktivno tablo od ostalih učnih pripomočkov in učil.

Angleško multimedia: medij, ki ima zmožnost hkratnega zapisa podatkov z besedilom, sliko, gibljivo sliko, zvokom (islovar, 2018).
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3.5.2. Učno okolje
Digitalna interaktivna tabla lahko obogati čutne zaznave učencev in ustvari bolj
spontano, avtentično in dinamično učno okolje. Programska oprema omogoča razširitev
uporabe slike, zvoka, besedila ali videoposnetka, saj so ti med seboj vedno bolj povezani
in vpeti v učno gradivo, prikazano na tabli (Martín, 2012).
3.5.3. Čas
Ko uporabnik digitalne interaktivne table postane samostojen, lahko prihrani čas v
različnih fazah priprave in izvedbe pouka. V fazi predpriprave lahko povezave do avdiovizualnega gradiva in ostale vsebine shranjuje v skupen dokument in ga prilagodi za lažjo
uporabo v razredu. V izvedbeni fazi v razredu je lahko aktivnih več programov hkrati –
slovar, internetni brskalnik, Power Point predstavitev, prenosni disk. V fazi utrjevanja lahko
dejavnosti na tabli shrani v arhiv in uporabi za ponavljanje ali druge namene, vključno z
ocenjevanjem. Našteto predstavlja nekaj možnosti optimizacije organizacije in izvedbe
pouka (Martín, 2012).
3.5.4. Podatkovna banka
Ko uporaba digitalne interaktivne table postane del pouka, se vsebina s pomočjo
programske opreme in računalnika shranjuje na trdem disku. V shranjenih dokumentih se
lahko nahajajo datoteke z učno pripravo, internetnimi povezavami, avdio in video materiali,
učnimi listi ter ostalo učno gradivo. Vsebina je vedno dostopna in pripravljena za uporabo,
spremembe in posodobitve. Učitelj neodvisno od ostalih dejavnikov spreminja zgradbo in
vsebino, kar mu omogoča večjo možnost aktualizacije učne vsebine (Martín, 2012).
3.5.5. Elektronski naslov
Digitalna interaktivna tabla v osnovi omogoča tudi uporabo elektronskega naslova
kot orodja za lažjo komunikacijo med učiteljem in učenci pri kompleksnejših dejavnostih
kot so na primer predstavitve. Preko elektronskega naslova je mogoče dostopati do
gradiva na svetovnem spletu, ki je zaradi tehnoloških omejitev sicer težje dostopno preko
drugih medijev ali strojne opreme (Martín, 2012).
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3.5.6. Vzorčenje
Pri predstavitvi gradiva na digitalni interaktivni tabli se lahko učitelj opre na ostala
programska orodja in opremo, ki omogočajo pretvorbo gradiva iz analognega v digitalno in
obratno. Učitelj lahko izdelke učencev na papirju digitalizira s pomočjo skenerja, jih prikaže
na digitalni interaktivni tabli in izvede analizo izdelkov. Pri tem lahko dokument prilagaja z
izrezi, označevanjem, risanjem ter celo dodajanjem avdio in video vsebin, ki na koncu
služijo kot zgled za vse ostale učence (Martín, 2012).
3.5.7. Neomejen prostor
Zaradi svoje programske strukture, ki je podobna priljubljenim programom za
ustvarjanje tekstovnih vsebin, digitalna interaktivna tabla zagotavlja neomejen prostor za
ustvarjanje vsebine. Aktivno okno se lahko raztegne v vse smeri, učitelj lahko odpre novo
okno, namesto da bi obstoječega brisal, lahko se približuje ali oddaljuje od začetne
postavitve in tako prikazni prostor prilagaja potrebam pouka in učencev (Martín, 2012).
3.5.8. Avtentična izkušnja
Združljivost programske opreme digitalne interaktivne table z ostalimi razpoložljivimi računalniškimi programi ponuja vrsto možnosti za nadgradnjo pouka v
avtentično učno izkušnjo. S pomočjo aplikacij29 , vezanih na družbena omrežja in njihovih
značilnosti komunikacije, lahko učitelj ustvari novo dimenzijo sicer vsakdanjih stvari. Učitelj
v razred ne more vedno prinesti vseh želenih pripomočkov in ustvariti pristne učne
situacije, zato je kakovosten multimedijski prikaz v kombinaciji z interakivnim vmestnikom
dober približek realnosti, čeprav je ta le navidezna. Na ta način je učna izkušnja mnogo
bolj avtentična kot njene vsebinske ustreznice v tradicionalnem učnem gradivu (Martín,
2012).

Izpostaviti velja Skype ali FaceTime za videokonference, Messenger, Viber, WhatsApp in Telegram za tekstovno
sporazumevanje ter Snapchat za slikovno izmenjavo.
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3.5.9. Hiperpovezave
Hiperpovezave30 z vidika digitalne interaktivne table omogočajo priklic datotek in
informacij, ki se nahajajo na sosednjem listu v aktivnem dokumentu ali na spletu.
Hiperpovezave lahko uporabnika povežejo z besedilnimi, video in zvočnimi datotekami v
arhivu trdega diska. Zaradi teh pomembnih lastnosti so hiperpovezave morda najpomembnejše vezivno tkivo med vsebino in prikazom, saj s svojo raznolikostjo poskrbijo
za večkodno usvajanje učne snovi (Martín, 2012).
3.5.10. Internet kot platforma
Internet je izjemno obširen prostor, kjer delujejo spletne strani, slovarji, blogi, portali,
revije, časopisi, multimedijski portali, jezikovne učilnice in še mnoge druge oblike spletnih
strani, ki ponujajo učne vsebine, naloge, izobraževalne tečaje, videoposnetke in
najnovejše novice. Internet je z didaktizacijo vsebin postal platforma za učenje, ki jo lahko
učitelj vključi v pouk ali pa opolnomoči učence za učinkovito rabo v izobraževalne namene
(Martín, 2012).
3.5.11. Realno in virtualno
Naslednja pomembna značilnost digitalne interaktivne table je težko določljiva
ločnica med realnim in virtualnim svetom. Izziv razmejitve se nanaša predvsem na
interaktivne dejavnosti, predstavljene v razredu. Čeprav velja, da je vsaka dejavnost,
izvedena s pomočjo virtualnih vsebin, aplikacij, brskalnikov in platform, odmik od realnosti,
je osnovni razlog za njihovo uporabo povečanje avtentičnosti sleherne dejavnosti. Tako je
lahko obisk virtualnega muzeja v tujini v danem trenutku najboljši približek resničnosti. Od
tu sledi, da digitalna interaktivna tabla združuje dva sicer jasno ločena koncepta – realno
in virtualno – sebe pa postavlja v vlogo povezovalca, ki lahko preskakuje med obema.
Drugače povedano, digitalna interaktivna tabla je platforma, ki omogoča avtentične
situacije, ki se nahajajo izven razreda, preko virtualnega kanala pa v razred prinaša
ažurne, verodostojne vsebine s celega sveta. Ta značilnost digitalne interaktivne table
predstavlja razširitev in obogatitev učnega okolja (Martín, 2012).

Označena sestavina v hiperbesedilnem in hipermedijskem dokumentu, ki omogoča preskok na drugo mesto v istem
dokumentu ali v drug spletni dokument (i-slovar, 2018).
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3.5.12. Prilagodljivost pogledov
Kljub temu da programski vmesnik ponuja širok nabor barv, pisav, grafičnih oblik,
slik, zvoka in videoposnetkov, je morda najpomembnejši doprinos grafičnega dela digitalne
interaktivne table prilagodljivost pogleda za učence, ki imajo težave z vidom. Učno
vsebino, prikazano na tabli, je mogoče povečati, približati, obarvati in spreminjati glede na
potrebe učencev. To pripomore k večji jasnosti razlage, povečani motivaciji in nenazadnje
tudi senzoričnemu vnosu učne vsebine (Martín, 2012).
3.5.13. Združljivost tehnologije
Vse elektronske naprave, ki omogočajo delovanje digitalne interaktivne table, se
medsebojno dopolnjujejo in zagotavljajo združljivost tako strojne opreme kot tudi
programske opreme. To pomeni, da lahko datoteke z učno snovjo prikažemo kjerkoli in
kadarkoli, jo spremenimo, shranimo, razmnožimo, izvozimo v drugo vrsto datoteke in na
različne medije, na primer USB ključ, zgoščenko ali oblak31 (Martín, 2012).
3.6. Zaključki o digitalni interaktivni tabli
Meje med različnimi multimedijskimi vnosi pri pouku, kot so zvok, besedilo in slika,
postajajo z uporabo digitalne interaktivne table vedno bolj zabrisane. Raznolikost vnosov
se mnogokrat zlije v enovito obliko, ki obravnavano vsebino predstavi na način, ki ustreza
širokemu spektru učnih stilov in aktivacij mnogoterih inteligenc. Pri tem nastajajo nove
možnosti usvajanja snovi, predvsem pa ustrezni pogoji za kreativno razmišljanje ter
aktivno udeležbo. Posledično prihaja do novih zaključkov in vrednotenja učne snovi. Ob
uporabi digitalne interaktivne table se poleg zabrisa meja vnosa snovi pojavi tudi
sprememba tradicionalnih vlog pri pouku. Učitelji pri načrtovanju interaktivnega pouka, ki je
z vidika vnosa snovi usmerjen na dejavnost učencev, uporabljajo podobne kognitivne
procese kot učenci. Pri pouku tako aktivno sodelujejo ter usmerjajo razmišljanja učencev.
Čeprav je proces navajanja na digitalno interaktivno tablo dolgotrajen postopek, so učitelji
postavljeni pred nov izziv, ki od njih zahtevajo drugačen pristop, nove vsebine, nove učne
metode in učne priprave, samorefleksijo ter samoevalvacijo pristopa, načina komuniciranja in razumevanja potreb učencev.
Angleško cloud: programske rešitve, računalniška okolja in informacijska infrastruktura, ki so na voljo kot storitev prek
omrežja (i-slovar, 2018).
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Pogosto se zdi, da tehnološki potenciali niso v zadostni meri vključeni v pouk in s
tem ne pripomorejo k spremembam učnega procesa v času, ko so tehnološke spremembe
praktično stalnica v družbi. Na eni strani se zdi, da učitelj, ko vstopi v razred, pusti
tehnologijo pred vrati, medtem ko jo učenci nosijo s seboj, a je za potrebe pouka ne
morejo uporabljati. Zato ugotavljamo, da se zgoraj naštete tehnološke rešitve v
izobraževanju niso uspele uveljaviti na način, kot so se na ostalih področjih. To potrjuje
tudi raziskava Brečko in Vehovar (2008), v kateri sta ugotavljala uporabo informacijske
tehnologije pri učiteljih osnovne šole. Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji malo
uporabljajo interaktivno tablo in nimajo dovolj usvojenih zmožnosti za suvereno rabo pri
pouku. Digitalno interaktivno tablo največkrat uporabijo kot platformo za projekcijo in
iskanje virov na internetu. Redkeje razvijajo interaktivne vsebine, e-učbenike in se
poslužujejo videokonferenc.
Z vidika poučevanja tujega jezika po našem mnenju uporaba digitalne interaktivne
table predstavlja velik potencial za spoznavanje tehnologije v ciljnem jeziku in učenje
jezika preko interaktivne tehnologije ter dejavnosti. Gledano s širše perspektive gre za
procesa digitalnega opismenjevanja in učenja za prihodnost s pomočjo avtentičnih situacij
v tujem jeziku (Martín, 2012).
Podobno velja tudi za pouk geografije, pri katerem bi izpostavili priložnosti, ki jih
ponujajo geografski informacijski sistemi, analitična orodja in videokonference. Smotrna
uporaba omenjenih platform v pouk vnaša aktualizirane informacije, s pomočjo katerih
lahko učitelj razvija dejavnosti z višjimi taksonomskimi ravnmi kognitivnega mišljenja.

4. SLIKOVNI SLOVARJI
Kot smo spoznali v poglavju o digitalni tehnologiji, je znanje razpršeno bolj kot
kadar koli prej, verodostojne informacije pa so postale izjemnega pomena za uporabnike,
ki želijo pridobiti znanje določene stroke. Slednje je organizirano v različne tipe
specializiranih priročnikov, med drugim slovarje, enciklopedije in leksikone.
V kategorijo slovarjev spada kopica različnih priročnikov, ki se delijo glede na
obseg, pristop in način obravnave. V grobem se slovarski priročniki po obsegu delijo na
enojezične, dvojezične ali večjezične slovarje. Ti se glede na slovarski pristop razvejijo na
sinhrone32 in diahrone33 slovarje. Slednji se naprej delijo na etimološke in zgodovinske, ki
Sinhroni slovarji obravnavajo razvoj in spremembe oblik ter pomena v zamejenem časovnem obdobju (Benko, 2013,
str. 37)
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Diahroni slovarji spremljajo razvoj leksike skozi zgodovino (Benko, 2013: 37).
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so po svoji namembnosti splošni ali pa prilagojeni za določeno skupino naslovnikov.
Zadnje velja tudi za namembnosti sinhronih slovarjev (Benko, 2013). Poleg omenjene
delitve se priročniki razvrščajo še na podlagi mnogih drugih kriterijev, ki vodijo do različnih
leksikografskih izdelkov. Med njimi so po končni obliki najbolj poznani narečni, pravopisni,
tehniški, odzadnji, slikovni, razlagalni, terminološki ter enciklopedije in leksikoni (Benko,
2013; Žagar Karer, 2016).
Vsak od naštetih ima svoje naslovnike in različne ravni obvestilnosti. Pri nadaljnjem
razčlenjevanju značilnosti slovarjev se bomo osredotočili le na terminološke slovarje.
4.1. Zgodovina
Zametki slovaropisja na slovenskem državnem ozemlju segajo v prvo polovico 15.
stoletja. Že Stiški rokopisi so vsebovali pripise in razlage ob besedilu ter prve glosarje in
sezname manj znanih tujih izrazov. Ti so vsebovali iztočnice v latinščini in ustreznice v
slovenščini kot oporo pri razumevanju obrednih besedil. Posamezne glose so bile
zapisane ob robu, med vrsticami ali med odstavki. V tem obdobju so se oblikovali seznami
iztočnic. Tovrstne sezname je v svoja dela vključeval tudi Adam Bohorič, ki je leta 1584
dokončal Imenje treh jezikov34, v katerem so bili zapisani izrazi v latinščini, nemščini in
slovenščini. Prvi samostojni slovenski slovar je izdelal Hieronim Megiser leta 1592. Njegov
Štirijezičnik35 je del obsežnejšega slovničnega dela, ki primerjalno obravnava nemške,
latinske, italijanske in slovenske prvine slovnice. Gre za eno prvih slovnic, ki pri navajanju
paradigem premišljeno in sistematično upošteva značilnosti več tujih jezikov (Gjurin,
1986).
Prvi natisnjeni slovar s slovenščino kot izhodiščnim jezikom je Tu malu besedishe
treh jesikov Marka Pohlina iz leta 1781. K temu je leta 1786 dodal še Kraynsko
Grammatiko. Obe deli je Pohlin sestavil z namenom ohranjanja in boljšega poznavanja
materinščine. Vsebinsko je uvedel nekaj inovacij, ki so razvojno vplivale na kasnejša dela
(Ahačič, 2015).
V vmesnem času smo Slovenci dobili še Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar, ki
je izšel leta 1895 in slovenščino postavil ob bok ostalim slovanskim jezikom. Čeprav so se
leksikografska dela nadaljevala, je bilo prvo večje delo, enojezični razlagalni Slovar
slovenskega jezika, objavljeno šele leta 1936. Kasneje smo leta 1950 in 1962 dobili še

34

Naslov v izvirniku je Nomenclatura trium linguarum.

35

Naslov v izvirniku je Dictionarium quatuor linguarum.
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Slovenski pravopis, vendar je slovenska javnost na Slovar slovenskega knjižnega jezika
morala počakati do leta 1965 (Fran, 2018).
Po letu 2000 je izšlo več kot 180 slovarjev v različnih oblikah in geselskih
razsežnostih. Slovarji so dostopni v tiskani obliki, vse bolj pogosto pa so ti digitalizirani in
dostopni na svetovnem spletu v samostojni obliki ali kot del večjih slovarskih portalov.
Dober primer samostojnega terminološkega slovarja na spletu je I-slovar, terminološki
slovar informatike, ki nastaja sprotno zaradi potrebe po usklajeni terminologiji strokovnjakov in zainteresirane javnosti informacijske tehnologije. Slovar ponuja prevode le v
angleškem jeziku. Bolj pogosti so spletni portali, ki črpajo in združujejo informacije iz
različnih podatkovih baz. Taki spletni portali ponujajo večjezično iskanje in informacije
različnih tipov slovarjev. Primeri tovrstnih portalov so Evroterm, Termania in Fran. Slednji
je začel delovati leta 2014 v okviru Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU in združuje širok
nabor različnih slovarjev in drugih portalov ter vsebuje več kot 515.000 slovarskih
sestavkov. Pod okriljem Frana so zbrani splošni, zgodovinski, terminološki in narečni
slovarji ter dve terminološki svetovalnici (Žagar Karer, 2015).
4.2. Slikovnemu slovarju na pot
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2018) definira pojem slovar kot:
slovár -ja m (á)
1. knjiga, v kateri so besede razvrščene po
abecedi in pojasnjene:
2. nav. ed. besedni zaklad.

Beseda slovar izhaja iz ruske besede slovárь, »slovar«, ki je izpeljanka iz besede
slóvo, v prevodu »beseda« (Fran, 2018). Termin je prvi uvedel Valentin Vodnik, ki je
besedo slovar pomensko uporabljal kot besednjak. Irena Orel (2014) v članku V slovarju o
slovarju od Pleteršnika do SSKJ izpostavlja pomanjkljivosti slovarskega sestavka za
besedo slovar, saj ta ne upošteva novejših slovarskih pojavnih oblik. Namreč slovarji v
času, ko digitalna povezljivost in medmrežje omogočata nove in nove priložnosti ter
izboljšave, še zdaleč ne obstajajo le v knjižni obliki, ampak tudi na zapisljivih diskih, spletu
ali v obliki računalniških programov. V oči bode tudi zamejitev na abecedno razvrščenost,
ki iz skupine slovarjev izključuje slikovne, pojmovne in vse druge tiskane slovarje, v katerih
abecedni vrstni red ne predstavlja primerjalne prednosti. Pri elektronskih slovarjih, portalih
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in prevajalskih pripomočkih je z vidika uporabnika abecedno razvrščanje celo povsem
izvzeto iz uporabniške izkušnje. Abecedni vrstni red obstaja le v bazi podatkov, ki
uporabniku po končanem iskanju dostavi slovarski sestavek na zaslon.
Benko (2013) v doktorski disertaciji z naslovom Teoretični model za izdelavo
narečnega slikovnega slovarja na primeru slovenskega podjunskega narečja ugotavlja, da
slovenski strokovnjaki s področja leksikografije v svojih delih različno pojmujejo koncept
slovarja in v primerjavi s SSKJ postavljajo ohlapnejše zamejitve slovarja.
Toporišič slovar opisuje kot katerokoli zbirko besed, urejeno po nekem načelu, ki
podaja pomen besedam v istem ali kot prevod v tujem jeziku (Toporišič, 1992, str. 279).
Vidovič Muha pojmuje slovar kot zbir poimenovanj, ki odsevajo pojmovni svet
nosilcev določenega jezika (Vidovič Muha, 2002, str. 60).
Leban slovar definira kot priročnik, ki podaja leksikalno relevantne podatke o
leksikalno relevantnih enotah, katerih zaporedje sledi določenemu slovarskemu algoritmu
(Leban, 1999, str. 292).
Španski ustreznik SSKJ, Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) je v
primerjavi s slovenskim sestavkom natančnejši, saj se pomenskorazlagalni del ne omejuje
le na knjige in zbirke besed, ampak vključuje tudi elektronske pripomočke, ki skupaj s
knjigami zbirajo besede v določenem vrstnem redu, ne nujno abecednem. Slovar ponuja
informacije o besedah ali izrazih v enem ali več jezikih ali o določeni temi, ki jih spremlja
razlaga, sopomenskost in pojasnilo.
diccionario
1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se
recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de
una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su
definición, equivalencia o explicación.
2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado
alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico.

(DRAE, 2018)

Ameriški slovarski portal Merriam Webster slovar opisuje kot referenčni vir v tiskani
ali elektronski obliki, ki vsebuje besede, navadno urejene v abecednem redu, skupaj z
informacijami o njihovi obliki, izgovorjavi, vlogi, etimologiji, pomenu, skladnji in jezikovni
rabi.
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dictionary
1. A reference source in print or electronic form containing words usually alphabetically
arranged along with information about their forms, pronunciations, functions,
etymologies, meanings, and syntactic and idiomatic uses
2. A reference book listing alphabetically terms or names important to a particular subject
or activity along with discussion of their meanings and applications
3. A reference book listing alphabetically the words of one language and showing their
meanings or translations in another language
4. A computerized list (as of items of data or words) used for reference (as for information
retrieval or word processing).
(Merriam Webster, 2018)

Strnemo lahko, da je slovar priročnik, v katerem je na voljo sistematično urejena
zbirka leksikalno relevantnih podatkov o enotah določenega jezika. Uporabniki priročnika
do algoritmsko razvrščenih informacij dostopajo preko različnih medijev, ki jim zagotavljajo
ustrezno mero obvestilnosti za določeno namembnost (Benko, 2013, str. 34).
4.2.1. Terminološki slovar, enciklopedija in leksikon
Terminološki slovarji v osnovi nagovarjajo strokovno javnost, uporabniku
zagotavljajo informacije o pojmovnem sistemu znotraj stroke in normirajo rabo terminov.
Poizvedovanje v terminoloških slovarjih predvideva strokovno predznanje, da bi izpolnili
svoj obvestilni potencial. Pri ZRC SAZU so do sedaj izdali deset terminoloških slovarjev, ki
skupaj vsebujejo več kot 50.000 iztočnic z definicijami in njihovimi ustrezniki v različnih
tujih jezikih (Žagar Karer, 2016).
Med terminološkimi slovarji najdemo tudi Geografski terminološki slovar, ki je izšel
leta 2005, od leta 2013 pa obstaja tudi v elektronski obliki. Po svoji notranji zgradbi gre za
razlagalni in normativni slovar, ki vsebuje geografsko izrazoslovje v slovenskem jeziku.
Vsaka iztočnica tvori samostojni slovarski sestavek. Slednji je lahko polnopomenski,
kazalka na ustreznejši pojem ali kombinacija obeh (Žagar Karer, 2015).
Ostali terminološki slovarji pod okriljem ZRC SAZU so še: Terminološki slovar
avtomatike, Botanični terminološki slovar, Farmacevtski terminološki slovar, Slovenski
smučarski slovar, Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Geološki
terminološki slovar, Gemološki terminološki slovar in Planinski terminološki slovar (Žagar
Karer, 2015, str. 33).
Samostojni terminološki slovarji so torej večinoma namenjeni strokovnjakom, ki
preverjajo razlage, njeno verodostojnost, tujejezikovne ustreznice in normativne
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informacije o posameznih pojmih. Z drugimi besedami; terminološki slovarji na ekspliciten
način urejajo pojmovni sistem področja in na ta način ustvarjajo normativni značaj
priročnika. Za ostale uporabnike, ki iščejo splošnejše razlage in informacije o pojmih,
terminološki slovar ni dovolj obvestilen, saj ne ponuja besedilnega okolja pojmov. Poleg
tega se terminološki slovarji srečujejo z izzivom zamejitve stroke. Pojmi pogosto posegajo
na druga sorodna področja, zato je naloga delovne skupine, da postavi ločnice med
strokami in podpodročji znotraj stroke. Tako slovarski sestavki Geografskega terminološkega slovarja vsebujejo strokovne označevalnike, ki ločijo tudi podpodročja, na primer
hidrogeografija, geomorfologija (Žagar Karer, 2015).
Na drugi strani leksikoni in enciklopedije ponujajo informacije splošnejšega tipa, z
več primeri rabe, lastnimi imeni, sobesedilom, pojasnili glede področja in dodatnimi
ponazoritvami, ki nestrokovni javnosti približajo iskani pojem. Leksikone lahko opredelimo
kot splošne slovarje s prvinami enciklopedije. Na drugi strani pa so enciklopedije izčrpen
popis realij, pojmov, krajev, ljudi in nasploh subjektov, ki jim sledi še kronološka razlaga.
(Žagar Karer, 2016).
Tako leksikon kot enciklopedija po svojih značilnostih ne ponujata zadostno
jedrnatosti razlag za potrebe pouka, zato smo za cilje tega magistrskega dela izhajali iz
metodologije priprave terminoloških slovarjev, predstavljene v nadaljevanju.
Terminološki slovarji nastajajo v tesnem sodelovanju med področnim strokovnjakom
in terminologom. Slednji določi koncept slovarja in s pomočjo korpusnih orodij izdela
geslovnik, ki ga uskladi s sodelujočimi področnimi strokovnjaki (Žagar, Karer, 2015).
Slovarski projekti, kot je Geografski terminološki slovar, sledijo pojmovnemu pristopu
izdelave terminoloških slovarjev, ki v prvi plan postavljajo pojem kot enoto znanja in v drugi
plan termin kot njegovo poimenovanje. Pojmi se medsebojno povezujejo, tvorijo pojmovne
skupine in normiran pojmovni sistem, ki se na koncu izrazi v obliki terminološkega slovarja
(Fajfar, Karer, 2015). Definicije pojmov prispevajo področni strokovnjaki, ki s svojim
znanjem zagotavljajo objektivnost in verodostojnost razlage. Strokovnjaki pojmov ne
prevajajo, ampak poiščejo ustreznice v ciljnem jeziku, terminograf pa poskrbi za jezikovno
pravilnost pojmov, onaglasitev iztočnice, slovnične podatke in upoštevanje terminoloških
načel ustaljenosti, gospodarnosti in jezikovnosistemske ustreznosti (Žagar, Karer, 2015).
Slovarski članki ali sestavki v Geografskem terminološkem slovarju so sestavljeni iz
več delov: glava, zaglavje, pomensko-razlagalni del in informativni del. V glavi se nahaja
geslo ali iztočnica. V nekaterih primerih je prisotna tudi podiztočnica. Sledi mu zaglavje, ki
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iztočnico slovnično opredeli s kvalifikatorji o naglasu, spolu, številu in rodilniški obliki. V
pomenskem delu je zapisana razlaga pojma in označevalnik področja strokovne rabe.
Razlaga je lahko polnopomenska, ki pojem v celoti opiše ter dopolni s sopomenko, ali pa
kazalka, ki usmeri uporabnika k ustreznejšemu pojmu. Možen je tudi kombiniran
pomensko-razlagalni del, pri čemer je prvi del opis, drugi pa kazalka. V informativnem delu
so navedeni pomensko bližji strokovni izrazi, ki služijo za primerjavo med pojmi (Bufon et
al., 2013).
4.2.2. Slikovni slovarji
Slikovni slovar je posebna oblika slovarja, ki klasični strukturi slovarja dodaja nov
element v obliki vizualizacije obravnavanega pojma. To pomeni, da ima pojem poleg
običajnega slovarskega sestavka še slikovni razdelek, ki po svoji funkciji dopolnjuje
razlago.
SSKJ slikovni slovar opisuje kot slovar, v katerem so pojmi poimenovani in
ponazorjeni s slikami. Večina slikovnih slovarjev ustreza temu opisu, nekateri slovarji
pojmom dodajo tudi glavo, zaglavje, iztočnico, kazalke in razlago. Pri slikovnih slovarjih
pogosto prihaja do razhajanj glede vloge slikovnega razdelka. Po mnenju Gjurina (1986b)
slikovni razdelki v slovarjih razlago le dopolnjujejo in ne nadomeščajo, zato so učinkovita
pomoč uporabnikom. Ilustracije torej predstavljajo konkreten prikaz obravnavanega pojma
in le povečujejo avtentičnost razlage.
Z vidika ilustracij so očitki slikovnim slovarjem večinoma usmerjeni v reprezentativnost upodobljenih predmetov, saj obstaja nevarnost, da ilustracija nehote ustvari
nepopolno arhetipsko podobo. Ta je lahko svoji osnovi presplošna ali pa zaradi svojih
značilnosti neustrezna v nekaterih okoliščinah, kar je lahko zavajajoče za uporabnika
(Gjurin, 1986b, str. 166).
4.2.3. Kukujev slikovni slovar
V naslednjem razdelku bomo spoznali slikovne slovarje, ki v različnih jezikovnih
kombinacijah tvorijo slovensko krajino slikovnega slovaropisja. Predstavljeni so le tisti
slovarji, ki po svojih značilnostih tako ali drugače izstopajo in predstavljajo izhodišča za
izdelavo interaktivnega didaktičnega predloga.
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Kukujev slikovni slovar je nastal leta 2014 v sodelovanju z Zavodom Kunšt. Kmalu
zatem je zaživel še na spletu, kjer deluje kot interaktivni slikovni slovar. V osnovi je
namenjen otrokom od četrtega leta naprej, vendar tudi starejšim omogoča usvajanje
novega besedišča v angleščini in francoščini. Struktura slovarja omogoča tako individualno
kot tudi vodeno delo v skupinah. Po mnenju Bucik, Zavadlav in Bucik Vavpetič (2018)
uporaba interaktivnega slikovnega slovarja spodbuja razvoj digitalnih spretnosti in v
kombinaciji z medpredmetnim povezovanjem prispeva k hitrejšemu učenju tujega jezika.
Ilustracije so slikovite, naloge igrive, njihova struktura pa taksonomska. Zavoljo motivacije
so avtorji vključili tudi živalske like, ki predstavljajo rdečo nit zgodbe, razdeljene na različne
situacijske sklope ter tematike.
Slika 1: Kukujev slikovni slovar – tema: potovanje

Vir: Kuku, 2018.
4.2.4. ELI Vocabulario ilustrado
Španska založba ELI že več kot štiri desetletja ponuja učila za učenje tujih jezikov.
V njihovi paleti izdelkov, ki obsega učbenike, revije, didaktične igre, slovnice, delovne
zvezke, fotografski material in leposlovje za različne jezikovne ravni, se nahaja tudi serija
slikovnih slovarjev. Najnovejši slikovni slovar ELI Vocabulario ilustrado español je izšel leta
2017. Gre za enojezični slovar v španskem jeziku. Zgradba slovarja je preprosta in zato
pregledna. Slovar vsebuje 45 različnih tematik s številnimi ilustracijami, ob katerih so
zapisane besede. Tiskani slovar ne vsebuje nalog in drugih aktivnosti, saj so te dostopne
na spletu skupaj s fonetično podobo besed. Slednjih je v slovarju več kot 1000. Z vidika
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besednih vrst je slovar celosten. Besede so razpršene na samostalnike, pridevnike,
prislove in glagole (ELI, 2018).
Založba ELI svoje izdelke dopolnjuje z digitalnimi rešitvami36, ki izboljšujejo
povezljivost med posameznimi učili in zagotavljajo vse večjo interaktivnost, ki jo lahko za
potrebe pedagoških ciljev zlahka prenesemo v razred. Tako je tudi v primeru ELI
Vocabulario ilustrado español, ki je poleg tiskane izdaje dostopen na spletu v obliki
digitalne knjige, ki je posebej prilagojena za pouk (Prieto Garcia, 2017). Slovar obravnava
tudi geografsko besedišče, ki je vključeno v različne tematske sklope. Gledano z vidika
jezikovnih ravni slovar obravnava osnovno geografsko besedišča ravni A1 in deloma A2.
Slika 2: Slikovni slovar ELI Vocabulario ilustrado español

Vir:

Eli, 2018.

4.2.5. SM imaginario
Španska založba SM, ki je močno prisotna tudi v Latinski Ameriki, je leta 2008
izdala slikovni slovar, namenjen otrokom od 2-5 let. Avtorica Ana Moreno je v slovar
vključila več kot 1000 besed z različnih področij vsakdanjega življenja. V slovarju tako
najdemo razdelek o naravi, ki na igriv in didaktično raznovrsten način spodbuja
prepoznavanje terusvajanje novih pojmov. Vprašanja, uganke, izštevanke, ilustracije in
igre povečujejo motivacijo za spoznavanje novih pojmov ter interakcijo med uporabnikom,
ki se prvič spoznava s pojmi, ter bolj veščim uporabnikom (SM, 2018).

36

Založba ima poleg založniške dejavnosti digitalni razvojni oddelek ELI Link.
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Slika 3: Slikovni slovar ELI Vocabulario ilustrado español

Vir: Moreno, 2008.
4.2.6. Slovensko-španski slikovni slovar
Avtorica slovensko-španskega slikovnega slovarja Barbara Majcenovič Kline in
ilustratorka Ajda Erznožnik sta v sodelovanju z založbo Skrivnost in prevajalko Reo Novak
leta 2017 izdelali slikovni slovar v španskem jezik (Majcenovič Kline, 2017).
Slovensko-španski slikovni slovar je eden izmed enajstih slovarjev z enako
vsebinsko podlago, ki se razlikujejo le v prevodu v ciljni jezik. Slovar vsebuje dvojezični
geslovnik in podporne aktivnosti za utrjevanje jezika. Aktivnosti temeljijo na klasični
prevajalni metodi učenja, ki sta jo avtorici osvežili s sestavljenimi nalogami povezovanja
pomena besed in njihove slikovne podobe.
Slovar obstaja le v tiskani obliki. Primeren je za začetnike, ki se spoznavajo z
osnovnim besediščem španskega jezika. Slikovni slovar nima specializiranih tematik
namenjenih geografskemu besedišču in je za nas zanimiv le kot primer enega redkih
slovensko-španskih slikovnih slovarjev.
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Slika 4: Slovensko-španski slikovni slovar

Vir: Majcenovič Kline, 2017.
4.2.7. Špansko-slovenski slikovni slovar
Špansko-slovenski slikovni slovar založbe Učila je prevod nemško-španske inačice
slovarja. Za prevod je poskrbel Aleš Učakar, slovar pa je v 3.000 izvodih prišel na police
leta 2013. Slovar vsebuje 6.300 pojmov in besednih zvez ter 2.400 fotografij in ilustracij.
Sklopi so razdeljeni na besedna polja in so z vidika vsebine primerni tako za mlajše
kot odrasle. Nabor besedišča je širok, raven pa pogosto višja od A1 in sega vse do B2.
Slovar obstaja le v tiskani obliki brez dodatnih učil ali povezav. Preveden je v pet tujih
jezikov; nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina in španščina (Učakar, 2013).
Slika 5: Špansko-slovenski slikovni slovar

Vir: Učakar, 2013.
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Geografsko besedišče je v Špansko-slovenskem slovarju večinoma predstavljeno v
sklopu potovanja, kjer najdemo situacije; morje, gora, reka. Znotraj njih se okoli fotografije
ali ilustracije razveje od ena do pet pojmov, ki pojasnjujejo slikovno gradivo. Pojmi kot v
vseh do zdaj naštetih primerih slikovnih slovarjev nimajo razlage.
4.2.8. Merriam Webster – The Visual Dictionary
Spletni slikovni slovar The Visual Dictionary se lahko pohvali z zbirko 20.000 gesel
in 6000 ilustracijami, razloženimi v šestih različnih jezikih. Slovar vsebuje tematike s
področja družboslovja, naravoslovja, znanosti in vsakdanjega življenja. Znotraj vsake so
predstavljeni različni pojmi, ki spadajo v besedilno polje posameznih tematskih sklopov.
Slovar spada pod okrilje slovarjev Merriam Webster, enega najpopularnejših slovarjev v
Severni Ameriki, katerega korenine segajo v leto 1831. Geslovnik spletne izdaje temelji na
deveti izdaji tiskanega slovarja Merriam Webster Collegiate Dictionary. Razlage pojmov v
spletni izdaji slovarja so redno posodabljane, kar uporabniku posledično omogoča
kvalitetnejše in uspešnejše iskanje besed. Na voljo je tudi pretočljiva aplikacija za
računalnike, ki ponuja dodatne storitve, kot so izgovorjava pojmov v petih jezikih in
vsebinske razširitve na osemnajst tematik in skupno 25.000 gesel ter 8.000 ilustracij
(Merriam-Webster, 2018).
Slika 6: Merriam Webster – The Visual Dictionary

Vir: Merriam Webster, 2018.
Uporabnik slovarja Merriam Webster bo našel izčrpen zbir geografskih pojmov, ki
ponuja visok jezikovni razpon ravni od A1 do C2. Poleg poimenovanja pojmov tem sledijo
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še enojezikovne razlage, ki po slovarskih standardih ustrezajo leksikonskim razlagam.
Slikovni slovar smo uvrstili v izbor zaradi nazornih ilustracij in razlag, ki lahko slovenskemu
uporabniku pomagajo pri razumevanju pojmov v španskem in angleškem jeziku.

5. EMPIRIČNI DEL I: Učni načrti, učbeniški kompleti in besedišče
Empirični del magistrskega dela je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop
predstavlja vsebinsko podlago za oblikovanje interaktivnega didaktičnega predloga, ki ga
bomo predstavili v drugem sklopu.
Prvi sklop empiričnega dela je sestavljen iz treh enot. Prva dva dela sta posvečena
analizi učnih načrtov in učbeniških kompletov, tretji del pa predstavlja sintezo prvih dveh.
Najprej bomo analizirali učne načrte za geografijo in španščino v osnovni šoli ter gimnaziji.
V drugem delu se bomo osredotočili na tri učbeniške komplete za pouk španščine, v
katerih bomo prednostno iskali geografsko besedišče. Poleg besedišča nas bodo zanimale
tudi aktivacije mnogoterih inteligenc, ki se pojavljajo v nalogah z geografskim besediščem.
V tretjem delu bomo izsledke obeh analitičnih delov sintetizirali in uporabili za izdelavo
interaktivnega didaktičnega predloga za geografsko učno enoto pri pouku španščine v
drugem ter tretjem letniku gimnazije, ki ga bomo predstavili v drugem sklopu empiričnega
dela. Jedro predloga bo geografsko besedišče, predstavljeno s pomočjo slikovnega
slovarja in močnim poudarkom na mnogoterih inteligencah.
5.1. Metodologija
V prvem empiričnem sklopu prevladuje kvalitativni pristop pri proučevanju pisnih
virov, natančneje učnih načrtov. V drugem delu bomo uporabili kombinacijo kvalitativnega
in kvantitativnega pristopa pri proučevanju učbenikov in delovnih zvezkov ter sekundarnih
podatkov pridobljenih iz njih. V nadaljevanju bomo iskali korelacije med pogostnostjo
besed in aktivacijami mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih. V tretjem delu bomo
predstavili integracijo kvalitativnih in kvantitativnih ugotovitev v končni izdelek, ki je v obliki
interaktivnega didaktičnega predloga.
Drugi empirični sklop temelji na kvantitativni in kvalitativni analizi korelacij ter
vrednotenja anketnega vprašalnika. Zaradi preglednosti ima vsak empirični del natančneje
predstavljen svoj metodološki pristop in hipoteze. Prvi sklop hipotez se nanaša na izbor
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geografskega besedišča37 , drugi na mnogotere inteligence38 , tretji sklop pa na anketni
vprašalnik39.
5.2. Analiza učnih načrtov
5.2.1. Cilji analize učnih načrtov
Cilj analize učnih načrtov za geografijo in španščino v osnovni šoli in gimnaziji je
izluščiti operativne cilje, ki se navezujejo na geografske značilnosti pokrajine in
geomorfološke procese, ki poglavitno vplivajo na oblikovanje površja. Glavna kriterija za
izbiro ciljev bosta predhodno poznavanje reliefnih oblik in bližina reliefnih tipov v
slovenskem kulturnem prostoru.
Pridobljen nabor operativnih ciljev bo predstavljal osnovo za didaktično in vsebinsko
izdelavo interaktivnega didaktičnega predloga. Izbrani operativni cilji bodo vključeni v obe
učni pripravi in s tem v interaktivni didaktični predlog. Ciljno bodo določali njegove
operativne okvire učnih ur, tako s področja geografije kot tudi španskega jezika. Operativni
cilji bodo pripomogli k ciljno usmerjenim aktivnostim v skladu z veljavnima učnima
načrtoma za oba predmeta, kar bo dijakom in dijakinjam omogočilo medpredmetno
doseganje učnih ciljev.
5.2.2. Metodologija analize učnih načrtov
Učne načrte za osnovno šolo in gimnazije, ki bodo predstavljali osrednji pisni vir,
bomo proučili s kvalitativno metodo analize in iz njih izbrali operativne cilje, ki ustrezajo
zastavljenim ciljem. K učnim načrtom za španščino bomo zaradi vsebinskih razlogov
dodali dodaten vir za analizo, in sicer Posodobitve pouka v gimnazijski praksi (2010).
5.3. Učni načrt za geografijo v osnovni šoli
Iz Učnega načrta za geografijo (2008) v osnovni šoli smo v širši izbor vključili
naslednje operativne cilje, ki se nanašajo na geografske značilnosti pokrajine:

37

Glej podpoglavje 5.9.1.

38

Glej podpoglavje 5.12.4.

39

Glej podpoglavje 6.5.4.
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A. Življenje ob obalah in na otokih ter življenje na celini
Učenci:

• primerjajo celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih
reliefnih oblikah na njih;

• ob slikovnem gradivu primerjajo prevladujoče reliefne oblike na Zemljinem površju;
• ob izbranih primerih opišejo življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik.
B. Alpe
Učenci:

• opišejo preoblikovanje Alp s poudarkom na delovanju ledenikov in njihove učinke
na preoblikovanje.
C. Latinska Amerika
Učenci:
•

sklepajo o naravnogeografskih značilnostih Latinske Amerike.

5.4. Učni načrt za geografijo v gimnaziji
Iz Učnega načrta za geografijo (2011) v gimnaziji smo izbrali naslednje operativne
cilje:
D. Nastanek in zgradba zemlje
Dijaki:

• razložijo, kako je površinska oblikovanost Zemlje odvisna od notranjih in zunanjih
dejavnikov in procesov.
E. Površje Zemlje
Dijaki:

• pridobivajo veščine za prepoznavanje značilnih preoblikovalnih procesov v
pokrajini;

• na slikovnem gradivu in v naravi prepoznajo reliefne oblike (tako površinske kot
podzemne, prisojno in osojno stran, tipe erozije, denudacije in posledice drugih
zunanjih dejavnikov);

• opišejo dejavnike procesa razvoja rečnega reliefa;
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• razložijo nastanek površinskih oblik v različnih delih rečnega toka in oblik
ledeniškega površja ter se naučijo sklepati o njihovem vplivu na človekovo
dejavnost.
5.5. Učni načrt za španščino v osnovni šoli
Iz Učnega načrta za španščino (2004) kot izbirni predmet v osnovni šoli smo izbrali
naslednji operativni cilj, ki se navezuje na splošno znanje o geografskih značilnostih
Španije:
A. Kultura in civilizacijske posebnosti špansko govorečih narodov
Učenci:

• usvajajo splošno znanje o pomembnih zgodovinskih in geografskih dejstvih Španije
in Hispanoamerike.
5.6. Učni načrt za španščino v gimnaziji
Iz Učnega načrta za španščino (2004) v gimaziji in Posodobitve pouka v gimazijski
praksi (2010) smo izbrali naslednje operativne cilje, ki se nanašajo na vedenje in
zavedanje svoje lastne okolice ter opis fizičnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti oddaljenih krajev:
B. Moj kraj
Dijaki:

• znajo opisati svoj kraj.
C. Moj kraj in moj dom
Dijaki:

• znajo opisati svoj kraj, dom in deželo.
D. Potovanja in turizem
Dijaki:

• znajo opisati geografske značilnosti kraja in dežel;
• znajo opisati potek neke poti in turistične ponudbe.
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5.7. Zaključki analize učnih načrtov
Na podlagi učnih načrtov za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji ter učnih načrtov
za španski jezik v osnovni šoli in gimnaziji smo ustvarili širši nabor operativnih ciljev, ki
smo jih predstavili v podpoglavjih 5.5. in 5.6. Izbrane operativne cilje obeh ravni
izobraževalne vertikale smo strnili v ožji nabor ciljev, ki predstavljajo operativno podlago za
interaktivni didaktični predlog.
Kriterija za vključitev v ožji izbor sta bila medpredmetno povezovanje in sovpadanje
s predvideno zasnovo interaktivnega didaktičnega predloga. Na podlagi izbranih
operativnih ciljev smo začrtali vsebino in obseg didaktičnega predloga, osredinjenega na
rečnem reliefu, z dodanima ledeniškima in obalnima reliefoma kot sorodnima reliefoma,
katerih sestavni del geomorfoloških dejavnikov je tekoča voda v obliki reke. Na ta način bo
interaktivni didaktični predlog spremljal reliefne oblike, pokrajine in geografske pojave, ki
nastajajo skozi življenje reke, od njenega izvira do izliva v morje. Rečni relief in elemente
ledeniškega ter obalnega reliefa smo izbrali kot osnovo zaradi predhodnega poznavanja in
pojmovne bližine geografskih pojavov, ki sestavljajo širše okolje, katerem živijo dijakinje ter
dijaki. Geografski pojavi izbranih treh reliefov hkrati predstavljajo del preseka reliefnih oblik
hispanoameriškega in slovenskega površja, kar omogoča obravnavo ter usvajanje
besedišča skupnega besednega polja, ki ga bomo predstavili v podpoglavju 5.9.
5.7.1. Geografija
V učnih načrtih za geografijo v osnovni šoli in gimaziji smo izbrali naslednje
operativne cilje, ki so pripomogli h konkretizaciji ciljev interaktivnega didaktičnega
predloga.
Učenci/dijaki:

• primerjajo celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih
reliefnih oblikah na njih;

• sklepajo o naravnogeografskih značilnostih Latinske Amerike;
• opišejo dejavnike procesa razvoja rečnega reliefa;
• ob slikovnem gradivu primerjajo prevladujoče reliefne oblike na zemeljskem
površju;

• razložijo nastanek površinskih oblik v različnih delih rečnega toka in oblik
ledeniškega površja ter se naučijo sklepati o njihovem vplivu na človekovo
dejavnost.
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Slika 7: Učni načrt za geografijo

UČNI NAČRT – GEOGRAFIJA
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1
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preoblikovanj.

in posledice drugih zunanjih dejavnikov).
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TEMA
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ter se naučijo sklepati o njihovem vplivu na

Latinska Amerika
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Latinske Amerike.
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Ob slikovnem gradivu primerjajo prevladujoče reliefne oblike na
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toka in oblik ledeniškega površja ter se naučijo sklepati o
njihovem vplivu na človekovo dejavnost.

Vir: Polšak et al., 2008; Kolnik et al., 2011.
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Slika 8: Učni načrt za španščino

UČNI NAČRT – ŠPANŠČINA
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Vir: Gospodarič. 2008a; Gospodarič, 2008b.
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Pri učnih načrtih za španski jezik za osnovno šolo in gimnazijo smo izbrali izbrali dva
operativna cilja in tako izbor približali vsebinam didaktičnega predloga.
Učenci/dijaki:

• usvajajo splošno znanje o pomembnih zgodovinskih in geografskih dejstvih Španije
in Hispanoamerike;

• znajo opisati geografske značilnosti pokrajine.
5.8. Analiza učbeniških kompletov za španščino
5.8.1. Cilji analize učbenikov in delovnih zvezkov
Poglavitni cilj analize treh kompletov učbenikov in njihovih delovnih zvezkov za
pouk španskega jezika bo pridobiti geografsko izrazoslovje v španščini, ki bo služilo kot
vodilo pri izbiri najprimernejšega besedišča za interaktivni didaktični predlog pri pouku
španščine v gimnaziji. V procesu iskanja najprimernega besedišča si bomo zastavljali
etapne cilje, ki bodo pomagali izbrati ustrezne pojme. V prvi fazi bomo naredili presek
besedišča, ki smo ga v učbenikih našli pri geografskih dejavnostih, z naborom besed, ki jih
navaja Curricular del Instituto Cervantes40 (PCIC) (2007) in tako, upoštevajoč ustrezno
jezikovno raven, zožili izbor geografskih pojmov v španskem jeziku. Sočasno z analizo in
primerjavo besedišča bomo ugotavljali razlike med učbeniki in delovnimi zvezki.
Osredotočili se bomo tudi na primerjavo učnih pristopov, ki jih uvajata založbi Difusión in
SGEL. Neodvisno od tega bomo ugotavljali še prisotnost mnogoterih inteligenc pri
nalogah, kjer se pojavlja geografsko izrazoslovje v španskem jeziku. Ugotovitve bomo na
koncu primerjali z izsledki raziskave mnogoterih inteligenc v španskih učbenikih, ki so jih v
svojih raziskavah izvedle Sivec (2009) Pons Dasí (2013) in Zafošnik (2016)
Učbenikov in delovnih zvezkov za pouk geografije v slovenskem jeziku nismo
analizirali zaradi prevelikih razlik v strukturi, vsebini ter ravneh geografskega besedišča v
geografskih učbenikih in delovnih zvezkih v primerjavi z izbranimi španskimi učbeniki za
pouk tujega jezika. Primerjalna analiza geografskega besedišča v geografskih učbenikih in
delovnih zvezkih s španskimi učbeniki ter delovnimi zvezki bi lahko bila predmet ločene
raziskave s prilagojeno metodologijo in cilji.

40

V slovenskem prevodu Kurikulum Inštituta Cervantes.
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5.8.2. Izbor učbenikov in delovnih zvezkov
Za analizo geografskega izrazoslovja in mnogoterih inteligenc smo uporabili tri
učbenike in delovne zvezke dveh založb, Difusión in SGEL. Pri založbi Difusión smo izbrali
Gente hoy 1, Gente hoy 2 ter Bitácora 1, Bitácora 2, Bitácora 3, pri založbi SGEL pa
Diverso 1, Diverso 2 in Diverso 3. Vse navedene učbenike je Komisija za učbenike
strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje potrdila za rabo v slovenskem
šolskem sistemu.
Pri izbiri učbenikov smo upoštevali več kriterijev, da bi zagotovili reprezentativnost
vzorca. Najpomembnejši kriterij je bila različnost učnega pristopa v učbeniških kompletih.
Temu sta sledila še dva kriterija: (1) zadnja izdaja učbenika in (2) ustreznost jezikovne
ravni po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (SEJO)41 v razponu gimnazijskega
učnega načrta za drugi in tretji letnik, kar ustreza jezikovnim zmožnostim od ravni A1.1 do
A2 oziroma B1.1.
5.8.3. Učbeniški kompleti Bitácora
Učbeniki in delovni zvezki Bitácora 1, Bitácora 2 in Bitácora 3 so izšli pri založbi
Difusión. Jezikovna raven analiziranih učbenikov in delovnih zvezkov ima razpon od nivoja
A1 do nivoja B1.1 po SEJO. Učni pristop Bitácore temelji predvsem na leksikalnem
pristopu. Poleg poudarka na besedišču, učbeniški kompleti ponujajo dejavnosti,
osredinjene na multikulturnost in različne tehnologije, ki učbenike in delovne zvezke
naredijo tematsko in vizualno sodobne. Poleg tega učencem omogočajo izvajanje in
urjenje v interaktivnih dejavnostih, dostopnih na spletu, v digitalni verziji učbenika in na
USB ključu. Bitácora skozi dejavnosti spodbuja samostojno učenje, ki pa ga lahko učitelj
zlahka razširi tudi na skupinsko. Tipi nalog v sklopu usvajanja besedišča so večinoma
naloge povezovanja, dopolnjevanja in kratkih odgovorov, medtem ko so naloge utrjevanja
in ponavljanja aktivne in odprtega tipa. Te spodbujajo samostojnost, kreativnost in
komunikacijo ter hkrati krepijo jezikovne zmožnosti. Navodila pri teh nalogah od učenca
pogosto zahtevajo oseben pogled na tematiko, kar prispeva k večji motivaciji in vpletenosti
posameznika v delo z učbenikom in delovnim zvezkom (Difusión, 2018).

Skupni evropski jezikovni okvir je dokument, ki opisuje ravni zanja tujega jezika za uspešno sporazumevanje
(Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2011).
41
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5.8.4. Učbeniška kompleta Gente Hoy
Gente hoy 1 in Gente hoy 2 sta prav tako izšla pri založbi Difusión. Učbeniki in
delovni zvezki strukturno sledijo predhodnim izdajam Gente, ki so jih prilagodili sodobnim
smernicam. Jezikovna raven Gente hoy 1 je od A1 do A2, pri Gente hoy 2 pa B1. Učni
pristop temelji na dejavnostih, ki uravnoteženo razvijajo osnovne štiri jezikovne
kompetence: branje, poslušanje, govor in pisanje. Na naloge osredotočen učni pristop ali
»enfoque por tareas«, spodbuja aktivno vlogo učenca pri dejavnostih in ga usmerja k
specifičnemu učnemu cilju naloge. Učne strategije v kompletih so raznovrstne. K temu je
pripomogla tudi obsežna grafična prenova z dodanimi razširitvami v obliki videoposnetkov
in internetnih virov. Gente hoy besedišče uvaja z bralnim razumevanjem in ga kasneje po
sklopih razširi z različnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na tematiko enote. Slednje so po
vsebini klasično zastavljene, z dodanimi avtentičnimi besedili, ki leksikalno sledijo PCIC.
Geografsko besedišče je predstavljeno implicitno preko besedil, slik narave in krajev.
Pogosto se pojavlja pri dejavnostih v razdelku »tareas« (naloge), kjer se učenec
samostojno ali skupinsko uri in utrjuje besedišče iz začetka enote.
5.8.5. Učbeniški kompleti Diverso
Učbeniški kompleti Diverso 1, Diverso 2 in Diverso 3, ki so izšli pri španski založbi
SGEL, razvijajo učenčeve jezikovne zmožnosti na ravneh od A1 do B1 po SEJO. Učbeniki
so z vidika učnega pristopa razgibani, saj poleg komunikacijskega vključujejo tudi
leksikalni pristop. Poudarjena sta še medkulturni in večjezični pristop k spoznavanju
tematik (Šifrar Kalan, 2016, str. 265). Ker so kompleti sestavljeni iz učbenika in delovnega
zvezka v isti knjigi, imajo dejavnosti širok nabor učnih strategij in stilov, ki razvijajo
zmožnosti branja, poslušanja, govora in pisanja v tujem jeziku. Učbeniški kompleti
besedišče uvajajo preko nalog bralnega in slušnega razumevanja, ki obravnavajo različna
besedna polja. Geografsko besedišče pri tem ni izjema. Pri vseh dejavnostih je prisoten
močan jezikovni vnos, ki ga posamezne enote taksonomsko nadgrajujejo. Tematsko so
vsebine raznovrstne, globalne in medkulturne, a hkrati ne stereotipne. Z geografskega
gledišča so posebno zanimivi deli enot s predstavitvami držav, ki največkrat eksplicitno
uvajajo geografsko izrazoslovje. Pri Diverso 3 so pogosti viri geografskega besedišča
pesmi in odlomki iz literarnih del, ki besedišče uvajajo implicitno.
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5.9. Izbor geografskega besedišča
Pridobivanje geografskega besedišča v učbenikih in delovnih zvezkih za španski
jezik je potekalo v skladu s cilji in metodologijo analize in izpolnjevalo vrsto kriterijev za
končni izbor. Analizirali smo vsako nalogo, v kateri se je v jasni obliki, pisni ali slušni,
pojavila beseda s seznama predlaganih geografskih pojmov v PCIC. V analizo smo
vključili besede z vseh ravni SEJO (A1–C2), ki se pojavljajo v razdelku Geografía,
naturaleza, paisajes y accidentes geográficos42 in podrobneje proučili njihovo uporabo v
učnih situacijah. Pri pripravi statističnih podatkov o geografskih pojmih smo besede
razdelili glede na aktivno ali pasivno rabo pri dejavnostih. Aktivna raba besede je pogojena
s stopnjo aktivnosti učenca pri usvajanju besede. Za aktivno rabo smo upoštevali učenčev
zapis ali glasovno uporabo besede v govorni situaciji. Kot pasivno pa smo opredelili rabo
tistih besed, ki niso imele ključnega pomena za izpolnitev cilja naloge in so se pojavljale v
vlogi podajalca okoliščin. K vsaki besedi, ki se je navezovala na točno določen kraj na
Zemlji, smo pripisali njeno geografsko referenco v obliki lastnega imena. Analizirane
besede smo pri vsakem učbeniškem kompletu sešteli in dobili podatke o pojavnosti besed
ter pridobili informacije o njihovi aktivni ali pasivni rabi pri dejavnostih. Besede smo sešteli
tako, da smo za vsako besedo, predlagano v PCIC, beležili, kako pogosto se pojavlja v
posameznem učbeniku in delovnem zvezku izbranih založb. Zaznano besedišče smo
razvrstili padajoče od najpogosteje do najredkeje uporabljene besede. Enak postopek smo
ponovili še pri geografskih referencah.
5.9.1. Delovne hipoteze za izbor besedišča
I.

Količina geografskega besedišča, ki je prisotna v učbenikih in delovnih zvezkih, je
obratnosorazmerna z ravnjo jezikovnih zmožnosti.

II. Aktivnost rabe geografskega besedišča je višja v delovnih zvezkih, medtem ko je v
učbenikih geografsko besedišče namenjeno sprejemanju jezika.
III. Učni pristop v učbenikih in delovnih zvezkih ima vzročno-posledično povezavo s
količino in naborom besed. Iz tega sledi trditev, da imajo učbeniki in delovni zvezki z
leksikalnim pristopom večjo količino geografskega besedišča in raznovrstnejši nabor
besed kot učbeniki in delovni zvezki z ostalimi učnimi pristopi.
IV. Delovni zvezek prispeva k raznovrstnosti in dopolnjuje geografsko besedišče učbenika.

42

V slovenskem prevodu Geografija, narava, pokrajine in naravni pojavi.
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5.9.2. Kriteriji za izbor osnovnega geografskega besedišča
Pri kriterijih za osnovni izbor geografskega besedišča smo upoštevali izsledke
analize učbenikov in delovnih zvezkov ter teoretično podlago za izbor besedišča pri
poučevanju. V prvi vrsti smo se sklicevali na frekvenčno zastopanost besede pri
analiziranih učbenikih. Pridobljene kvantitativne podatke o frekvenčnih porazdelitvah smo
kvalitativno podkrepili še s kriterijem leksikalne razpoložljivosti, tako da smo za vsak
potencialno primeren pojem razmislili, ali je dovolj pomemben za vključitev. Ta kriterij
predvideva, da beseda pridobi na pomembnosti, če obstaja večja verjetnost, da jo bo
govorec uporabil v določeni sporazumevalni situaciji. Verjetnost je odvisna od učinkovitosti
besede, kulturnega okolja in specifičnih potreb učencev (Šifrar Kalan, 2011, str. 461). Na
podlagi kvantitativnega in kvalitetivnega vidika smo ožili izbor in si dodatno pomagali še s
kriterijem, ki upošteva raven zahtevnosti besede, ki je morala ustrezati jezikovnim
zmožnostim, predvidenim za drugi in tretji letnik gimnazijskega kurikula.
5.9.3. Kriteriji za izbor končnega geografskega besedišča
Infografika na sliki 9 prikazuje končni izbor geografskega besedišča, ki je nastal ob
selekciji analiziranih besed v učbenikih in delovnih zvezkih, glede na besedišče,
predlagano v PCIC. Ob upoštevanju kriterijev za osnovni izbor besedišča smo slednjega
skrčili še po ključu skladnosti z nastajajočim interaktivnim didaktičnim predlogom in po
pomembnosti pojma kot geomorfološkega dejavnika pri oblikovanju reliefa. K temu smo
dodali še pojme, izbrane po dodatnih kriterijih, ki so dopolnili naš končni izbor besedišča.
Kot dodatne kriterije smo upoštevali izločanje sopomenk in pojmov, ki označujejo podobno
reliefno obliko ali geomorfološki vpliv na pokrajine, zaključenost besedišča v smisleno
celoto rečnega reliefa ter sociokulturno pomembnosti pojma pri učenju španskega jezika.
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Slika 9: Infografika končnega izbora besedišča
PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES

GEOGRAFÍA, NATURALEZA, PAISAJE Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

A1

A2

B1

B2

C1

C2

la montaña

la isla

el paisaje

el horizonte

el litoral

el macizo

el mar

el desierto

la vista

el cabo

la bahía

el planicie

el río

el bosque

el continente

el golfo

el canal

la estepa

la playa

la costa

la peninsula

el estrecho

la ribera

la pampa

el interior

el valle

el pantano

el manantial

el páramo

el lago

la laguna

la catarata

la hondonada

la selva

la cascada

la garganta

el desfiladero

Bitácora

la tierra

la cordillera

el cañon

el barranco

Gente hoy

el suelo

la llanura

la colina

el precipicio

el océano

el monte

la pradera

el arroyo

la orilla

la sabana

el riachuelo

la corriente

la meseta

la cara

el caudal

la sierra

la cumbre

la marea

la desembocadura

la ladera

el cauce

el delta

el afluente

el fiordo

el glaciar

el pie

el istmo

el pico

la cima

el estuario

LEGENDA:

Diverso
Izbrano besedišče

Dodatni besedi

Avtor: Dan Kardum Šibila
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5.10. Razprava o izboru besedišča
Without grammar little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.43
(Wilkins, 1972, str. 111)

Med poglavitnimi cilji poučevanja tujega jezika je usposabljanje učencev za
uspešno udeležbo v sporočanjskih situacijah, tako v vlogi sporočevalca kot v vlogi
prejemnika sporočila. Jedro vsake sporočanjske situacije, ki s pomočjo slovničnih struktur
izraža svoj sporazumevalni cilj, je besedišče. Tega smo s pomočjo analize in kriterijev za
izbor skrčili na štirindvajset geografskih pojmov. Na tej točki se pojavi vprašanje, kakšni
procesi bodo spremljali usvajanje izbranega besedišča? Usvajanje besedišča je razvejan
proces, ki temelji na pojmovni asociaciji oziroma primerjavi preteklih in sedanjih izkušenj.
Da bi učenec uspešno uskladiščil besedišče v svoj dolgotrajni spomin in ga pravilno
uporabljal, je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov. Družbene okoliščine učenja tujega
jezika v Sloveniji zaobjemajo jezikovni, kulturni, zgodovinski, geografski in političnogospodarski dejavniki, katerih razlike z družbo ciljnega jezika vplivajo na usvajanje
besedišča in učenčevo motiviranost. Slednja lahko izhaja iz učenca samega ali pa ima
zunanji izvor, ki ob različnih stopnjah integrativne ali instrumentalne motivacije, ustvarja
pogoje za uspešen transfer besednega in jezikovnega znanja. Učenec poskuša ob stiku z
novo besedo povezati pojem z njenim pomenom, podobo, sliko, vonjem, gibom, situacijo,
besedo v drugih jezikih, osebno izkušnjo ali zgodbo (Skela, 1999b). Znotraj tega procesa
nova informacija prek asimilacije ali akomodacije podatkov ustvarja spremembo v
pojmovanju ter na ta način gradi novo znanje (Pritchard, 2018, str. 30).
Čok (1999) navaja, da so poleg uspešne udeležbe v sporočanjski situaciji za
učenca pomembna tudi nebesedna sredstva. Upovedovanje besedne vsebine spremljajo
številni vzporedni procesi, ki z besediščem nimajo neposredne pomenske povezave,
vendar vplivajo na izid sporočanjske situacije. Med nebesedne dejavnike sodijo
čustvovanje, vrednotenje upovedanega sporočila in medsebojno prilagajanje v
sporočanjski situaciji. V splošnem velja, da se spremljajoče izrazne oblike izpostavljenih
dejavnikov kažejo v kretnjah, gibu, obrazni in telesni mimiki, glasu, intonaciji in v
specifičnih situacijah, kot na primer likovno ter plesno izražanje.
Uskladiščeno besedišče, ki se navezuje na določeno semantično polje, v našem
primeru geografsko, je lahko z vidika uporabe pasivno ali aktivno. Kriteriji za ločevanje

Slovenski prevod: Brez slovnice ni mogoče veliko sporočiti, brez besedišča pa se ne da sporočiti ničesar. (Wilkins,
1972, str. 111)
43
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med njima se nanašajo na raven poznavanja pojma. Učenec lahko besedo prepozna, ko
je zapisana ali izgovorjena, jo prikliče, prevede v materinščino, jo pravilno uporablja v
sporočanjskih situacijah in pravilno izgovarja, pozna besede, ki so povezane s pojmom,
predvsem pa pozna njen pomen. Šifrar Kalan (2008, str. 63) v svoji raziskavi učnih strategij
za usvajanje besedišča ugotavlja, da je ravno pomen glavno urejevalno načelo učenja
besedišča. Če ne poznamo pomena besede, jo težko skladiščimo v mentalni leksikon.
Aktivnost ali pasivnost usvojenega besedišča sta tako odvisni od izpolnitve navedenih
kriterijev in učnih strategij, ki naj bi z avtentičnimi aktivnostmi omogočali priložnosti za
celostno poznavanje besede (Skela, 1999b).
Pri procesu usvajanja besedišča na podlagi semantičnih polj kaže izpostaviti še
razmislek Skele (1999b), ki opozarja, da je učenje besedišča, ki je vezano na določeno
tematiko ali situacijo, v pedagoški praksi pogosto napačno izvedeno. Namreč učenje
besedišča, ki je z vidika besednih vrst skrčeno le na eno besedno vrsto, običajno na
samostalniško besedo, onemogoča izpolnitev nekaterih zgoraj omenjenih kriterijev za
aktivno rabo besedišča. Razvejan proces učenja besedišča se spremeni v linearnega, ta
pa posledično zmanjšuje napredek učenčeve jezikovne zmožnosti. Učenje besedišča, ki
je osredotočeno na določeno semantično polje, mora spremljati vnos raznovrstnih
besednih vrst, ki poglobijo poznavanje besedišča. Kljub temu končni izbor geografskega
besedišča za interaktivni didaktični predlog zaradi osredinjenosti na geografske pojme in
slikovne slovarje vključuje le samostalniške besede, ki prevzemajo osrednjo vlogo v
interaktivnem didaktičnem predlogu. Ostale besedne vrste bomo v skladu z opozorili o
potencialnih negativnih učinkih izolacije le na eno besedno vrsto vpeljali s spremljevalnimi
dejavnostmi didaktičnega predloga.
5.10.1. Jezikovna raven A1
Iz kategorije besed A1 po PCIC smo izbrali vse besede, saj predstavljajo pojme, ki
so po vseh kriterijih visoko na lestvici pomembnosti. La montaña, el mar in el río so
bistveni elementi rečnega reliefa in imajo pomemben vpliv na geomorfološke procese v
naravi. So podlaga za razvoj ostalih reliefnih oblik in procesov. Poleg tega so po pogostosti
uporabe v učbenikih in delovnih zvezkih med višje uvrščenimi. Prav tako jih pogosto
uporabljamo v govornih situacijah. Pojem la playa je celo najpogosteje uporabljena aktivna
(30-krat) in pasivna (86-krat) beseda, pomembna pa je tudi zaradi sociokulturnih referenc,
ki jih povezujemo s hispanoameriškim svetom.
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Besede ravni A1 so v primerjavi z besediščem višjih ravni največkrat uporabljene pri
dejavnostih v učbenikih in delovnih zvezkih (aktivno 67-krat in pasivno 213-krat). Visoka
prisotnost besed ravni A1 potrjuje vsesplošno uporabo pojmov v besedilih geografskim
poudarkom ali pa kot podajalec okoliščin v negeografskih kontekstih.
Preglednica 2: Izbrano besedišče – A1
A1

Aktivna
raba

Pasivna
raba

Skupno

LEGENDA:

gora

la montaña

12

36

48

morje

el mar

8

47

55

reka

el río

17

44

61

plaža

la playa

30

86

116

67

213

280

SKUPNO

Bitácora
Diverso
Gente hoy

Avtor: Dan Kardum Šibila
5.10.2. Jezikovna raven A2
Besedi la isla in la costa sta prisotni v vseh učbenikih in delovnih zvezkih ter imata
pomemben sociokulturni pomen. Čeprav z vidika geomorfologije rečnega reliefa nista
sestavna dela pokrajine, smiselno dopolnjujeta besedišče obalnega tipa reliefa. Beseda la
isla je tudi drugi najbolj zastopan pojem (61-krat) v učbeniških kompletih. El bosque, ki se
sicer ne pojavlja v vseh učbenikih in delovnih zvezkih, smo uvrstili v končni izbor zaradi
leksikalne razpoložljivosti, pomembnosti pojma kot temeljnega dela narave ter
sociokulturnih povezav med domačim okoljem in hispanoameriškim svetom.
Preglednica 3: Izbrano besedišče – A2
A2

Aktivna
raba

Pasivna
raba

SKUPNO

LEGENDA:

otok

la isla

13

48

61

gozd

el bosque

5

17

22

obala

la costa

3

28

31

21

93

114

SKUPNO

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Bitácora
Diverso
Gente hoy

5.10.3. Jezikovna raven B1
Besede el paisaje, el continente in la tierra predstavljajo širše pojme, ki osmišljajo
besedišče, vezano na kopno in procese, ki preoblikujejo površje. Ostale besede te ravni so
ključni elementi rečnih pokrajin in pojmi z močnimi sociokulturnimi referencami. Po
prisotnosti v učbenikih in delovnih zvezkih nobena izmed besed bistveno ne izstopa. Vse,
razen el continente, so prisotne v vseh učbenikih in delovnih zvezkih.
Preglednica 4: Izbrano besedišče — B1
Aktivna
raba

Pasivna
raba

SKUPNO

el paisaje

2

19

21

celina

el continente

1

5

6

dolina

el valle

2

9

11

jezero

el lago

6

13

19

tropski
deževni gozd

la selva

3

17

20

zemlja

la tierra

3

40

43

SKUPNO

17

103

120

B1
pokrajina

LEGENDA:
Bitácora
Diverso
Gente hoy

Avtor: Dan Kardum Šibila
5.10.4. Jezikovna raven B2
Pri jezikovni ravni B2 je le beseda la cordillera prisotna v vseh učbenikih in delovnih
zvezkih. Pojem predstavlja pomembno reliefno obliko v hispanoameriškem svetu in ima
zato močne sociokulturne povezave. Besedi la llanura in la orilla sta sestavni del rečnega
reliefa ter zato pomembni za končni izbor besedišča. El cabo smiselno dopolnjuje ostale
pojme, ki se nanašajo na prehod iz rečnega v obalni tip reliefa. Pri besedi la corriente*
smo naredili izjemo in jo, kljub temu da se ne pojavlja v učbenikih in delovnih zvezkih,
vključili v končni izbor, ker predstavlja ključno eksogeno silo, ki oblikuje kopensko površje.
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Preglednica 5: Izbrano besedišče -B2
Aktivna
raba

Pasivna
raba

SKUPNO

el cabo

1

3

4

la cordillera

2

11

13

la llanura

1

2

3

la orilla

1

4

5

la corriente*

*

*

*

5

20

25

B2
rt
kordiljera
ravnina
breg
tok

SKUPNO

LEGENDA:
Bitácora
Diverso
Gente hoy

Avtor: Dan Kardum Šibila
5.10.5. Jezikovna raven C1
La bahía in la desembocadura dopolnjujeta besedišče na prehodu iz rečnega reliefa
v obalnega. La bahía se pojavlja v vseh učbenikih in delovnih zvezkih, medtem ko se la
desembocadura le učbeniku Diverso. Slednjo besedo smo na končni seznam uvrstili
zaradi geomorfološke pomembnosti pojma za spodnji del rečnega toka. La sierra in la
catarata se pojavljata v vseh učbenikih in delovnih zvezkih. La catarata predstavlja
pogosto obliko ledeniškega in rečnega reliefa, la sierra pa pomensko dopolni stopnjevanje
la montaña – la sierra – la cordillera. Obe imata močno sociokulturno komponento.
Pojmi jezikovne ravni C1 se v učbenikih in delovnih zvezkih pojavijo 28-krat, kar je
enako pogosto kot pojavljanje geografskih besed na ravni B2 (25-krat). Vendar pa je
pojavljanje geografskega besedišča v analiziranih učbenikih in delovnih zvezkih na ravneh
B2 in C1 precej manjše kot pri nižjih jezikovnih ravneh.
Preglednica 6: Izbrano besedišče - C1
C1

Aktivna
raba

Pasivna
raba

SKUPNO

zaliv

la bahía

3

5

8

slap

la catarata

3

9

12

la sierra

0

7

7

la desembocadura

0

1

1

SKUPNO

6

22

28

gorska veriga
izliv

Avtor: Dan Kardum Šibila
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LEGENDA:
Bitácora
Diverso
Gente hoy

5.10.6. Dodatni besedi
Besedi el glaciar in el pico smo izbrali naknadno, saj ju ne najdemo na seznamu
besed PCIC. El glaciar smo v končni izbor uvrstili zato, ker se pojavlja v vseh učbenikih in
delovnih zvezkih ter je najpomembnejši dejavnik za nastanek ledeniškega reliefa. Besedi
el pico sta po pomenu podobni besedi la cima in la cumbre, ki sta na seznamu PCIC,
vendar se pojavita le v enem učbeniškem kompletu, medtem ko se beseda el pico v dveh,
Bitácora ter Gente hoy. Zato smo se odločili, da na seznam geografskih besed uvrstimo
slednjo.
Preglednica 7: Dodatni besedi
Aktivna
raba

Pasivna
raba

SKUPNO

el glaciar

4

8

12

el pico

0

3

3

4

11

15

A2
ledenik
vrh

SKUPNO

LEGENDA:
Bitácora
Diverso
Gente hoy

Avtor: Dan Kardum Šibila
5.11. Geografske reference
Del dokumenta Plan Curricular del Instituto Cervantes je tudi seznam geografskih
referenc, kjer so zapisani znameniti kraji, ki se nahajajo v Španiji in Latinski Ameriki ter so
izrednega pomena za prepoznavnost tako z naravovarstvenega in biotskega kot tudi
kulturnega in gospodarskega vidika. Pokrajine in reliefne oblike, ki so jih izoblikovali
prevladujoči geomorfološki procesi, so splošno poznane in zato predstavljajo pomemben
element pri približevanju učne vsebine učencem. Spodnja infografika prikazuje prisotnost
krajev z njihovimi lastnimi imeni v učbenikih in delovnih zvezkih.
Lastna imena, ki se pojavijo v učbeniških kompletih in jih kot geografske reference
navaja tudi PCIC, so sledeča: Amazonas (el río), Titicaca (el lago), Perito Moreno (el
glaciar), Iguazú (la catarata), Hornos (el cabo), la Pampa (la llanura), los Andes (la
cordillera) in Sierra Morena (la sierra).
Slika 10 prikazuje, da so bile vse besede z geografsko referenco prisotne le v
Bitácori in Diverso, razen el golfo (el golfo de México), ki se pojavi v vseh treh učbeniških
kompletih. Izbrani besedi la bahía in el pico se nikoli ne pojavita s predlagano geografsko
referenco po PCIC, medtem ko sta besedi el salto (slap) in el istmo (ožina) prisotni s
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predlagano referenco, a ju zaradi neskladja s kriteriji nismo uvrstili v predlagano končno
besedišče.
Slika 10: Infografika geografskih referenc
TÉRMINO
el río
el lago

REFERENTE GEOGRÁFICO
Amazonas, Orinoco, Paraná (América del Sur), Duero, Ebro (España)...
Titicaca (Bolivia), Nicaragua (Nicaragua), Petén Itza (Guatemala), Maracaibo (Venezuela)...

el glaciar

Perito Moreno, Upsala (Argentina)...

la catarata

Iguazú (Argentina), Juanacatlán (México).

el golfo

Venezuela (Venezuela, Colombia), Vizcaya (España), México (México)...

el cabo

Hornos (Chile), Finisterre (España)...

la bahía

Coronado (Costa Rica), La Habana (Cuba)...

el volcán

Nevado del Ruiz (Colombia), Teide (España), Popocatépetl (México)...

la llanura

la Pampa (Argentina), la Mancha (España)...

la meseta

Paraná (Argentina), Castilla (España)...

el desierto

Atacama (Chile, Perú).

la cordillera
el estrecho
el pico

los Andes (América del Sur), los Pirineos (España).
Magallanes (Chile), Gibraltar (España)...
Aconcagua (Argentina), Teide (España), Huascarán (Perú)...

la sierra

Sierra Maestra (Cuba), Sierra Morena (España), Sierra Madre (México)...

la cascada

Cola de Caballo (México), Guairá (Paraguay), Tequendama (Colombia)...

el salto

Salto del Ángel (Venezuela)

el delta

delta del Ebro (España), delta del Orinoco (Venezuela),

el estuario
el istmo

marismas del Odiel (España), estuario de Reloncaví (Chile)...
Panamá (Panamá), Tehuantepec (México)...

el altiplano

Bolivia, Perú…

el manglar

Nicaragua (Nicaragua), Yunque (Puerto Rico), Tacarigua (Venezuela)...

LEGENDA:
Bitácora

Gente hoy

Diverso

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Izbrano besedišče

5.11.1. Besedišče izven PCIC
V učbenikih in delovnih zvezkih smo zasledili tudi nekaj geografskih pojmov, ki jih
PCIC ne vsebuje. Pojme lahko razdelimo na vremenske pojave (relámpago44 , huracán45 ,
nubes46 , niebla47 ), reliefne oblike (cueva48, cuenca49, cenote50, punta51, arrecife52 , roca53 ,
lecho54 ) in tekoče ter stoječe vode (salto55, charco56, poza57 , salar58). Izpostavljene pojme
največkrat srečamo pri bralnem razumevanju s predstavitvami držav ali znanih geografskih
lokacij, ki uvaja specifične geografske pojme. Tovrstna besedila se pojavljajo v vseh
analiziranih učbenikih. Nekoliko večji poudarek dajejo umetniški besedi in predstavitvam
držav kompleti Diverso. Omeniti velja, da v analizo nismo vključili posebne izdaje Diverso
Español B, ki vsebuje še večji razpon raznovrstnih besedil, vendar bi na ta način naredili
metodološki odmik od uravnoteženega učbeniškega vzorca. V nekaterih primerih so pojmi
del umetniške besede v obliki poezije ali krajših odlomkov iz knjig pomembnejših
pisateljev. Ti pogosto uporabljajo motive iz narave za opis pokrajine in okoliščin.
Geografski pojmi po našem mnenju povečujejo avtentičnost besedil in hkrati služijo
kot oporne točke za obravnavo specifičnih geografskih pojavov na podlagi predpripravljene
učne situacije.

44

Strela

45

Hurikan

46

Oblaki

47

Megla

48

Jama

49

Porečje

50

Cenote

51

Vrh ali rt

52

Koralni greben

53

Skala

54

Rečna struga

55

Vodni padec ali slap

56

Luža

57

Kotanja

58

Salar
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5.12. Analiza mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih
5.12.1. Uvod v analizo
Pons Dasí (2013) je v svoji raziskavi o mnogoterih inteligencah v učbenikih pri
poučevanju španščine kot tujega jezika dokazala, da ima pri učenju tujega jezika
najpomembnejšo vlogo jezikovna inteligenca. Enako je v svojem diplomskem delu o
mnogoterih inteligencah v učbeniku En acción ugotovila tudi Sivec (2009). Sledijo ji
prostorska inteligenca, interpersonalna, intrapersonalna, telesno-gibalna in nazadnje
logično-matematična. Glasbene in naravoslovne inteligence v analiziranih učbenikih
(Gente 2, Intercambio 2, Avance B2 in Español en marcha 3) Pons Dasí ni zaznala.
Obravnavanim inteligencam je pripisala velik motivacijski pomen pri razumevanju in
usvajanju jezikovnih prvin. V svojih zaključkih poudarja, da je analizirane učbenike, ki
temeljijo na komunikacijskem (Gente 2), pojmovno-funkcijskem (Intercambio 2) in strukturalističnem pristopu (Avance B2 in Español en marcha 3) obravnavala celostno, brez
semantičnih kriterijev, in na ta način prišla do splošnejših rezultatov. Metodologija njene
analize mnogoterih inteligenc pri dejavnostih je temeljila na vzorcu, ki je obsegal vse
naloge v izbranih učbenikih, ne glede na tip ali vsebino dejavnosti.
Zafošnik (2016) je v svoji raziskavi za diplomsko delo z vidika mnogoterih inteligenc
analizirala dva učbenika (¡Vamos al circo! in Colega 1). Učbenika sta namenjena učenju
španskega jezika med šestim in enajstim letom starosti. Metodološko je analizo razdelila
na kvantitatvno zaznavanje poglavitnih in spremljevalnih inteligenc. Rezultati analize so
potrdili močno prevlado jezikovne inteligence v obeh učbenikih (v obeh med 50 % in 60
%). Ostale inteligence pa so si deleže med 2 % in 23 % razdelile glede na učni pristop
učbenika. Največje razlike v prisotnosti posameznih inteligenc glede na učni pristop so se
pokazale pri prostorski, logično-matematični in interpersonalni inteligenci. Prisotnost
telesno-gibalne, glasbene in intrapersonalne inteligence je izolirana le na osamljene
primere.
Analiza, opravljena na podlagi treh učbeniških kompletov, išče vzporednice z
ugotovitvami Sivec (2009), Pons Dasí (2013) in Zafošnik (2016) glede bolj ali manj
pogosto prisotnih inteligenc, hkrati pa poglablja obravnavo učbenikov ter delovnih zvezkov
na dejavnosti z izključno geografskim besediščem. Tako bomo z vidika mnogoterih
inteligenc analizirali le tiste dejavnosti, pri katerih se pojavlja geografsko izrazoslovje.
Analiza nas bo posledično vodila v delne, a vsebinsko homogene zaključke o značilnostih
učbeniških kompletov. Metodologija naše analize mnogoterih inteligenc, ki bo
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predstavljena v naslednjem podpoglavju, ima največ skupnih točk z analizo Tine Zafošnik,
ki jo bomo omejili z dodatnimi parametri.
5.12.2. Metodologija analize mnogoterih inteligenc
Prisotnost in vrsto mnogoterih inteligenc v učbenikih ter delovnih zvezkih bomo
analizirali kvantitativno in le pri dejavnostih, kjer se pojavlja geografsko izrazoslovje. Vsako
dejavnost bomo kasneje kvalitativno ovrednotili glede na prevladujoče mnogotere
inteligence. Za njihovo vrednotenje vzpostavljamo dvojni kriterij. Mnogotere inteligence
bomo razdelili na primarne in sekundarne inteligence. Primarna inteligenca je lahko le ena,
medtem ko je sekundarnih inteligenc lahko več. Kriterij za vrednotenje primarnih inteligenc
določa, da je primarna inteligenca le tista, brez katere učenec glavnega cilja dejavnosti ne
bi mogel izpolniti. Sekundarne inteligence pa so tiste, ki močno pripomorejo k doseganju
učnih ciljev, a za njihovo dosego niso bistvene. Podatke o primarnosti in sekundarnosti
mnogoterih inteligenc bomo statistično obdelali in pri tem iskali vzorce povezanosti z
učnim pristopom učbeniških kompletov.
5.12.3. Kriteriji analize mnogoterih inteligenc
Vsebinski kriteriji za analizo vsake izmed inteligenc izhajajo iz njihove teoretične
opredelitve in predvidenih dejavnosti učenca, značilnih za vsako posamezno inteligenco.
5.12.4. Delovne hipoteze pri mnogoterih inteligencah
V. Najpogostejša primarna inteligenca je jezikovna inteligenca.
VI. Prostorska inteligenca je zaradi povezanosti geografije s prostorskimi predstavami
napogostejša sekundarna inteligenca.
VII. Prisotnost mnogoterih inteligenc v posameznem učbeniškem kompletu je pogojena z
učnim pristopom, ki je uporabljen v učbenikih in delovnih zvezkih.
5.12.5. Analiza mnogoterih inteligenc v učbeniškem kompletu Bitácora
Učbeniški kompleti Bitácora 1, Bitácora 2 in Bitácora 3 štejejo skupno 187 primarnih
in sekundarnih aktivacij različnih inteligenc pri dejavnostih z geografskim besediščem.
Učbeniki jih imajo skupno 62, delovni zvezki pa 125. Prisotnost se dalje členi na 35
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primarnih in 27 sekundarnih aktivacij mnogoterih inteligenc v učbenikih in 77 primarnih ter
51 sekundarnih v delovnih zvezkih. Slednji so pri kompletih Bitácora nosilci dejavnosti, pri
katerih se pojavlja geografsko izrazoslovje.
Pri analizi mnogoterih inteligenc v Bitácori smo zaznali štiri glavne značilnosti, ki se
pojavljajo v vseh treh učbeniških kompletih.
Pričakovano močno prevladuje jezikovna inteligenca. Ima najvišje odstotke pri vseh
spremenljivkah. Najpogostejša je kot primarna in kot sekundarna inteligenca v učbenikih
ter delovnih zvezkih. Tako v učbenikih kot delovnih zvezkih se prisotnost v obliki
sekundarne inteligence nekoliko zmanjša. Posebnost jezikovne inteligence je dejstvo, da
je zaradi poučevanja jezika prisotna pri vseh nalogah. Največkrat se pojavi kot primarna
inteligenca. Kot sekundarna inteligenca pa se pojavi v kombinaciji z ostalimi inteligencami.
Graf 1: Primarne mnogotere
inteligence v učbenikih Bitácora

Logično-matematična
22,85 %
Jezikovna
Glasbena
Prostorska
5,72 %
Telesno-gibalna
Interpersonalna
Intrapersonalna
14,28 %
Naravoslovna

Graf 2: Primarne mnogotere
inteligence v delovnih zvezkih
Bitácora

5,41%

5,72 %

10,81%
8,11 %
51,43 %

8,11%

63,5 %

4,06%

Avtor: Dan Kardum Šibila
Prostorska inteligenca je izmed vseh ostalih inteligenc najbolj konstantno pojavlja
pri dejavnostih. V povprečju se kot primarna inteligenca v učbenikih in delovnih zvezkih
pojavlja v 10,09 % in kot sekundarna inteligenca v 11,54 %.
Logično-matematična inteligenca, ki ima v učbenikih in delovnih zvezkih
zanemarljivo vlogo kot primarna inteligenca (5,5 %), pri obeh pa doživi sunkovit skok na
18,51 % v učbenikih in 21,57 % v delovnih zvezkih kot sekundarna inteligenca. Dejavnik,
ki najbolj vpliva na ta pojav je zagotovo tip nalog, ki sporazumevalni cilj dosega prek nalog
logičnega urejanja, povezovanja, razstavljanja in sestavljanja. Tovrstni tipi nalog aktivirajo
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jezikovno inteligenco kot primarno in logično-matematično kot sekundarno. V Bitácori se
pogosto logično-matematični pridruži še prostorska inteligenca.
Graf 3: Sekundarne mnogotere
inteligence v učbenikih Bitácora

14,82 %
Logično-matematična
Jezikovna
Glasbena
7,41 %
Prostorska
Telesno-gibalna
Interpersonalna
14,82 %
Intrapersonalna
Naravoslovna

Graf 4: Sekundarne mnogotere
inteligence v delovnih zvezkih
Bitácora

17,65 %

18,51 %

21,57 %

17,65 %
44,44 %

9,8 %

33,33 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
Leksikalni učni pristop Bitácore mnogokrat členi navodila dejavnosti na več učnih
oblik. Tako lahko učenec dejavnost najprej reši samostojno in kasneje še skupinsko.
Neodvisno od omenjenih učnih oblik so navodila zasnovana tako, da učenec pri odgovoru
velikokrat uporabi intrapersonalno inteligenco, največkrat s premislekom, v kakšnem
odnosu je učenec sam do predmeta vprašanja. Na drugi strani navodila interpersonalno
inteligenco vpeljejo na način, da se učenci med seboj posvetujejo o lastnih predlogih in na
podlagi analize stanja pripravijo sintezo učne snovi. Razlog, zakaj interpersonalna
inteligenca kot sekundarna inteligenca naraste na 17,65 % pri delovnih zvezkih, je prav v
tem, da navodila dejavnosti razvejijo in aktivirajo več inteligenc hkrati. Ravno razpršenost
inteligenc je skupna značilnost kompletov Bitácora, saj so v posameznih primerih, poleg
primarne, aktivirane še tri sekundarne inteligence. Največkrat sta to intrapersonalna in
interpersonalna inteligenca v kombinaciji z logično-matematično ali prostorsko inteligenco.
Glasbena inteligenca se je pojavila le v delovnem zvezku Bitácora 1. Telesnogibalna in naravoslovna inteligenca v analiziranih dejavnostih kompletov Bitácora nista
prisotni.
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Graf 5: Primarne mnogotere
inteligence v kompletu Bitácora
5,5 %
14,68 %
Logično-matematična
Jezikovna
7,35 %
Glasbena
Prostorska
Telesno-gibalna
10,09 % 2,75 %
Interpersonalna
Intrapersonalna
Naravoslovna

59,63 %

Graf 6: Sekundarne mnogotere
inteligence v kompletu Bitácora

16,67 %
Logično-matematična
Jezikovna
Glasbena
Prostorska
14,1 %
Telesno-gibalna
Interpersonalna
Intrapersonalna
11,54 %
Naravoslovna

20,51 %

37,18 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
5.12.6. Analiza mnogoterih inteligenc v učbeniškem kompletu Gente Hoy
V učbenikih in delovnih zvezkih Gente hoy 1, Gente hoy 2 in Gente hoy 3 je pri
dejavnostih, ki vsebujejo geografsko besedišče, prisotnih skupno 191 aktivacij mnogoterih
inteligenc. Primarnih aktivacij je 93, od tega 48 v učbenikih in 45 v delovnih zvezkih. Pri
sekundarnih mnogoterih inteligencah je prav tako prisotnih 93 aktivacij, 57 v učbenikih in
36 v delovnih zvezkih. Učbeniški kompleti Gente hoy so edini, pri katerih je razmerje med
primarnimi in sekundarnimi inteligencami povsem uravnoteženo. Uravnoteženost kaže na
to, da imajo učbeniki in delovni zvezki podoben pomen za učenčev napredek, saj skupaj
preko komunikacijskega pristopa, osredotočenega na dejavnosti, razvijata štiri osnovne
jezikovne zmožnosti z različnimi poudarki na učnih strategijah, oblikah, spretnostih in
nenazadnje tudi na mnogoterih inteligencah.
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Največkrat zastopana inteligenca v učbeniških kompletih Gente hoy je jezikovna
inteligenca, ki se v učbenikih giblje med 41,67 % kot primarna in 40,32 % kot sekundarna
inteligenca, v delovnih zvezkih pa med 55,56 % kot primarna in 52,78 % kot sekundarna
inteligenca. Manjši skok v prisotnosti jezikovne inteligence je opazen le ob primerjavi
učbenikov z delovnima zvezkoma, saj se v delovnih zvezkih jezikovna inteligenca nekoliko
okrepi. Pojav velja po našem mnenju pripisati namembnosti delovnih zvezkov, ki so
namenjeni predvsem učenčevemu urjenju in utrjevanju znanja, s poudarkom na
individualnih dejavnostih.
Graf 7: Primarne mnogotere
inteligence v učbenikih Gente
hoy

Graf 8: Primarne mnogotere
inteligence v delovnih zvezkih
Gente hoy
6,67 %

Logično-matematična
Jezikovna
Glasbena
Prostorska
Telesno-gibalna
Interpersonalna
Intrapersonalna
Naravoslovna

20,83 %

8,33 %

17,78 %
4,44 %

16,7 %

41,67 %

15,56 %

55,56 %

12,5 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
Logično-matematična inteligenca je v vlogi primarne inteligence zastopana v 8,33 %
v učbenikih in 6,67 % v delovnih zvezkih. Kot sekundarna inteligenca ima v učbenikih
podoben delež (8,06 %), medtem ko se pri delovnih zvezkih pojavi v 22,22 %. Izpostaviti
velja, da se pri delovnem zvezku Gente hoy 1 pojavi osemkrat, v Gente hoy 2 pa se sploh
ne pojavi. To anomalijo delno pojasnjuje višja koncentracija besedišča ravni A1 do A2 in s
tem občutno več nalog v Gente hoy 1 (67) v primerjavi s Gente hoy 2 (14). Delno pa pojav
pojasnjujejo tudi tipi nalog pri dejavnostih z geografskim besediščem v Gente hoy 1, ki so
v primerjavi s Gente hoy 2 raznovrstnejši.
Interpersonalna inteligenca je v učbenikih nekoliko močneje zastopana kot v
delovnih zvezkih. V vlogi primarne inteligence se pojavi v 16,67 %, kot sekundarna
inteligenca pa v 25,81 %. V delovnih zvezkih se pogostnost interpersonalne inteligence
zniža na 4,44 % kot primarna in 5,56 % kot sekundarna inteligenca. Razlog za to je
manjša potreba po učnih oblikah v skupinah in dvojicah v delovnih zvezkih.
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Graf 9: Sekundarne mnogotere
inteligence v učbenikih Gente
hoy
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Graf 10: Sekundarne
mnogotere inteligence v
delovnih zvezkih Gente hoy

40,32 %

8,33 % 5,56 %
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5,56 %

1,61 %
8,06 %
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Intrapersonalna inteligenca je v učbenikih zastopana v 20,83 % kot primarna
inteligenca in 14,52 % kot sekundarna inteligenca. V delovnih zvezkih obdrži pogostnost v
vlogi primarne inteligence (17,78 %), medtem ko se ta v obliki sekundarne inteligence
zniža na 5,56 %. Pojavi se le v dveh primerih, in sicer izključno v Gente hoy 2.
Prostorska inteligenca ima vzorec višje pogostnosti kot primarne inteligence, tako v
učbenikih kot tudi v delovnih zvezkih (12,5 % in 15,56 %), medtem ko se v vlogi
sekundarne inteligence zniža na 8,06 % v učbenikih in 8,33 % v delovnih zvezkih.
Posebnost učbeniških kompletov Gente hoy sta glasbena in naravoslovna
inteligenca, saj sta prisotni obe. Glasbena inteligenca se pojavi tako v učbenikih kot v
delovnih zvezkih v obliki sekundarne inteligence. Skupno se pojavi v treh primerih, kar
predstavlja 3,06 % sekundarnih inteligenc. Naravoslovna inteligenca se pojavi le v enem
primeru, natančneje v vlogi sekundarne inteligence v učbeniku Gente hoy 1.
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Graf 11: Primarne mnogotere
inteligence v učbeniškem
kompletu Gente hoy
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Graf 12: Sekundarne
mnogotere inteligence v
učbeniškem kompletu Gente
hoy
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Avtor: Dan Kardum Šibila
5.12.7. Analiza mnogoterih inteligenc v učbeniškem kompletu Diverso
Skupno število aktivacij mnogoterih inteligenc pri dejavnostih z geografskim
besediščem v Diverso 1, Diverso 2 in Diverso 3 je 201. Primarnih aktivacij v učbeniku je
78, sekundarnih inteligenc pa 60. Delovna priloga k učbeniku (v nadaljevanju delovni
zvezek) ima 45 primarnih ter 18 sekundarnih aktivacij. Učbenik vsebuje izrazito največ
dejavnosti (138), ki spodbujajo delovanje mnogoterih inteligenc, medtem ko ima delovni
zvezek občutno manj aktivacij (63), kar velja pripisati posebnosti učbeniških kompletov
Diverso, ki v eni knjigi združujejo učbenik in delovni zvezek. Učenca vodijo skozi procesa
samoocenjevanja in utrjevanja znanja, ki imata vlogo diagnostičnega preverjanja
učenčevega znanja. Sam proces usvajanja znanja poteka v učbeniškem delu, v katerem
ima najpomembnejšo vlogo komunikacijski pristop učenja. Ta po našem mnenju vpliva na
prisotnost in sestavo inteligenc, pri katerih smo zaznali pet značilnosti.
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Kompleti Diverso v splošnem temeljijo na komunikacijskih dejavnostih, s pomočjo
katerih učenci pridobivajo večji del jezikovnih zmožnosti. Povečana prisotnost jezikovne
inteligence pri dejavnostih je posledica poudarkov na raznovrstnih medkulturnih tematikah
v besedilih, implicitnem in eksplicitnem uvajanju besedišča ter kasnejšem urjenju.
Jezikovna inteligenca je izrazito v prvem planu v delovnih zvezkih (84,45 %), medtem ko je
v učbeniškem delu delež 67,95 %. Kot sekundarna inteligenca se tako v učbeniškem delu
kot tudi v delovnem zvezku pojavlja povprečno v 39,74 %. Razlog za tako visok odstotek v
razdelku primarnih inteligenc gre iskati v ciljih učbeniških kompletov, ki v ospredje
postavljajo potrebe posameznika pred potrebe pouka v razredu. Pri dejavnostih z
geografskim besediščem smo zaznali, da je večji del aktivnosti učenca usmerjen v
samostojno učenje brez interakcije z okolico. Pri delovnih zvezkih so še posebej izrazite
komponente urjenja, utrjevanja, ponavljanja ter samoocenjevanja, medtem ko je v
učbeniškem delu poleg urjenja in utrjevanja prisotno še usvajanje znanja. Pri slednjem se
sestava mnogoterih inteligenc iz polja skoraj izključno jezikovnih elementov razširi še na
ostale inteligence.
Graf 13: Primarne mnogotere
inteligence v učbenikih Diverso
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Graf 14: Primarne mnogotere
inteligence v delovnih zvezkih
Diverso
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Logično-matematična inteligenca se kot primarna inteligenca v učbeniškem delu in
delovnem zvezku pojavi le enkrat, kar predstavlja 0,81 %, medtem ko se njena prisotnost v
obliki sekundarne inteligence v obeh primerih skokovito poveča na skupno 29,49 %. Vzrok
za tako porazdelitev je prevlada jezikovne inteligence pri dejavnostih, kar logičnomatematično postavlja v spremljevalno inteligenco, ki se mestoma povezuje še s
prostorsko.
Prostorska inteligenca je kot primarna in kot sekundarna inteligenca v podobnem
deležu prisotna v učbeniškem delu ter v delovnem zvezku (12,2 % kot primarna in 8,97 %
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kot sekundarna). Naloge, pri katerih ima prostorska inteligenca primarno vlogo, se v vseh
primerih vežejo z jezikovno inteligenco, ki znatno prispeva k izpolnitvi cilja dejavnosti.
Graf 15: Sekundarne
mnogotere inteligence v
učbenikih Diverso
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Intrapersonalne inteligence v vseh treh delovnih zvezkih nismo zaznali. V
učbeniškem delu pa se pojavlja predvsem kot sekundarna inteligenca (10,00 %). Naloge v
kompletih Diverso so zastavljene tako, da od učenca le redko zahtevajo vrednotenje na
podlagi lastnih občutenj. Struktura večine nalog v Diversu se po Bloomovi taksonomiji
umešča v razpon od znanja, razumevanja in uporabe do analize in sinteze. Slednjo učenci
pogostokrat dosežejo s skupinskim delom.
Interpersonalna inteligenca se največkrat pojavi v učbeniških delih kompletov. Kot
primarna je prisotna v 11,54 %, kot sekundarna pa v 13,33 %. V delovnih zvezkih, ki so
bolj individualno usmerjeni, pa se prisotnost te inteligence zmanjša na 2,22 % kot primarna
in 11,1 % kot sekundarna inteligenca. Kljub temu, da je Diverso močno komunikacijsko
obarvan učbeniški komplet, imajo dejavnosti z geografskim besediščem manj interaktivnih
oblik učenja kot dejavnosti z ostalih področij in semantičnih polj, ki se sicer skozi učbenik
zrcalijo v skupinskih oblikah učenja ter aktivnostih v dvojicah.
V skupno treh primerih se kot sekundarna pojavi tudi glasbena inteligenca. Telesnogibalna in naravoslovna inteligencca nista prisotni.
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Graf 17: Primarne mnogotere
inteligence v kompletih Diverso
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Graf 18: Sekundarne
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kompletih Diverso
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5.13. Sklepi o izboru besedišča in mnogoterih inteligencah v analiziranih
učbeniških kompletih
Analiza dejavnosti v učbenikih in delovnih zvezkih Bitácora, Gente hoy in Diverso je
razkrila vzorce ter značilnosti, ki se kot rdeča nit pojavljajo v povezavi z geografskim
besediščem in mnogoterimi inteligencami v vseh učbeniških kompletih.
Prvi del analize učbenikov in delovnih zvezkov, ki se je nanašal na izbor
geografskega besedišča, je pokazal, da imajo učbeniški kompleti za pouk španskega
jezika homogen nabor geografskega besedišča. Ta v veliki meri sledi priporočilom PCIC
glede uporabe geografskega besedišča. Od skupno devetinšestdesetih pojmov v PCIC na
vseh jezikovnih ravneh (A1–C2) se jih je v učbenikih in delovnih zvezkih pojavilo
devetintrideset, kar predstavlja 56,52 % prekrivnost. Šestnajst pojmov se pojavlja v vseh
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učbenikih in delovnih zvezkih, kar predstavlja 23,19 % celotnega nabora geografskega
besedišča v PCIC.
Končni izbor geografskega besedišča za interaktivni didaktični predlog vsebuje
dvaindvajset pojmov iz PCIC. Štirinajst izmed njih se pojavlja v vseh analiziranih učbenikih
in delovnih zvezkih. Prekrivnost pojmov s PCIC na ravni A1 je 100 %, na ravni A2 40 %, na
ravni B1 60 %, na ravni B2 7,14 % in na ravni C1 16,66 %. Prisotnost geografskega
besedišča je torej obratnosorazmerna z ravnjo jezikovnih zmožnosti, kar pomeni, da nižja
kot je jezikovna raven, višja je zastopanost predlaganega besedišča. Na ta način
potrjujemo prvo hipotezo o obratnosorazmernosti količine besedišča z jezikovnimi ravnmi.
Ob vrednotenju raznovrstnosti besedišča, ki se pojavlja v učbenikih in delovnih
zvezkih, smo ugotovili, da imajo učbeniški kompleti Bitácora in Diverso najbolj raznoliko
besedišče. V obeh je prisotnih enaintrideset pojmov, predlaganih v PCIC, kar predstavlja
44,92 % prekrivnost. Učbeniški kompleti Gente hoy vključujejo dvaindvajset pojmov, kar
ustreza 31,88 % deležu.
Po količini besed so na prvem mestu učbeniški kompleti Diverso, s skupno 314
pojmi, sledita jim Bitácora z 261 in Gente hoy s 163 pojmi. Besedišče v učbeniških
kompletih smo navznoter razdelili glede na aktivno in pasivno rabo. Graf 19 prikazuje
porazdelitev besed v učbeniških kompletih, graf 20 pa sestavo v delovnih zvezkih.
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Skupna značilnost vseh učbenikov je, da so pojmi večkrat rabljeni pasivno kot
aktivno. Pri učbenikih v količini besed prevladujejo učbeniki Diverso s 23 aktivnimi in 202
pasivnima zapisoma pojmov. V delovnih zvezkih pa najvišje številke dosega Bitácora s 54
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aktivnimi in 86 pasivnimi pojmi. V vseh analiziranih učbenikih in delovnih zvezkih je
pasivnega besedišča več kot aktivnega. Rezultati razkrivajo, da je geografsko besedišče v
učbenikih pretežno pasivno, medtem ko je besedišče v delovnih zvezkih bolj aktivno. Ob
beleženju frekvenc in kasnejši oceni prispevka k raznovrstnosti besedišča smo ugotovili,
da delovni zvezki vsebinsko dopolnjujejo besedišče, ki ga uvajajo učbeniki, zato
potrjujemo hipotezo številka IV.
Zaključki analize kažejo tudi na nekatere značilnosti posameznih kompletov.
Bitácora, ki ima bolj izražen leksikalni pristop in dejavnosti osredinjene na čim večji
aktivnosti učencev, izkazuje pestrejše besedišče ter največjo količino dejavnosti, pri katerih
učenec pojme aktivno uporabi za izpolnjevanje jezikovnih ciljev. Kot edina ima v delovnih
zvezkih več zapisov besed kot v učbenikih (140 proti 121).
Drugačno sliko kažejo učbeniški kompleti Diverso, ki imajo v učbenikih izrazito višjo
frekvenco zapisov kot v delovnih zvezkih (225 proti 89). Skupno gledano Diverso dosega
najvišje številke glede prisotnosti zapisov, kar potrjuje našo oceno, da so kompleti Diverso
vsebinsko najbolj zgoščeni in posledično najbolj bogati z besediščem ter dejavnostmi.
Gente hoy ima količinsko najmanjšo frekvenco zapisov in najbolj skromno
besedišče v primerjavi z ostalima kompletoma, a hkrati najmanjši frekvenčni razkorak med
učbeniki ter delovnimi zvezki (v učbenikih je besedišča 10,47 % več). Razmerje izkazuje
uravnoteženost učbeniških kompletov Gente hoy na področju prisotnosti in raznovrstnosti
besedišča. Ugotovitve delno zavračajo hipotezo III, ki predpostavlja, da ima učni pristop v
učbenikih in delovnih zvezkih vzročno-posledično povezavo s količino ter naborom besed.
Trditev, da imajo učbeniki in delovni zvezki z leksikalnim pristopom večjo količino
geografskega besedišča ter raznovrstnejši nabor besed kot učbeniki in delovni zvezki z
ostalimi učnimi pristopi, glede na podatke ne drži. Potrdili smo, da imajo komunikacijski
učbeniški kompleti Diverso enako raznovrstno geografsko besedišče kot leksikalni in
kvantitativno celo več zapisov. Vendar velja izpostaviti, da je Bitácora kot učbeniški
komplet z leksikalnim pristopom kvalitativno v prednosti pred Diversom, saj ima največ
dejavnosti, pri katerih učenci receptivno usvojeno besedišče utrdijo in poglobijo s
produktivnimi dejavnostmi ter aktivno uporabo geografskega besedišča.
Drugi del analize učbenikov in delovnih zvezkov smo osredinili na prisotnost in
sestavo mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih. Analizirali smo skupno 325 nalog in
v skladu z vzpostavljenimi kriteriji dobili ravno toliko primarnih inteligenc. Sekundarnih
inteligenc smo našteli 254. Skupno število vseh aktivacij mnogoterih inteligenc je bilo 579.
Največ aktivacij mnogoterih inteligenc imajo učbeniški kompleti Diverso (201), sledita jim
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Gente hoy (191) in Bitácora (187). Rezultati členitve mnogoterih inteligenc na učbenike in
delovne zvezke razkrivajo, da so med učbeniškimi kompleti precejšnje razlike. Prisotnost
mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih Bitácora je zgoščena v delovnih zvezkih (62
v učbenikih, 125 v delovnih zvezkih), pri Diversu pa v učbenikih (138 v učbenikih, 63 v
delovnih zvezkih), pri Gente hoy pa je porazdelitev vnovič najbolj uravnotežena (110 v
učbenikih, 81 v delovnih zvezkih).
Rezultati delitve mnogoterih inteligenc na primarne in sekundarne inteligence so
zopet potrdili izpostavljene značilnosti učbeniških kompletov Bitácora, Gente hoy in
Diverso. Slednji ima največ primarnih integligenc izmed vseh (123), s poudarkom na
učbeniškem delu. Glavnina primarnih mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih
Bitácora je zbrana v delovnih zvezkih (74). Učbeniki in delovni zvezki Gente hoy pa so z
vidika porazdelitve primarnih inteligenc povsem uravnoteženi. Od skupno triindevetdesetih
aktivacij jih je oseminštirideset v učbenikih in petinštirideset v delovnih zvezkih. Podobno
velja tudi za sekundarne mnogotere inteligence, ki jih je skupno osemindevetdeset, kar je
hkrati najvišja zastopanost med vsemi kompleti in skoraj izravnana s primarnimi
inteligencami (93). Prisotnost sekundarnih mnogoterih inteligenc v Gente hoy se deli na
dvainšestdeset v učbenikih in šestintrideset v delovnih zvezkih.
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Graf 21: Primarne mnogotere inteligence
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Graf 22: Sekundarne mnogotere inteligence
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Tretja faza analize učbenikov in delovnih zvezkov je vključevala raziskavo notranje
sestave mnogoterih inteligenc v učbeniških kompletih. Prisotnost posameznih inteligenc
glede na primarnost in sekundarnost v učbenikih ter delovnih zvezkih je pokazala na
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nekatere skupne značilnosti z raziskavo Pons Dasí (2013) in Zafošnik (2016). Dasí je v
svojem magistrskem delu o mnogoterih inteligencah v učbenikih pri poučevanju španščine
analizirala učbenike, ki temeljijo na komunikacijskem (Gente 2), pojmovno-funkcijskem
(Intercambio 2) in strukturalističnem pristopu (Avance B2 in Español en marcha 3).
Zafošnik je v svojem diplomskem delu na podoben način analizirala učbenika ¡Vamos al
circo! in Colega 1. Metodologija, ki sta jo uporabili Pons Dasí in Zafošnik za identifikacijo
primarnih in sekundarnih inteligenc v učbenikih ELE59 , je bila drugačna od naše, zato
bomo komentirali le zaporedje pogostnosti mnogoterih inteligenc in ne odstotkov.
Najizrazitejša skupna značilnost pri vseh analiziranih učbeniških kompletih je
zagotovo visoka prisotnost jezikovne inteligence, ki ima kot primarna inteligenca (61,28 %)
in kot sekundarna inteligenca (40,95 %) prevladujočo vlogo, tako v učbenikih kot tudi v
delovnih zvezkih. Kot primarna inteligenca je bila največkrat aktivirana ravno jezikovna
inteligenca. Največje deleže dosegajo učbeniški kompleti Diverso. Pri učbenikih 67,95 %,
pri delovnh zvezkih pa 84,45 %. Najnižje vrednosti dosegajo učbeniški kompleti Gente hoy
z 41,67 % v učbenikih in 55,56 % v delovnih zvezkih. Delež jezikovne inteligence se pri
vseh učbeniških kompletih zniža ob prehodu na sekundarno inteligenco in se giblje med
33,33 % v delovnih zvezkih Bitácora in 52,78 % v delovnih zvezkih Gente hoy. Padec
deležev jezikovne inteligence v vlogi sekundarne inteligence gre pripisati odnosu med
primarno in sekundarno inteligenco, ki je značilen le za jezikovno inteligenco. Prisotnost
jezikovne inteligence bodisi kot primarne bodisi kot sekundarne inteligence je blizu 100 %.
Le redke dejavnosti za dosego svojih clijev ne zahtevajo aktivacije jezikovne inteligence.
Če je jezikovna inteligenca prisotna v vlogi primarne inteligence, po analogiji našega
kriterija ni prisotna kot sekundarna inteligenca in obratno. V nekaterih primerih so
dejavnosti vključevale le primarno inteligenco brez sekundarnih inteligenc. V vseh
omenjenih primerih je bila primarna jezikovna inteligenca, ki je dosegla operativni cilj brez
aktivacije sekundarnih inteligenc. Hipoteza V, ki trdi, da je jezikovna inteligenca
najpogostejša primarna inteligenca, je na podlagi pridobljenih rezultatov pravilna.
Prostorska inteligenca je po pogostnosti z 12,81 % na drugem mestu med
primarnimi inteligencami in na petem mestu med sekundarnimi inteligencami (9,55 %).
Manjši deleži pri prostorski inteligenci kot sekundarni inteligenci so značilni za vse
učbeniške komplete, z izjemo Bitácore. Pri Bitácori je tendenca obratna, saj so odstotki za
odtenek višji pri sekundarnih inteligencah (14,28 % proti 14,82 % v učbenikih in 8,11 %
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proti 9,8 % v delovnih zvezkih). Na splošno velja, da je prostorska inteligenca pri vseh
učbenikih in delovnih zvezkih najbolj stabilna inteligenca med vsemi. Menimo, da je to
pogojeno z grafično opremljenostjo modernih komunikacijskih učbenikov in delovnih
zvezkov, ki dejavnosti pogosto razširijo s slikovnim materialom. Ta ne služi le kot ozadje,
ampak kot podlaga za izvedbo dejavnosti, kar potrjujejo tudi rezultati, ki umeščajo
prostorsko inteligenco na drugo mesto med primarnimi inteligencam. Omeniti pa je
potrebno, da rezultati zavračajo našo hipotezo VI, ki trdi, da je prostorska inteligenca
zaradi nebesednih prvin, ki spremljajo geografsko besedišče, najpogostejša sekundarna
inteligenca. To mesto je pripadlo jezikovni inteligenci kot obvezni spremljevalki ostalih
primarnih inteligenc.
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Intrapersonalna inteligenca ima z vidika učbenikov in delovnih zvezkov opazna
nihanja. Pri delovnih zvezkih so odstotki običajno nižji kot pri učbenikih. Učbeniški kompleti
z najvišjo stopnjo intrapersonalne inteligence so Gente hoy. V učbenikih dosega 20,83 %,
v delovnih zvezkih pa 17,78 %, kar je tudi najmanjše nihanje med vsemi. Diverso ima
najmanj izraženo intrapersonalno inteligenco s 5,13 % v učbenikih in 0,00 % v delovnih
zvezkih. Bitácora se nahaja med njima in z največjo razliko – 22,85 % v učbenikih in 10,81
% v delovnih zvezkih. Pri Bitácori je to dejstvo še toliko pomembnejše, saj je delovni
zvezek nosilec dejavnosti. Vzorec se pri sekundarnih inteligencah ponovi v skoraj
identičnih odstotkih.
Interpersonalna inteligenca je kot primarna inteligenca z 8,53 % na četrtem mestu
po pogostnosti v učbenikih in delovnih zvezkih. Deleži nihajo od 16,67 % v učbenikih
Gente hoy do 2,22 % v delovnih zvezkih Diverso. Skupna značilnost vseh je, da imajo
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učbeniki višjo prisotnost interpersonalne inteligence kot delovni zvezki. Vzrok je
namembnost učbenikov, ki vključujejo več dejavnosti v skupinski učni obliki ali v dvojicah,
ki so najlaže izvedljive pri pouku. Enak vzorec pri interpersonalni inteligenci se pojavi v
vlogi sekundarne inteligence, kjer so nihanja še večja. Gente hoy ima vnovič najvišji delež
v učbenikih (25,81 %), medtem ko ima v delovnih zvezkih najnižji delež med vsemi (5,56
%). Interpersonalna inteligenca se pojavlja kot dopolnilo dejavnostim, ki jih učbeniki in
delovni zvezki vpeljejo s členitvijo nalog na več delov. Pogosto je zadnji del dejavnosti
namenjen sintezi ali izmenjavi informacij, ki jo učenci opravijo v dvojicah ali v skupini in na
ta način krepijo interpersonalno inteligenco.
Logično-matematična inteligenca ima v vseh učbenikih in delovnih zvezkih izrazit
vzorec naraščanja ob prehodu s primarne na sekundarno inteligenco. Kot primarna
inteligenca je s 4,27 % manj zastopana inteligenca. Dejavnosti z geografskim besediščem
so redko zasnovane zgolj na logično-matematični osnovi, vendar kar 20,57 % dejavnosti
vsebuje analitično povezovanje in različne tipe urejanja vsebine, kar aktivira logičnomatematično inteligenco kot spremljevalno, torej sekundarno inteligenco, ki občutno
pripomore k reševanju nalog. Najvišje deleže logično-matematične inteligence v vlogi
sekundarne inteligence dosegajo delovni zvezki in učbeniki Diverso. Delovni zvezki imajo
enak delež kot jezikovna inteligenca (38,89 %), učbeniki pa 26,67 %.
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Glasbena in naravoslovna inteligenca se pojavljata bolj kot ne naključno ter nimata
vzorcev, ki bi jih lahko medsebojno primerjali. Telesno-gibalna inteligenca se ni pojavila v
nobenem izmed analiziranih učbenikov in delovnih zvezkov.
Sinteza vzorcev in posebnosti, ki so se pojavili v učbeniških kompletih, nas je
pripeljala do zaključka, da so pri strukturi mnogoterih inteligenc vidne razlike med obema
analiziranima založbama (SGEL in Difusión). Bitácora in Gente hoy, ki izhajata pri založbi
Difusión, imata medsebojno več skupnih značilnosti kot z učbeniškimi kompleti Diverso
založbe SGEL. Največje razlike so se pokazale pri pogostnosti interpersonalne in
intrapersonalne inteligence, ki sta bolj prisotni pri Bitácori in Gente hoy, medtem ko je
jezikovna inteligenca bolj izrazita pri Diversu. Hipotezo VII, da je sestava mnogoterih
inteligenc v posameznem učbeniškem kompletu pogojena z njegovim učnim pristopom,
delno zavračamo, saj menimo, da imata velik vpliv na sestavo mnogoterih inteligenc tudi
ciljna skupina uporabnikov in sociokulturne zmožnosti, ki naj bi jih uporabniki pridobili s
pomočjo učila.

6. EMPIRIČNI DEL II: Interaktivni didaktični predlog
V drugem empiričnem sklopu bomo najprej predstavili poglavitne sestavne dele
interaktivnega didaktičnega predloga, oblikovanega na podlagi izbora geografskega
besedišča za drugo in tretje leto učenja španskega jezika v gimnaziji. V drugem delu
sledečega empiričnega sklopa pa bomo analizirali rezultate anketne raziskave, ki smo jo
opravili na vzorcu 154 dijakinj in dijakov štirih gimnazij v Mestni občini Ljubljana po
izvedenih učnih urah z interaktivnim didaktičnim predlogom.
Interaktivni didaktični predlog60 je sestavljen iz treh enot: učnega lista, e-knjige in
slikovnega slovarja, ki ju povezuje. Slikovni slovar predstavlja jedro interaktivnega
didaktičnega predloga, učni list in e-knjiga pa h končni izvedbi predloga prispevata učne
metode in oblike ter elemente interaktivnosti. Pri oblikovanju vseh treh enot smo upoštevali
teorijo mnogoterih inteligenc, izsledke analize učbeniških kompletov za pouk španskega
jezika in izbrano geografsko besedišče. Potek pouka z uporabo interaktivnega
didaktičnega predloga je predstavljen v učnih pripravah61, v katerih so navedene tudi učne
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Glej prilogo 1 in 2.

61

Glej prilogo 3.
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metode in oblike, didaktična načela, jezikovne zmožnosti ter aktivacije mnogoterih
inteligenc.
6.1. Slikovni slovar
6.1.1. Metodologija izdelave predlaganega slikovnega slovarja
Izdelava slikovnega slovarja kot jedrnega dela interaktivnega didaktičnega predloga
je metodološko potekala vzporedno z izborom besedišča in predstavlja njegovo vsebinsko
ter slikovno upodobitev, prilagojeno za rabo pri pouku.
6.1.2. Uskladitev slovarskih sestavkov
Da bi slikovni slovar izpolnjeval načeli nazornosti in abstraktnosti ter učinkovito
podajal pomenske razlage besed, smo najprej uskladili terminološki pristop in njegovo
upodobitev v praksi.
Španske razlage pojmov, uporabljene v slikovnem slovarju, so prilagoditve razlag
slovarja Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), slovenska razlaga pojmov v
didaktičniem e-učilu pa sledi razlagam v Geografskem terminološkem slovarju.
Struktura španskega slovarja DRAE je podobna slovarskim sestavkom v
Geografskem terminološkem slovarju. Razlikujeta se le po obsegu pomenskorazlagalnega dela, saj je DRAE splošni slovar in zato vsebuje več primerov, ter v
etimoloških pripisih v zaglavju, ki jih ima DRAE bistveno več zaradi namembnosti in želje
po čim večji obvestilnosti slovarja.
6.1.3. Upodobitvena tehnika
Predlagani slikovni slovar temelji na domišljijski pokrajini, kjer je upodobljenih
štiriindvajset geografskih pojmov, ki sooblikujejo Zemljino površje. Izmišljeno pokrajino z
elementi, ki nasprotujejo fizikalnim zakonom in dognanjem znanosti, smo izbrali s ciljem,
da elementi pritegnejo ter spodbudijo dijake k razmisleku o resničnem delovanju
geomorfoloških pojavov.
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Za upodobitev objektov, ki predstavljajo posamezen geografski pojem, smo izbrali
tehniko low poly62 . Čeprav tehnika objekte abstrahira do meje prepoznavnosti, svoje
osnovne oblike ne izgubijo. Filmska industrija in industrija videoiger pogosto uporabljata
tehniko low poly za prikaz ozadja in pokrajin, saj majhno število poligonov, poleg značilne
minimalistične estetike, avtorjem olajša delo in hkrati izboljša hitrost upodabljanja slike
(Hiti, 2017, str. 11–12).
Slika 11: Prikaz pokrajine in pojmov v slikovnem slovarju

Avtor: Dan Kardum Šibila
Vsaka abstrakcija geografskega pojava na ilustrirani pokrajini je povezana s
pojmom, zapisanim v španskem jeziku. Povezava med zapisom in ilustracijo je prikazana
s črto. Zapisi v zaobljenih pravokotnikih so pomaknjeni na obrobje, da besedilo ne bi
zakrivalo pokrajine na sredini.
Ob kliku na zapisan pojem aplikacija iBook Author63 približa pogled na želeno
globino in odpre pojavno okno z razlago. Razlaga je zapisana v španskem jeziku,
Gre za uporabo minimalnega števila poligonov v 3D modeliranju za minimalno in abstraktno ponazoritev neke enote.
Low poly se pojavlja v aplikacijah, največkrat pa v računalniških igrah, kjer je število poligonov, ki jih je grafični sistem
zmožen obdelati, omejeno s strani strojne opreme grafičnega sistema (Hiti, 2017, str. 9-12).
62
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Applov program za ustvarjanje digitalnih e-knjig.
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pomensko pa sledi definiciji v slovarju DRAE. Da bi dosegli visoko preglednost in
intuitivnost pri raziskovanju slikovnega slovarja, smo zoomiranje prilagodili tako, da sta
razlaga in ilustracija pojma vedno v vidnem polju uporabnika.
Po kliku na polje izven besedila se pogled vrne na osnovno razdaljo, na kateri so
vidni vsi pojmi slikovnega slovarja. Uporabnik lahko s ponovitvami tega postopka spozna
vse geografske pojave, ki smo jih upodobili na pokrajini.
Predlagan slikovni slovar je po svoji sestavi večkodno besedilo, torej besedilo z več
viri vhodnih dražljajev. Značilnost večkodnih besedil je, da so elementi sestavljeni iz
različnih semiotskih virov, ki skupaj sestavljajo sporočilno celoto. Besedilo prispeva k
vsebinskemu pojmovanju, slikovni elementi pa vsebino povezujejo, dopolnjujejo,
spreminjajo in ji omogočajo učinkovitejšo obdelavo, ki se kasneje preoblikuje v trajnejše
znanje (Starc, 2011).
6.2. Učni list
Učni list64 interaktivnega didaktičnega predloga prevzema vlogo učila, ki na štirih
straneh organizirano usmerja dejavnosti skozi učni uri. Oblikovanje učnega lista temelji na
čim večji vpeljavi mnogoterih inteligenc v dejavnosti in njihovi enakomerni porazdelitvi.
Poleg uravnotežene zastopanosti mnogoterih inteligenc smo skušali dejavnosti
taksonomsko urediti in vključiti didaktična načela za pouk geografije ter španščine.
Uporaba učnega lista pri pouku sovpada z dejavnostmi interaktivnega didaktičnega
predloga, predstavljenimi na digitalni interaktivni tabli, in jih dopolnjuje.
6.2.1. Zgradba učnega lista
Učni list je sestavljen iz logotipa interaktivnega didaktičnega predloga, vsebinskega
dela v obliki nalog in QR65 kode, ki dijake usmeri na anketni vprašalnik.
Logotip didaktičnega predloga povzema tri jedrne geografske pojme v izbranem
besedišču: gora, reka in morje. Logotip se pojavlja na učnem listu, e-učilu in
videoposnetku pri nalogi 2A.
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Glej prilogo 2.

Angleško query rewrite je prepis SQL (Structured Query Language) poizvedbe v alternativno obliko tabele (i-slovar,
2018).
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Slika 12: Logotip

Avtor: Dan Kardum Šibila
Vsebinski del učnega lista vsebuje sedem nalog z navodili za izvedbo dejavnosti.
Vsa navodila so opremljena s piktogramom, ki predstavlja aktivacijo določene jezikovne
zmožnosti za dosego zastavljenih učnih ciljev dejavnosti.
Večina nalog je enostavnih, le v dva primera se členita na A in B del. Po svoji
strukturi so naloge tipa dopolnjevanja, kratkih odgovorov, povezovanja, urejanja, pa tudi
strukturirane naloge z uvodno informacijo ter dejavnostmi, ki izhajajo iz nje (Žagar, 2009).
Tem nalogam smo dodali še vnašanje krajev na zemljevid, selektivno barvanje in risanje
na podlagi danih pogojev ter krajši esejistični del.
Na zadnji strani učnega lista se nahaja QR koda, ki uporabnike preusmeri na
spletno stran www.1ka.si, kjer se nahaja anketni vprašalnik za spremljanje in vrednotenje
interaktivnega didaktičnega predloga. Uporabnik lahko kodo skenira s pametnim mobilnim
telefonom, ki ima nameščeno aplikacijo za skeniranje črtnih in QR kod. Do spletne ankete
je mogoče dostopati tudi z drugih elektronskih naprav – tablice ali računalnika – preko URL
povezave na anketo.
Slika 13: QR koda za dostop do spletne ankte

Avtor: Dan Kardum Šibila
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6.3. E-učilo
Interaktivni del didaktičnega predloga se odvija na digitalni interaktivni tabli. Vsebino
projekcije smo izdelali v programu Apple IBooks Author, ki omogoča vnos različnih
multimedijskih vsebin, kvizov in interaktivnih elementov. Program je v osnovi namenjen
oblikovanju e-knjig, ki jih uporabnik objavi v Apple IBook Store, platformi za objavo
digitalnih publikacij. Uporabnik lahko e-knjigo pretoči in prebere.
Pri izdelavi digitalnega interaktivnega predloga smo program IBooks Author
prilagodili pedagoški rabi. Uporabili smo interaktivne elemente, kot so predvajanje zvoka in
videoposnetkov, kviz, slikovni slovar, označevanje pojmov ter približevanje, oblak z
besedilom in risanje.
Dejavnosti, ki smo jih vključili v digitalno interaktivno učilo, dopolnjujejo učni list tako
v vsebinskem smislu kot tudi z vidika učnih metod in oblik. Ob njihovi uporabi na digitalni
interaktivni tabli se e-učilo spremeni v orodje, ki aktivno povezuje učno vsebino, učenca in
učitelja.
Slika 14: Prikaz ozadja e-učila v programu IBooks Author

Avtor: Dan Kardum Šibila
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6.4. Učna priprava
Šečerov (2012) ugotavlja, da je raznovrsten pouk, ki upošteva različne zaznavne in
spoznavne učne stile, učinkovitejši, bolj dinamičen in vključujoč. Pestrost dejavnosti in
širina učnega vnosa povečujeta naklonjenost učencev za učenje tujega jezika. Dejavnosti,
ki vključujejo domišljijo, pomagajo odpraviti strah pred neuspehom. Take dejavnosti so
navadno raznovrstne in omogočajo situacije za raziskovalno ter izkušenjsko učenje.
Raznovrstnost dejavnosti prelaga del odgovornosti za izgradnjo znanja in pridobivanja
veščin na učenca samega (Šečerov, 2012).
Dejavnosti interaktivnega didaktičnega predloga so zastavljene po ključu
raznolikosti metod in oblik učenja, vpeljave mnogoterih inteligenc, širine jezikovnih
zmožnosti ter avtentičnosti učnih situacij.
Jezikovna raven interaktivnega didaktičnega predloga se giblje med A2 in B1 ter se
mestoma spusti na raven A1 ali seže do ravni B2. Težavnost ustreza tako drugim kot
tretjim letnikom gimnazijskega kurikula.
Učni pripravi v prilogi 3 predlagata potek pouka skozi dve šolski uri, ki sta
namenjeni obravnavi geografskega besedišča pri pouku španščine in ponujata uvid v
zastavljene učne cilje, učne metode ter oblike, nabor didaktičnih načel, mnogoterih
inteligenc ter jezikovnih zmožnosti.
6.5. Analiza anketne raziskave
6.5.1. Cilj raziskave
Cilj interaktivnega didaktičnega predloga je njegova vpeljava v pedagoški proces,
zato smo v ta namen obiskali štiri gimnazije v Mestni občini Ljubljana: Gimnazijo Bežigrad,
Gimnazijo Jožeta Plečnika, Gimnazijo Poljane in Škofijsko klasično gimnazijo. Raziskava o
vpeljavi geografskega besedišča, mnogoterih inteligenc in slikovnega slovarja s pomočjo
digitalne interaktivne table je trajala od 24. 4. 2018 do 6. 6. 2018. V tem času smo
interaktivni didaktični predlog predstavili desetim razredom prvih, drugih in tretjih letnikov
ter izpeljali dvajset kontaktnih učnih ur. V raziskavo so bile vključene vse dijakinje in dijaki
(154), ki so po koncu ure izpolnili spletno anketo, vezano na izvedbo učnih ur in usvojeno
znanje.
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6.5.2. Zgradba ankete
Anketni vprašalnik smo izdelali na slovenski anketni platformi www.1ka.si. V
vprašalnik smo vključili trinajst vprašanj in dvainštirideset spremenljivk na sedmih straneh.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov. Prvi del sprašuje po osnovnih podatkih o
anketirancu. Drugi del se nanaša na oceno ustreznosti in poznavanja besedišča. Tretji del
je namenjen evalvaciji izvedbe učne ure, učinkovitosti interaktivne table in slikovnega
slovarja ter raznovrstnosti dejavnosti, povezanih z mnogoterimi inteligencami. Četrti del
meri učinkovitost posamezih nalog na učnem listu. Peti del pa je namenjen preverjanju
usvojenega znanja pri učnih urah. Vsa vprašanja so zastavljena v slovenskem jeziku,
vsebinski del anketnega vprašalnika pa vsebuje tudi geografske pojme, zapisane v
španskem jeziku. Za uspešno dokončanje anketnega vprašalnika je moral uporabnik
odgovoriti na vsa vprašanja.
Računalniško predviden čas reševanja je bil 2 minuti 46 sekund, dejanski čas
reševanja pa se je ustavil na 3 minutah in 0 sekundah. Anketo je začelo reševati 178
dijakov, od tega smo prejeli 154 delno izpolnjenih anket in 135 v celoti rešenih anket.
Delež dokončanih anket je dosegel 76 % vseh dijakinj in dijakov, ki so pričeli z reševanjem
spletne ankete.
Dijakinje in dijaki so ankete večinsko reševali na mobilnih telefonih (143).
Računalnik jih je uporabilo enajst, medtem ko tablice ni uporabil nihče.
6.5.3. Metodologija
Analiza anketnega vprašalnika temelji na kvantitativni metodi obdelave podatkov, s
katero želimo potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. V anketi pridobljeni podatki so
številskega in opisnega tipa, njihove vrednosti pa bomo merili z nominalnimi, ordinalnimi in
razmernostnimi lestvicami. Iskali bomo frekvenčne porazdelitve podatkov, standardne
odklone, pravilnost hipotez pa bomo preverjali z bivariatno regresijo med spremenljivkami
na podlagi koeficienta korelacije R2.
6.5.4. Hipoteze
VIII.Uporabljeno geografsko besedišče interaktivnega didaktičnega predloga je najbolj
primerno za tretje leto učenja španskega jezika na gimnaziji.
IX. Ocena primernosti geografskega besedišča se po gimazijah bistveno ne razlikuje.
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X. Dijakom drugih letnikov jezikovna raven interaktivnega didaktičnega predloga povzroča
več težav kot tretjim letnikom.
XI. Interaktivni didaktični predlog je predstavljen jasno in sistematično.
XII.Interaktivna tabla izboljša kvaliteto pouka.
XIII.Slikovni slovar pripomore k razumevanju učne snovi.
XIV.Učne dejavnosti so raznolike.
XV.Učne dejavnosti ustrezajo načinu učenja dijakinj in dijakov.
XVI.Naloge na učnem listu z močnim poudarkom na mnogoterih inteligencah (1, 3, 5 in 7)
so najučinkovitejše.
XVII.Usvojeno znanje besedišča pri učnih urah se ne razlikuje glede na letnik.
6.6. Rezultati anketne raziskave
Anketno raziskavo je začelo reševati 178 dijakinj in dijakov, vendar je vprašalnik v
skladu z navodili izpolnilo le 154 dijakinj in dijakov. Vzorec se je do konca vprašalnika
zmanjšal na 135 anketirancev, saj vsi niso odgovorili na vsa vprašanja.
Preglednica 8: Spol
Q1: Spol

Frekvenca

Odstotek

Moški

39

25%

Ženski

115

75%

Skupaj

154

100%

Avtor: Dan Kardum Šibila
Razmerje med ženskami in moškimi je bilo 75 % proti 25 % v prid ženskega spola.
Najmanjšo razliko med spoloma smo zabeležili na Gimnaziji Jožeta Plečnika (31 % moških
in 69 % žensk), največjo pa na Gimnaziji Poljane (21 % moških in 79 % žensk).
Eden izmed ciljev anketne raziskave je bil pridobiti uravnotežen in statistično
pomemben vzorec za analizo. Interaktivni didaktični predlog smo zato predstavili na štirih
Gimnazijah v Mestni občini Ljubljana. Največji vzorec smo imeli na Škofijski klasični
gimnaziji, najmanjšega pa na Gimnaziji Jožeta Plečnika. Deleži posameznih vzorcev po
gimnazijah se gibljejo med 29 % in 21 %, kar predstavlja razmeroma uravnoteženo
porazdelitev anketirancev.
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Preglednica 9: Šola
Q2: Šola

Frekvenca

Odstotek

Gimnazija Bežigrad

40

26%

Gimnazija Jožeta Plečnika

32

21%

Gimnazija Poljane

37

24%

Škofijska klasična gimnazija

45

29%

Skupaj

154

100%

Avtor: Dan Kardum Šibila
Odločitev o izbiri letnikov, v katerih smo izvedli učne ure z interaktivnm didaktičnim
predlogom, je določila jezikovna raven interaktivnega didaktičnega predloga. Uporabljene
jezikovne ravni v interaktivnem didaktičnem predlogu (od A2 do B1) kurikularno ustrezata
drugim in tretjim letnikom gimnazijskega programa oziroma drugemu in tretjemu letu
učenja španskega jezika. Na Gimnaziji Jožeta Plečnika smo ure izvedli v dveh tretjih
letnikih, a z različnim predznanjem španskega jezika. Do tega je prišlo zaradi razlike v
številu let učenja španskega jezika. Eden izmed razredov se je španskega jezika učil šele
drugo leto, drugi razred pa tri. Razredu, ki je opravljal drugo leto učenja, smo podali
navodilo, da pri vprašanju Q3: Letnik izbere polje, namenjeno drugim letnikom. Na
Škofijski klasični gimnaziji pa smo, na željo učiteljice, uri izvedli tudi v prvem letniku, ki je
bil po njenem mnenju že blizu jezikovne ravni A2. Dijakinje in dijake prvega letnika smo
obravnavali kot posameznike v drugem letu učenja španskega jezika. V situacijah, ko je
prišlo do opaznejših razlik pri rezultatih, smo pojav posebej izpostavili. V četrtih letnikih
učnih ur nismo izvedli.
Preglednica 10: Letnik
Q3: Letnik

Frekvenca Odstotek

1

13

8%

2

65

42%

3

76

49%

4

0

0%

Skupaj

154

100%

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Frekvenčna porazdelitev po razredih pri vprašanju Q4: Razred statistično ni
pomembna. Delitev po razredih nam je omogočila le sprotni nadzor nad vnešenimi
podatki.
Preglednica 11: Razred
Q4: Razred

Frekvenca

Odstotek

A

14

9%

B

0

0%

C

45

29%

D

1

1%

E

94

61%

F

0

0%

G

0

0%

H

0

0%

Skupaj

154

100%

Avtor: Dan Kardum Šibila
Peto vprašanje odpira drugi vsebinski sklop, ki meri primernost predstavljenega
geografskega besedišča glede na jezikovno raven znanja španskega jezika, ki jo imajo
dijakinje in dijaki. Na lestvici od 0 do 100, pri čemer je 0 najmanj in 100 največ, so
primernost besedišča za njihovo trenutno raven ocenili s povprečno 81 enotami.
Standardni odklon od povprečja je znašal 20,59 enot. Najslabša ocena je bila osem točk in
se je pojavila enkrat, najboljša ocena pa je dosegla 100 točk, ponovila se je 44-krat.
Preglednica 12: Ocena primernosti besedišča
Q5: Kako na lestvici od 0–100
ocenjujete primernost predstavljenega
geografskega besedišča za vašo raven
znanja španščine?

Število
enot

Povprečje

154

81.0

Standardni
Minimum
odklon
20.59

8

Maksimum

100

Avtor: Dan Kardum Šibila
Preglednica 13 prikazuje oceno primerosti besedišča glede na letnik. Vpogled v
intervale v odvisnosti od letnika potrjuje hipotezo VIII, da je besedišče najbolj primerno za
tretje letnike gimanzije. Rezultati delno potrjujejo tudi hipotezo X o lažjem premoščanju
jezikovne težavnosti pri tretjih letnikih, saj obstaja močna korelacija (R2 = 0,994) med
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ocenami dijakov po letnikih in zahtevnostjo besedišča v interaktivenm didaktičnem
predlogu. Korelacija se izraža v linearni rasti ocene ustreznosti predstavljenega besedišča,
Preglednica 13: Ocena primernosti besedišča glede na letnik
Q5: Kako na lestvici od 0–100 ocenjujete primernost
predstavljenega geografskega besedišča za vašo raven znanja
španščine?
Letnik

Povprečje

Število enot

1

74,2

13

2

78,9

65

3

84,0

76

Skupaj

81.0

154

Avtor: Dan Kardum Šibila
ki najvišje vrednosti doseže ravno v tretjem letniku (84 %). Drugi letniki so primernost
besedišča ocenili s povprečno 78,9 %, pri ocenjevanju pa smo zaznali največja odstopanja
v obe smeri. Ocen prvih letnikov (74,2 %) tokrat nismo prišteli k drugim letnikom, da bi
pokazali razliko v ocenah glede na opravljeno število učnih ur in s tem povezanim
poznavanjem besedišča.
Statistični pogled na oceno primernosti geografskega besedišča za trenutno raven
znanja španskega jezika glede na različne gimnazije kaže homogene porazdelitve.
Standardni odklon med Gimnazijo Bežigrad, Gimnazijo Jožeta Plečnika in Gimnazijo
Poljane je 0,513 enot, kar dokazuje statistično pomembno homogenost.
Preglednica 14: Primernost besedišča glede na gimnazijo
Q5: Kako na lestvici od 0–100 ocenjujete primernost
predstavljenega geografskega besedišča za vašo raven znanja
španščine?
Letnik

Povprečje

Število enot

Gimnazija Bežigrad

82,4

40

Gimnazija Jožeta Plečnika

83,1

32

Gimnazija Poljane

82,1

37

Škofijska klasična gimnazija

77,4

45

Skupaj

81,0

154

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Na standardni odklon pri Škofijski klasični gimnaziji (3,62) vpliva vzorec trinajstih dijakov
prvega letnika, ki so podali nižje ocene glede primernosti. Homogenost povprečij med
ocenami gimnazij potrjuje hipotezo IX o majhnih razlikah med gimnazijami pri ocenjevanju
primernosti predstavljenega geografskega besedišča.
Podatki v preglednici 15 odgovarjajo na vprašanje o predhodnem poznavanju
predstavljenega geografskega besedišča. Največ dijakov (46 %) je odgovorilo z oznako
malo, kar jo na šest stopenjski lestvici z mediano 3,5 umešča na sredino porazdelitve, kot
Preglednica 15: Predhodno poznavanje besedišča
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je razvidno tudi iz grafa 26. Enajst dijakov je odgovorilo, da besedišča ne poznajo. Nihče ni
poznal vseh pojmov. Glavnina odgovorov se giblje v razponu med »zelo malo« in »veliko«.
Za nikogar besedišče ni bilo preveč enostavno, po drugi strani pa je stopenjska izbira
geografskega besedišča dijakinjam in dijakom omogočila priložnost za usvajanje novega
besedišča v območju trenutnih zmogljivosti mentalnega leksikona.
Graf 26: Predhodno poznavanje besedišča
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Analiza predhodnega poznavanja besedišča glede na letnik kaže na majhne razlike
med drugim in tretjim letnikom. Odgovori tretjega letnika so v primerjavi z drugim letnikom
pomaknjeni v smer večjega predhodnega poznavanja besedišča z manj odstopanji pri
skrajnih vrednostih, ki so v obeh primerih pod povprečjem.
Najmanjši standardni odklon imata postavki »veliko« in »zelo veliko« (3,53 enote),
največji odklon pa beleži postavka »malo« z nihanjem 9,19 enot.
Odgovore prvih letnikov na Škofijski klasični gimnaziji smo pripojili k drugim
letnikom, saj smo skupaj z učiteljico presodili, da je njihovo poznavanje besedišča dovolj
dobro.
Graf 27: Predhodno poznavanje besedišča glede na letnik
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Porazdelitev spremenljivk po ključu šol razkriva večja odstopanja med šolami. Svoje
predhodno poznavanje besedišča so najskromneje ocenili na Gimnaziji Bežigrad, kjer je
10 % dijakinj in dijakov odgovorilo z »ne poznam« in 35 % z »zelo malo«. Dijakinje in dijaki
Gimnazije Jožeta Plečnika so v 63 % označili postavko »malo«, pri ostalih postavkah pa
so bili odstotki pod povprečjem. Krivulja odgovorov dijakinj in dijakov Škofijske klasične
gimnazije v veliki meri sledi povprečnim vrednostim pri vseh postavkah in izkazuje širok
spekter različnih ravni predznanja. Svoje predznanje so najvišje ovrednotili dijakinje in
dijaki Gimnazije Poljane. Postavki »veliko« in »zelo veliko« dosegata nadpovprečne
deleže (35 % »veliko« in 22% »zelo veliko«), medtem ko deleža postavk »že poznam« in
»zelo malo« predstavljata vsaka po 3 %.
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Graf 28: Predhodno poznavanje besedišča glede na šolo
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Sedmo vprašanje v anketnem vprašalniku odpira tretji sklop vrednotenja izvedbe
učnih ur z uporabo interaktivnega didaktičnega predloga. Zastavili smo pet trditev, ki so
hkrati tudi naše delovne hipoteze. Vsako smo merili s šest stopenjsko razponsko lestvico.
Zanimali so nas jasnost in sistematičnost izvedbe učnih ur, učinkovitost digitalne
interaktivne table, nazornost slikovnega slovarja, raznolikost dejavnosti in dovzetnost za
učenje skozi vpeljavo mnogoterih inteligenc.
Preglednica 16 prikazuje frekvenčne vrednosti odgovorov in njihove ustreznice v
odstotkih znotraj neodvisne spremenljivke. Numerus se je pri tem sklopu znižal na 151
anketirancev.
Podatke iz preglednice 16 smo pretvorili v graf 30. Dodali smo mu še povprečne
vrednosti za vsako kategorijo. Krivulja jasnosti in sistematičnosti predstavljene učne snovi
nakazuje, da se je glavnina dijakinj in dijakov (51 %) strinjala z našo trditvijo, 45 % dijakov
in dijakinj pa se je povsem strinjalo, da je bil potek učnih ur razumljiv in postopen. Dva
dijaka se nista strinjala s trditvijo, štirje pa so se odločili za nevtralni »niti niti«. Nihče se v
celoti ni strinjal z jasnostjo in sistematičnostjo izvedbe učnih ur. Na podlagi odgovorov
dijakov lahko potrdimo hipotezo XI, da sta bili učni uri z interaktivnim didaktičnim
predlogom predstavljeni na jasen, razumljiv in sistematičen način, ki je dijakom omogočil
sledenje učni snovi.
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Preglednica 16: Ocena izvedbe ur
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Graf 29: Ocena izvedbe ur
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Naslednja hipoteza se nanaša na učinkovitost digitalne interaktivne table, za katero
trdimo, da je izboljšala kakovost pouka. En dijak se s tem v celoti ni strinjal, dva pa se z
učinkovitostjo digitalne interaktivne table nista strinjala. Postavko »niti niti« je izbralo
13 % dijakov, kar v kombinaciji z naslednjo kategorijo »se strinjam«, ki jo je izbralo 57 %
dijakov, izkazuje nekoliko slabše mnenje o dobrobitu interaktivne table. Popolno strinjanje
z učinkovitostjo digitalne interaktivne table je izreklo 28 % dijakov. Hipotezo XII o njeni
učinkovitosti potrjujemo s pridržkom zaradi tendence proti srednji kategoriji, ki digitalni
interaktivni tabli ne pripisuje znatne izboljšave pouka.
Rezultati vprašanja o slikovnem slovarju in njegovem prispevku k boljšemu
razumevanju učne snovi kažejo najuspešnejšo krivuljo, pri kateri največji delež odpade na
kategoriji »povsem se strinjam« (62 %) in »se strinjam« (35 %). Ostale tri kategorije skupaj
dosegajo le 3 %. Nestrinjanja dijaki niso izrazili. Hipotezo XIII o pomoči slikovnega slovarja
pri usvajanju učne snovi v celoti potrjujemo.
Porazdelitev podatkov o raznolikosti učnih dejavnosti ima podobne vzorce kot
učinkovitost digitalne interaktivne table. Osrednji del tvori kategorija »se strinjam« (52 %),
dopolnjujeta pa ga »povsem se strinjam« (36 %) in »niti niti« (11 %). Zadnja kategorija
vnovič nakazuje premik proti neopredeljenosti, ki je v enem primeru segla tudi v polje
nestrinjanja. Hipotezo XIV na podlagi statističnih podatkov potrjujemo.
Spremenljivka, ki je merila kompatibilnost predlaganih učnih dejavnosti z načini
učenja vsakega posameznika, je iskala odgovor na uspešnost vpeljave mnogoterih
inteligenc. Besedno zvezo mnogotere inteligence smo zamenjali s splošnejšo in
nezaznamovano idejo načina učenja, ki združuje učne ter spoznavne stile. Podatki kažejo,
da je hipoteza XV o ustreznosti učnih dejavnosti za posameznikov način učenja dosegla
najslabši razultat. Kategoriji nestrinjanja je izbralo skupno devet dijakinj in dijakov, kar
predstavlja 6 % anketirancev. Nadpovprečne vrednosti je dosegla kategorija »niti niti« (26
%), medtem ko se je s trditvijo strinjalo 49 %, v celoti strinjalo pa 19 % dijakinj in dijakov.
Križanje podatkov preglednice 16 glede na letnik odseva homogenost odgovorov
hipoteze XI o jasnosti in sistematičnosti predstavljene učne snovi. Podobno velja za
hipotezo XII o učinkovitosti digitalne interaktivne table, kar kaže na enako mero dojemanja
vloge digitalne tehnologije ne glede na starostno razliko, raven jezikovnih zmožnosti ali
geografskega znanja.
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Graf 30: Učna snov je bila
predstavljena jasno in sistematično

Graf 31: Interaktivna tabla je
izboljšala kvaliteto pouka
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Pri grafu 32 velja izpostaviti razliko pri vrednotenju slikovnega slovarja, kjer so dijakinje in
dijaki drugega letnika podali najvišjo oceno vplivu slikovnega slovarja na usvajanje
besedišča (65 %), medtem ko je tretji letnik oceno »povsem se strinjam« podal v 59 %
primerih.
Graf 32: Slikovni slovar je
pripomogel k razumevanju snovi

Graf 33: Učne dejavnosti so bile
raznolike
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Pri raznolikosti učnih dejavnosti so drugi letniki strinjanje s hipotezo XIV (Učne dejavnosti
so bile raznolike) izrazili v podobnih deležih (46 % »se strinjam« in 40 % »povsem se
strinjam«). V primerjavi s tretjimi letniki so 6 % pogosteje označili kategorijo »niti niti« in s
tem izrazili manjše strinjanje kot tretji letniki, pri katerih je največ dijakinj in dijakov
odgovorilo s »se strinjam« (59 %).
Graf 34: Učne dejavnosti so
ustrezale mojemu načinu učenja
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Sovpadanje predlaganih učnih dejavnosti s posameznikovimi učnimi in spoznavnimi
stili glede na letnik je pokazalo, da so odgovori drugih letnikov bolj zgoščeni okoli
kategorije »niti niti« in v primerjavi s tretjimi letniki, ki so podali oceno v celotnem razponu,
ne vsebujejo tolikšne raznolikosti v odgovorih.
Pri analizi podatkov sklopa o izvedbi učnih ur v odvisnosti od gimnazije se bomo
osredotočili na tri spremenljivke, pri katerih je prišlo do najizrazitejših vzorcev ali
odstopanj.
Hipoteza XII o pozitivnih vplivih digitalne interaktivne table na kakovost pouka ima
med šolami tri značilnosti, ki jih kaže izpostaviti. Dijakinje in dijaki Gimnazije Bežigrad so
interaktivno tablo ocenili pozitivneje kot dijaki ostalih šol. Svojo oceno so vnesli le v najvišji
dve kategoriji (56 % »se strinjam« in 44 % »povsem se strinjam«). Kategorija »povsem se
strinjam« je imela najnižjo frekvenco na Gimnaziji Poljane, kjer so dijakinje in dijaki del te
ocene prenesli v kategorijo »niti niti« in »se strinjam«. Slednja kategorija ima v primerjavi z
ostalimi šolami najvišji delež (64 %). Podobno velja tudi za dijakinje in dijake Škofijske
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klasične gimnazije, ki pa se za razliko od vseh ostalih gimnazij edini niso strinjali (5 %) ali v
celoti niso strinjali (2 %), da interaktivna tabla izboljša kvaliteto pouka. Čeprav deleža
skupaj dosegata le 7 %, je Škofijska klasična gimnazija edina, katere ocena je segla v
najnižji dve kategoriji.

Šola

Graf 35: Interaktivna tabla je
izboljšala kvaliteto pouka

Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Niti niti
Se strinjam
Povsem se strinjam

Gimnazija
Bežigrad
Gimnazija
Jožeta Plečnika
Gimnazija
Poljane
Škofijska
klasična gimnazija
0

25

50

75

100

Odstotki (%)

Avtor: Dan Kardum Šibila
Podatki za prispevek slikovnega slovarja k razumevanju predstavljene učne snovi
izkazujejo največjo homogenost z gledišča porazdelitve po gimnazijah. Dijakinje in dijaki
slikovnega slovarja nikjer niso ocenili negativno. Tri gimnazije so namenile več kot 50 %
deleže kategoriji »povsem se strinjam«. Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Poljane sta ji
namenili 72 % delež. Gimnazija Poljane ima posledično najmanjši delež v kategoriji »se
strinjam«, ki se je razporedila v sosednji dve kategoriji. Škofijska klasična gimnazija je
najvišjima kategorijama namenila 50 % in 48 % delež, preostanek pa kategoriji »niti niti«.
Gimnazija Jožeta Plečnika se s porazdelitvijo 3 % v kategoriji »niti niti«, 38 % v kategoriji
»se strinjam« in 59 % v kategoriji »povsem se strinjam« vnovič umešča na sredino po
vseh statističnih parametrih.
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Graf 36: Slikovni slovar je
pripomogel k razumevanju učne
snovi
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Rezultati ustreznosti učnih dejavnosti za posameznikov način učenja najbolj
izstopajo pri Škofijski klasični gimnaziji. Kategoriji »se ne strinjam« in »povsem se
strinjam« sta dobili 5 %. Ostali deleži se nahajajo pretežno v kategoriji »se strinjam« (51
%) in 39 % v kategoriji »niti niti«, kar je največ izmed vseh v tej kategoriji. Še večjo
raznolikost kažejo vrednosti pri Gimnaziji Poljane, kjer so dijakinje in dijaki podali odgovore
v celotnem razponu danih možnosti z gravitiranjem med kategorijama »se strinjam« in »niti
niti«. Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Jožeta Plečnika imata v obeh pozitivnih kategorijah
podobne deleže, ki obsegajo približno polovico (»se strinjam«) oziroma četrtino (»povsem
se strinjam«) anketirancev.
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Graf 37: Učne dejavnosti so
ustrezale mojemu načinu učenja
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Četrti sklop anketne raziskave je sestavljen iz dveh konceptualno enakih delov, ki
merita učinkovitost posameznih nalog na učnem listu. Prvi del se nanaša na naloge, ki
smo jih izvedli v prvi učni uri, drugi del pa na naloge druge učne ure. Oba dela imata po
štiri naloge. Za določanje mesta po učinkovitosti nalog smo upoštevali povprečne
vrednosti odgovorov v razponu pomembnosti nalog od ena do štiri, pri čemer je ena največ
in štiri najmanj. Vrednosti, ki težijo k mejnima vrednostima, določajo pomembnost nalog.
Rezultati prvega dela, ki se je navezoval na prve štiri naloge učnem listu in
povezane dejavnosti na digitalni interaktivni tabli, kažejo, da je bila najučinkovitejša naloga
številka tri. Naloga je od učencev zahtevala vpisovanje ustreznih geografskih pojmov v
prazne prostore v besedilu. Poleg praznega prostora smo zraven vstavili še izrez
geografskega pojava iz slikovnega slovarja, ki so ga dijakinje in dijaki lahko uporabili kot
medij za dosego cilja naloge. Naloga številka 2, pri kateri je dejavnost temeljila na slušnem
in vidnem razumevanju videoposnetka in vprašanjih, povezanih z njim, se je uvrstila na
drugo mesto po učinkovitosti. Na tretje mesto so anketiranci umestili nalogo številka štiri,
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pri kateri so dijakinje in dijaki iskali asociacije na geografski pojem. Na zadnje mesto pa so
umestili nalogo številka ena, ki je vsebovala elemente slušnih zaznav, introspekcije in
različnih asociacij na geografske lokacije.
Preglednica 17: Učinkovitost dejavnosti prve učne ure na učnem listu
Q8: Katere aktivnosti na učnem
listu prve učne ure so imele
največji učinek. Razvrstite po
pomembnosti od 1 do 4, pri
čemer je 1 največ in 4 najmanj.
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Graf 38 potrjuje, da so se dijakinje in dijaki jasno opredelili glede prvega in zadnjega
mesta, medtem ko deleži pri nalogah dve in štiri kažejo majhne razlike v porazdelitvi
znotraj spremenljivk.

Naloga

Graf 38: Ocene učinkovitosti dejavnosti od 1-4
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Preglednica 18 prikazuje povprečne vrednosti v razponu pomembnosti nalog od
ena do štiri glede na letnik. Bliže kot je vrednost skrajni vrednosti, bolj izrazita je tendenca.
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Vrednosti so glede na letnik medsebojno zelo povezane, standardni odklon od povprečnih
vrednosti med spremenljivkami je 0,05, korelacija med njimi pa 0,96. Hipotezo XVI, da
bodo naloge z najvišjo stopnjo vpeljave mnogoterih inteligenc ocenjene z najvišjimi
vrednostmi pri prvi učni uri zavračamo, saj sta prva in četrta naloga z vidika aktivacij
mnogoterih inteligenc najintenzivnejši, a so ju dijakinje in dijaki obeh letnikov uvrstili na
zadnji dve mesti.
Preglednica 18: Učinkovitost dejavnosti prve učne ure glede na letnik
Q8: Katere aktivnosti na učnem listu prve učne ure so imele največji učinek.
Razvrstite po pomembnosti od 1 do 4, pri čemer je 1 največ in 4 najmanj.
Letnik

Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3

Naloga 4

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

2. letnik

2,8

2,6

1,8

2,8

3. letnik

2,9

2,5

1,8

2,7

Avtor: Dan Kardum Šibila
Pogled na preglednico 19 prikazuje učinkovitost naloge v razponu od ena do štiri
glede na šolo. Vrednosti imajo dve izraziti značilnosti: (1) homogenost ocen Gimnazije
Bežigrad, Gimnazije Poljane in Škofijske klasične gimnazije ter (2) izrazit odklon pri
Gimnaziji Jožeta Plečnika, ki je dejavnosti ovrednotila drugače kot ostale tri šole.
Preglednica 19: Učinkovitost dejavnosti prve učne ure glede na šolo
Q8: Katere aktivnosti na učnem listu prve učne ure so imele največji učinek.
Razvrstite po pomembnosti od 1 do 4, pri čemer je 1 največ in 4 najmanj.
Šola

Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3

Naloga 4

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Gimnazija Bežigrad

2,9

2,5

1,7

2,9

Gimnazija Jožeta
Plečnika

2,1

2,8

2,3

2,8

Gimnazija Poljane

3,1

2,4

1,7

2,8

Škofijska klasična
gimnazija

3,4

2,5

1,5

2,6

Skupaj

2,9

2,5

1,8

2,8

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Iz grafa 39 lahko razberemo, da so dijakinje in dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika kot
najučinkovitejšo nalogo izbrali nalogo številka ena, medtem ko so ostale šole to nalogo
ovrednotile kot najmanj učinkovito. Sicer najbolje ocenjeno nalogo številka tri so uvrstili na
drugo mesto, ostali dve nalogi pa sta dosegli vrednosti okoli povprečja. Na podlagi R2
korelacije ugotavljamo, da so vrednosti pri Gimnaziji Bežigrad najbliže povprečnim
ocenam (0,993), vrednosti pri Gimnaziji Jožeta Plečnika pa najbolj oddaljene (0,017).
Graf 39: Korelacija povprečne ocene v odvisnosti od šole
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Tendence pri nalogah drugega učnega lista kažejo, da je naloga pet izrazito najbolje
ocenjena. Gre za sestavljeno nalogo, ki vključuje klasično povezovanje pojmov z ustrezno
razlago, ki smo jo nadgradili z vključitvijo selekcije geografskih pojavov na umetniškem
delu. Izpolnjene učne cilje smo preverili z barvanjem na interaktivni tabli. Delitev ostalih
mest je kompleksna, saj maksimalni deleži znotraj spremenljivk ne sovpadajo z izkazanimi
povprečji. Povprečje pri nalogi 7B je bliže vrednosti ena kot pri nalogi 6 in 7A, vendar
selekcija po kategoriji številka dve na drugo mesto uvršča nalogo 6, saj dosega višji, 31 %
delež. Na grafu 41 je vidna posebnost porazdelitve te spremenljivke, ki ima protiutež v 32
% deležu pri kategoriji številka štiri, kar vpliva na njeno povprečje (2,8), razvidno v
preglednici 20. Zaradi tega jo uvrščamo na tretje mesto, za nalogo 7B. Operativni cilj
slednje je sestaviti pisni sestavek in njegovo vsebino ustno sporočiti paru, ki simultano riše
upovedano pokrajino, medtem ko je šesta naloga od dijakov zahtevala oblikovanje lastnih
definicij pojmov glede na dane pogoje. Najmanj učinkovita naloga po mnenju dijakinj in
dijakov je naloga 7A, ki ima enako povprečje kot naloga šest, vendar višji delež pri
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Preglednica 20: Učinkovitost dejavnosti druge učne ure od 1–4
Q8: Katere aktivnosti na učnem
listu druge učne ure so imele
največji učinek. Razvrstite po
pomembnosti od 1 do 4, pri
čemer je 1 največ in 4 najmanj.
Naloga 5

1

2

3

4

Skupaj

80

23

23

17

143

56% 16% 16% 12%
17

Naloga 6

45

35

22

34

46

39

24

41

1,09

2,8

1,03

2,8

1,07

2,6

1,01

100%

48

46

1,8

143

143

15% 24% 27% 34%

Naloga 7B

Standardni
odklon

100%

13% 31% 24% 32%

Naloga 7A.

Povprečje

100%

32

143

17% 29% 32% 22%

100%

Avtor: Dan Kardum Šibila
kategoriji številka štiri. Pri tej nalogi so dijakinje in dijaki izbrali šest usvojenih pojmov in jih
sintetizirali v risbo pokrajine. Hipotezo XVI, da so naloge z najvišjo stopnjo vpeljave
mnogoterih inteligenc ocenjene z najvišjimi vrednostmi, pri drugi učni uri delno zavračamo,
saj nalogi 7B in 7A, pri katerih je vpeljanih največ mnogoterih inteligenc, nista bili najbolje
ocenjeni. Medtem ko je bila naloga pet, ki združuje klasično tipologijo naloge z nadgradnjo
z mnogoterimi inteligencami, izbrana kot najučinkovitejša.
Graf 41: Ocena učinkovitosti nalog od 1–4
56

Naloga

Naloga 5
Naloga 6

13

31

Naloga 7A

15

24

Naloga 7B.

17
0

16
24

12

32

27

29
25

16

1
2
3
4

34
32

50

22
75

100

Odstotki (%)

Avtor: Dan Kardum Šibila
Nizka stopnja korelacije med spremenljivkama glede na letnik (R2 = 0,524) razkriva,
da je letnik pomembno vplival na izbiro učinkovitosti nalog na drugem učnem listu.
Največja odstopanja so se zgodila pri peti nalogi, ki so jo drugi letniki odločneje postavili
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na prvo mesto, in pri nalogi 7B, ki so jo dijakinje in dijaki označili za najmanj učinkovito. Pri
nalogah 6 in 7A so vrednosti bolj homogene.
Preglednica 21: Učinkovitost dejavnosti druge učne ure na učnem listu glede na letnik
Q8: Katere aktivnosti na učnem listu prve učne ure so imele največji učinek.
Razvrstite po pomembnosti od 1 do 4, pri čemer je 1 največ in 4 najmanj.
Letnik

Naloga 5

Naloga 6

Naloga 7A

Naloga 7B

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

2. letnik

1,6

2,6

2,8

2,9

3. letnik

2,1

2,8

2,7

2,4

Avtor: Dan Kardum Šibila
Analiza učinkovitosti nalog druge učne ure glede na posamezno gimnazijo razkriva,
da so odgovori najbolj razpršeni v primeru Gimnazije Poljane, pri kateri je korelacija R2 =
0,678. Največja odstopanja beleži šesta naloga, ki so jo dijakinje in dijaki te gimnazije
uvrstili višje kot na ostalih treh gimnazijah. Najmanjša odstopanja od skupnih povprečnih
vrednosti beleži Škofijska klasična gimnazija, katere odkloni so bili pri nalogah 6, 7A in 7B
majhni, peto nalogo pa so dijakinje in dijaki ovrednotili z 1,5 in se najbolj približali vrednosti
ena, s tem pa potrdili učinkovitost te naloge.
Preglednica 22: Učinkovitost dejavnosti druge učne ure na učnem listu glede na šolo
Q8: Katere aktivnosti na učnem listu prve učne ure so imele največji učinek.
Razvrstite po pomembnosti od 1 do 4, pri čemer je 1 največ in 4 najmanj.
Šola

Naloga 5

Naloga 6

Naloga 7A

Naloga 7B

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Povprečna ocena

Gimnazija Bežigrad

2,0

3,0

2,8

2,2

Gimnazija Jožeta
Plečnika

2,0

2,7

2,6

2,7

Gimnazija Poljane

2,0

2,3

2,9

2,8

Škofijska klasična
gimnazija

1,5

3,0

2,8

2,7

Skupaj

1,8

2,8

2,8

2,6

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Graf 42: Korelacija povprečne ocene v odvisnosti od šole
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Zadnji sklop anketne raziskave je namenjen preverjanju usvojenega besedišča pri
učnih urah. Usvojeno znanje smo merili s tremi različnimi vprašanji.
Prvo vprašanje je od dijakinj in dijakov zahtevalo umestitev geografskih pojmov v
določen tip reliefa. Tega smo za lažjo in bolj avtentično predstavo povezali s turistično
dejavnostjo za vsak tip reliefa. Pri vsaki kategoriji je možnih več odgovorov, ki so bolj ali
manj ustrezni glede na tip reliefa.
Preglednica 23 kaže, da so učenci kategorijo Turismo de playa66 največkrat
povezali s pojmoma la isla67 (127) in la costa68 (131). Deleži ostalih pojmov niso presegli
10 %. Pri kategoriji Turismo de montaña69 je najbolj izstopal pojem el pico70 , ki ga je
označilo 93 % vseh anketirancev. Sledijo mu še geografski pojmi la catarata71 (41 %), la
selva72 (34 %) in el río73 (15 %).

66

Morski turizem.

67

Otok.

68
69

Obala.
Gorski turizem.

70

Vrh.

71

Slap.

Tropski deževni gozd.
73 Reka.
72
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Preglednica 23: Preverjanje znanja po tipu turizma
Q10: Označi tiste reliefne oblike in
geografske pojave, ki spadajo v
posamezen tip turizma.
Turismo de playa

Turismo de montaña

Turismo en los ríos

El
río

La
isla

El
pico

La
catarata

La
costa

La
selva

11

127

3

3

131

4

8%

89%

2%

2%

92%

3%

22

4

132

58

1

48

15%

3%

93%

41%

1%

34%

138

7

2

65

10

71

97%

5%

1%

46%

7%

50%

Skupaj

142

142

142

Avtor: Dan Kardum Šibila
Turismo en los ríos74 je največ anketirancev povezalo s pojmi el río (97 %), la selva
(50 %) in la catarata (46 %).
Graf 43 razkriva, da sta bila pojma la catarata in la selva edina, ki ju je več kot
tretjina dijakov in dijakinj povezala z več kot enim tipom reliefa. Ostali pojmi, ki so dosegali
deleže blizu 90 %, izkazujejo visko raven poznavanja značilnosti geografskega pojma in
pravilnega umeščanja pojmov v ustrezen tip reliefa.
Graf 43: Frekvenca uporabljenih geografskih
pojmov
140
Turismo de
playa
Turismo de
montaña
Turismo en
los ríos

Frekvenca

105

70

35

0

La

La

La

El

La

El

Rečni turizem.

134

a

74

lv

a
st

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Korelacija med odgovori drugih in tretjih letnikov dokazuje, da je bila stopnja
usvojenega besedišča pri prvem vprašanju zadnjega sklopa neodvisna od letnika.
Preglednica 24: Korelacija odgovorov glede na letnik
Letnik

Turismo de playa

Turismo de montaña

Turismo en los ríos

R2

0,998

0,970

0,967

Avtor: Dan Kardum Šibila
Vprašanji enajst in dvanajst sta preverjali poznavanje pomena pojmov la catarata in
el valle75. Pri prvem pojmu je bilo potrebno poiskati sopomenko, pri drugem pa
protipomenko. Prvo vprašanje je vsebovalo pomensko napačno razlago pojma (corbata de
agua76 ) in vsebinsko nepopoln izraz masa de agua77. Pravilen odgovor salto de agua78 je
izbralo 83 % vseh anketirancev. Deleži neustreznih odgovorov niso presegli 10 %. Na
podlagi podatkov v preglednici 25 ugotavljamo, da so dijakinje in dijaki usvojili oba pojma
in pomensko podobnost med njima.
Preglednica 25: Frekvence sopomenk pojma la catarata
Q11: Označi sopomenko besede la
catarata
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Odstotek

Corbata de agua

12

8,5%

Masa de agua

12

8,5%

Salto de agua

118

83%

Skupaj
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100%

Avtor: Dan Kardum Šibila

Preglednica 26: Korelacija sopomenk v odvisnosti od letnika
Letnik

Označi sopomenko besede la catarata

R2

0,995

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Vodna kravata.

Vodna masa.
78 Vodni padec.
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Korelacija med odgovori glede na letnik (preglednica 26) je vnovič visoka in kaže,
da so razlike v odgovorih vseh letnikov majhne.
Drugo vprašanje je iskalo odgovor na protipomenko pojma el valle. Napačnih
odgovorov ni, razlikujejo se le po stopnji pomenske ustreznosti. Najmanj ustrezen je pojem
el lago79, sledi la llanura80 , najustreznejši pojem pa je la montaña. Največ anketirancev je
pravilno izbralo pojem la montaña (61 %). Pojem la llanura pa je prejel 37 % delež.
Ugotavljamo, da so imeli dijakinje in dijaki težave pri interpretaciji nasprotnega pomena
pojma el valle, kar je vplivalo na večjo izbiro pojma la llanura od pričakovanega.
Preglednica 27: Frekvence protipomenk besede el valle
Q12:Označi protipomenko besede el valle
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Korelacija odgovorov drugih in tretjih letnikov ostaja zelo visoka. Izpostaviti velja
podatek, da so drugi letniki pojem la llanura izbrali manjkrat (33 %) kot tretji letniki (44%).
Preglednica 26: Korelacija protipomenk v odvisnosti od letnika
Letnik

Označi protipomenko besede el valle

R2

0,9477

Avtor: Dan Kardum Šibila
Ugotavljamo, da so rezultati sklopa preverjanja znanja potrdili hipotezo XVII, da se
raven usvojenega geografskega besedišča pri učnih urah na podlagi našega interaktivnega didaktičnega predloga ne razlikuje glede na letnik.

Jezero.
80 Ravnina.
79
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Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je od dijakinj in dijakov zahtevalo vris dveh
geografskih pojmov – la desembocadura81 in el cabo82 – v interaktivni zemljevid83, vključen
v spletno anketo in prikazan na njihovih mobilnih napravah. Osnovno predlagano območje
za vnos točk je obsegalo širšo okolico izliva reke Río de la Plata v Argentini in pripadajoči
del vzhodne obale Južne Amerike. Anketiranci so lahko zaradi lastnosti Google maps
Slika 15: Prikaz odgovorov na zemljevidu sveta

Avtor: Dan Kardum Šibila
aplikacije znotraj spletne ankete zapustili dano območje in točke vnseli na poljubno
lokacijo. Slika 15 predstavlja vnose koordinat po celotnem zemeljskem površju. Večina
odgovorov je zgoščena v danem območju. Enajst od 287 vnosov koordinat smo zabeležili
izven njega.
Odgovore smo obravnavali glede na ustrezne zgostitve vnosov za posamezno
reliefno obliko in odmike od njih. Ugotovili smo, da 222 odgovorov lokacijsko ustreza
iskanima reliefnima oblikama. Od tega je 42 ustreznih vnosov za el cabo in 180 za la

81

Izliv.

Rt.
83 Anketna platforma www.1ka.si dovoljuje vgradnjo Googlovega zemljevida in vnos točk na površje.
82
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desembocadura. Neustreznih odgovorov je bilo 65, kar ustreza 22,6 % skupnih vnosov. Na
podlagi vnosov koordinat smo na zemljevid na sliki 16 vrisali poligone z največjimi
zgostitvami ustreznih odgovorov in jih ločili od neustreznih.
Slika 16: Kartografski prikaz odgovorov za pojma la desembocadura in el cabo

Avtor: Dan Kardum Šibila
Dijakinje in dijaki so najbolje identificirali pojem la desembocadura, ki je bil na
danem območju bolj izrazit kot pojem el cabo, za katerega so imeli na voljo več možnosti.
Ugotavljamo, da so dijakinje in dijaki pojma, ki se uvrščata na raven B2 (el cabo) in C1 (la
desembocadura), tekom učnih ur usvojili ter ob preverjanju znanja ustrezno prikazali na
zemljevidu.
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6.7. Razprava
Cilj anketne raziskave je bil pridobiti informacije o uspešnosti izvedbe učnih ur s
pomočjo interaktivnega didaktičnega predloga in učinkovitosti njegovih sestavnih delov:
slikovnega slovarja, digitalne interaktivne table in dejavnosti, v katere smo vpeljali
mnogotere inteligence. Za dosego cilja smo povratne informacije zbirali v deset razredih
na štirih gimnazijah v Mestni občini Ljubljana. Numerus vzorca (154) je statistično
pomemben, njegova sestava po letnikih in šolah homogena, razmerje žensk in moških pa
pričakovano neuravnoteženo. Statističnih zaključkov na podlagi spola nismo delali,
osredotočili smo se predvsem na razliko glede na letnik, pri kateri smo iskali odgovore na
medsebojna nihanja v jezikovnih zmožnostih, poznavanju geografskega besedišča in
dojemanju učnih metod ter oblik.
Statistični podatki kažejo, da so tretji letniki bolje ocenili primernost predstavljenega
geografskega besedišča za svojo trenutno raven znanja španskega jezika, kar je po
našem mnenju odraz večjega uvida v lasten mentalni leksikon in predvsem večjega
predhodnega poznavanja besedišča. Poznavanje pomena pojmov po Šifrar Kalan (2008)
ključno vpliva na urejenost mentalnega leksikona. Slednje pa po našem mnenju vodi v
večjo zmožnost refleksije o lastnem znanju. Visoka korelacija med povprečnimi ocenami
glede na letnik delno dokazuje, da višja kot je stopnja poznavanja besedišča, natančnejša
je ocena primernosti besedišča. V našem primeru je raven zahtevnosti geografskega
besedišča ciljala na A2 do B1 po SEJO, kar ustreza pričakovanemu znanju za tretje leto
učenja španskega jezika v gimnaziji. Tretji letniki so primernost predstavljenega
geografskega besedišča ocenili najvišje (84/100), zato zaključujemo, da je besedišče
interaktivnega didaktičnega predloga v skladu z našo hipotezo VII, ki trdi, da je besedišče
najprimernejše za tretje letnike gimnazije. Nizek standardni odklon podatkov v preglednici
14 (0,513) pa razkriva, da pomembnega odstopanja med gimnazijami ni bilo, zato
potrjujemo tudi hipotezo IX.
Na podlagi podatkov o predhodnem poznavanju besedišča in izkušnjah pri pouku
smo iskali odgovor na hipotezo X, ki govori o slabši uspešnosti drugih letnikov pri
razumevanju in izvajanju dejavnosti v interaktivnem didaktičnem predlogu. Podatki kažejo,
da so dijakinje in dijaki skupno gledano srednje dobro poznali predstavljeno geografsko
besedišče, tretji letniki pa so pričakovano besedišče poznali nekoliko bolje od drugih
letnikov. Največja odstopanja so nastala pri analizi glede na gimnazije, pri katerih so svoje
predhodno znanje najvišje ocenili dijakinje in dijaki Gimnazije Poljane, najniže pa
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Gimanzije Bežigrad. Škofijska klasišča gimnazije je v veliki meri sledila povprečju,
Gimnazija Jožeta Plečnika pa je močno izpostavila kategorijo »malo«.
Izkušnje z učnih ur potrjujejo visoko stopnjo predznanja pri dijakinjah in dijakih
Gimnazije Poljane, kjer smo vedno izpolnili vse učne cilje in pravočasno izvedli vse
dejavnosti. Pri dejavnostih ustnega in pisnega izražanja so uporabljali najkompleksnejše
stavčne strukture za upovedovanje in razlago geografskih pojmov.
Odgovori Gimnazije Bežigrad v anketnem vprašalniku niso v skladu z našim
vrednotenjem znanja dijakinj in dijakov te gimnazije pri učnih urah. Zaznali smo, da med
dijakinjami in dijaki obstajajo večja nihanja v znanju španskega jezika in znanjem
geografije, kar se je pri pouku mestoma izrazilo v večji ali manjši notranji motivaciji za
izvajanje dejavnosti. Pojavile so se manjše skupine, ki so geografske elemente pri
dejavnostih hitro povezale med seboj in prišle do rešitve, vendar so rešitev v naslednji fazi
slabše ubesedile v španskem jeziku. Prav tako smo opazili posameznike z razvitimi
jezikovnimi zmožnostmi, a s slabše izraženimi ostalimi inteligencami, kot sta na primer
prostorska ali intrapersonalna inteligenca, zato jim je pri reševanju nalog pogosto
umanjkala vsebina odgovorov.
Naša opažanja pri Škofijski klasični gimnaziji sledijo njihovemu lastnemu
vrednotenju. Izpostavili bi pozitivne učinke povečane prisotnosti naravnih govorcev
španskega jezika med dijaki, ki pospešijo učni proces ostalih dijakinj in dijakov v razredu.
Dijakinje in dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika so svoje predhodno znanje vrednotili najbolj
sredinsko, kar pa se je v praksi izkazalo kot priložnost za večji skupinski napredek pri
ponavljanju in usvajanju novega besedišča. Z vidika naših izkušenj z različnimi letniki
potrjujemo hipotezo X o slabši uspešnosti drugih letnikov pri razumevanju in izvajanju
dejavnosti interaktivnega didaktičnega predloga. Razlike se pojavljajo predvsem pri
jezikovnih zmožnostih upovedovanja, hitrejšem poteku učnih dejavnosti ter pri priložnostih
za nasvete o učinkovitejši rabi jezika. Omenjene značilnosti so bile najbolj razvidne pri
šesti in obeh sedmih nalogah. Z gledišča razumevanja novega besedišča ob koncu učnih
ur ni bilo opaznih razlik med letniki in gimnazijami.
Sklop o vrednotenju izvedbe učnih ur nam je podal povratne informacije o šibkih in
močnih delih interaktivnega didaktičnega predloga. Tega smo zastavili po načelih
nazornosti in abstraktnosti ter postopnosti in sistematičnosti. Ravni težavnosti
geografskega besedišča so linearno naraščale, prav tako taksonomija dejavnosti. V
dejavnosti smo skušali vpeljati prvine mnogoterih inteligenc na način, da smo izdelali
naloge z močnim poudarkom na raznovrstnosti inteligenc in ločeno še naloge s klasično
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strukturo, vendar razširjene z elementi mnogoterih inteligenc. Najpogostejša primarna
inteligenca84 je bila jezikovna (naloge 2A, 3, uvodni del naloge 5, 6). Sledijo ji prostorska
(del naloge 1 na učnem listu, 7A), intrapersonalna (motivacija za nalogo 1, 4),
interpersonalna (2B, 7B) in logično-matematična inteligenca (faza povezovanja pojmov pri
nalogi 5). Naloge in dejavnosti na projekciji so vključevale tudi preostale mnogotere
inteligence, predvsem v vlogi sekundarnih inteligenc. Glasbena inteligenca se je izrazila v
zvočnem posnetku zvokov iz narave pri nalogi 1. Pri slednji se je glasbeni inteligenci ob
razločevanju zvokov pridružila še naravoslovna inteligenca, ki je sodelovala tudi s
prostorsko inteligenco pri barvanju ustreznih geografskih pojavov na sliki Carlosa de
Haesa pri nalogi 5. Telesno-gibalna inteligenca pa je bila aktivirana le posredno pri taktilnih
dejavnostih na digitalni interaktivni tabli.
Učni list je imel vlogo skeleta učne ure, ki smo ga dopolnjevali z interaktivnimi
dejavnostmi e-učila, prikazanega na digitalni interaktivni tabli. Ocene jasnosti in
sistematičnosti potrjujejo našo hipotezo XI in interaktivnemu didaktičnemu predlogu dajejo
pedagoško veljavo.
Pozitivno mnenje dijakov in dijakinj glede vpliva digitalne interaktivne table na
kakovost pouka po našem mnenju kaže na vsesplošno sprejemanje interaktivnih tehnologij
pri pouku, vendar na njihovo uporabo vpliva veliko dejavnikov, ki zmanjšujejo večjo
vključitev v učni proces. Najpomembnejši dejavnik predstavlja kombinacija stopnje
opremljenosti z interaktivnimi tehnologijami in pogostnostjo njene uporabe pri pouku.
Dijakinje in dijaki Gimnazije Bežigrad, ki je izmed vseh obiskanih gimnazij najbolje
opremljena, so učinkovitost digitalne interaktivne table ocenili najbolje. Menimo, da je
vsakodnevna uporaba digitalne interaktivne table za učence postala del pouka in
dokazala, da smotrna uporaba izboljšuje učni proces, zato so interaktivni didaktični
predlog lažje in bolje sprejeli kot dijakinje in dijaki Gimnazije Poljane ter Škofijske klasišne
gimnazije. Prvi so bili do dobrobiti uporabe digitalne interaktivne table bolj skeptični, kar se
je mestoma v praksi pokazalo kot možnost zamenjave dejavnosti z drugimi metodami in
oblikami učenja. Drugi pa so doprinos digitalne interaktivne table ocenili najbolj kritično
izmed vseh gimnazij, vendar velja omeniti, da gre del drugačnega odziva na digitalno
interaktivno tablo pripisati tipu interaktivne table v učilnicah. Škofijska klasična gimnazija
uporablja optično tehnologijo, ki projicira sliko na navadno belo tablo. Zaradi programskih
omejitev se je posledično zmanjšala interaktivnost, saj digitalno pisalo in privzeti program
nista delovala v celoti. Manjko interaktivnosti smo tako poskusili nadomestili z uporabo
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Za podrobnejši vpogled v vpeljavo mnogoterih inteligenc glej prilogo 3 in obrazložitev nalog 3 in 5 na straneh 139–140.
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markerjev na projicirani podlagi. Interaktivna izkušnja se je na ta način zmanjšala, kar
odslikavajo tudi rezultati.
Na Gimnaziji Jožeta Plečnika in Gimnaziji Poljane imajo nameščene taktilne
digitalne interaktivne table proizvajalca Smart Technologies, ki je po naših izkušnjah
najenostavnejša za uporabo. Gimnazija Bežigrad pa uporablja naprednejše table
Promethean, ki ponujajo veliko možnosti za izdelavo vsebine in prikaz gradiv znotraj svojih
programskih rešitev ter so imed vseh uporabljenih sistemov najbolj didaktizirane.
Razlik v odnosu do digitalne interaktivne table glede na letnik nismo opazili.
Menimo, da dejavniki, kot so starost, jezikovne zmožnosti, geografsko znanje in značilnosti
predlaganih dejavnosti, niso vplivali na dojemanje vloge digitalne interaktivne table, ki je
po mnenju dijakinj in dijakov izboljšala kvaliteto pouka, zato potrjujemo hipotezo XII.
Slikovni slovar je statistično gledano najuspešnejši del interaktivnega didaktičnega
predloga. Razlog za to je njegova osrednja vloga pri obeh učnih urah. Kot edini izmed
interaktivnih elementov se v sosledju učnih ur pojavi trikrat, kar učencem omogoča
vračanje k povezavi geomorfološke oblike s pojmom v tujem jeziku. V praksi smo opazili,
da so si dijakinje in dijaki redno pomagali s slikovnim slovarjem pri doseganju ciljev
dejavnosti. V nekaterih primerih so za oblikovanje lastne pokrajine (naloga 7A) uporabili
enako perspektivo za upodabljanje kot v slikovnem slovarju, iz česar lahko sklepamo, da
je bila upodobitvena tehnika low poly pozitivno sprejeta. Hipotezo XIII o učinkovitosti
slikovnega slovarja brez zadržkov potrjujemo.
Največja odstopanja statističnih podatkov od izkušnje v razredu so nastala pri
interpretiranju raznolikosti učnih dejavnosti ter ujemanju s posameznikovimi načini učenja.
Dejavnosti v interaktivnem didaktičnem predlogu vključujejo širok spekter učnih metod,
oblik, načel in z jezikovnega vidika tudi vse štiri jezikovne zmožnosti. Temu smo dodali še
taksonomsko naraščanje kognitivnega mišljenja v tesni navezavi z mnogoterimi inteligencami. Statistični podatki potrjujejo hipotezo XIV o raznovrstnosti dejavnosti, izkušnje pri
učnih urah temu pritrjujejo, vendar z opombo, da so dejavnosti zgoščene in za dosego
vseh učnih ciljev ne dovoljujejo odmikov od učne priprave. Tovrstni izziv se je večkrat
pojavil pri drugih letnikih, kjer so bile dodatne razlage in ponovitve zaradi manjšega
razumevanja snovi pogostejše. Najvidnejša indikatorja uspešnosti poteka učnih ur sta bili
naloga ena in dve, pri katerih je bilo v nekaterih razredih potrebno zvočni posnetek in
videoposnetek predvajati dvakrat.
Pri ustreznosti dejavnosti interaktivnega didaktičnega predloga s posameznikovimi
načini učenja so podatki pokazali, da so najbolj sovpadali z odgovori dijakinj in dijakov
Gimnazije Bežigrad. Po našem mnenju gre velik del ustreznosti s posameznikovimi načini
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učenja na Gimnaziji Bežigrad pripisati vsakdanji prisotnosti digitalne interaktivne table pri
pouku, zato so dijakinje in dijaki ponotranjili tipologijo dejavnosti in ustroj interaktivne
tehnologije. Na podlagi statističnih podatkov za učinkovitost digitalne interaktivne table in
sovpadanja z učnimi stili ugotavljamo, da sta spremenljivki medsebojno povezani, saj so
dejavnosti didaktičnega predloga prirejene za učenje z digitalno interaktivno tablo. Čeprav
vzroka in posledice ni mogoče statistično dokazati, lahko na osnovi izkušenj pri učnih urah
podamo domnevo, da je velik del dijakinj in dijakov že ponotranjil koncept dejavnosti, ki jih
spodbuja interaktivna tehnologija, zato so tovrstne naloge, ki v veliki meri črpajo iz teorije
mnogoterih inteligenc, privzeli kot učinkovit način pouka. Dejavnosti z elementi
interaktivnosti in mnogoterih inteligenc so izkazali najmanj sovpadanja s posameznikovimi
spoznavnimi in učnimi stili na Škofijski klasični gimnaziji. Zaradi tehnoloških omejitev, ki so
okrnile interaktivnost didaktičnega predloga, so statistični rezultati pričakovani. Poleg tega
je izkušnja učnih ur pokazala, da smo morali dejavnosti v praksi večkrat razložiti in
utemeljiti njihov namen, da so jih dijakinje in dijaki izvedli v skladu z učnimi cilji. Skupno
gledano so bile naloge dobro sprejete, zaznali pa smo nihanja v razumevanju navodil pri
nalogah, katerih struktura je bila učencem manj poznana. Še posebno to velja za
dejavnosti e-učila, ki služijo kot podlaga za naloge na učnem listu.
Statistično in vsebinsko najbolj zgovorne ugotovitve se nanašajo na vrednotenje
učinkovitosti posameznih nalog na učnem listu. Vsaka naloga nagovarja drugačen tip
mnogoterih inteligenc, jih postopno združuje in podaja v taksonomskem vrstnem redu.
Statistični podatki učinkovitosti nalog so pokazali, da so naloge z največ vpeljanimi
mnogoterimi inteligencami po mnenju dijakinj in dijakov, ne glede na letnik, presenetljivo
ocenjene kot najmanj učinkovite. Izkušnje pri učnih urah temu pritrjujejo, zato na podlagi
obeh informacij domnevamo, da dejavnosti z nepoznano tipologijo reševanja in
neustaljenim postopkom za dosego cilja naloge niso prepoznane kot učinkovite. Podatki
kažejo, da so za dijakinje in dijake najučinkovitejše tiste naloge, ki imajo dovolj jasno
strukturo in navodila, da jih lahko rešijo po ustaljenih postopkih. Zato našo hipotezo XVI o
učinkovitosti dejavnosti z močnim poudarkom na mnogoterih inteligencah zavračamo.
Menimo, da za to obstaja več razlogov. Kot smo nakazali, je prvi vzrok dijakom in
dijakinjam nepoznana struktura dejavnosti, ki od njih zahteva prilagajanje na novo,
interaktivno učno okolje z večkodnimi vnosi učne snovi in aktivacije inteligenc, ki niso
nujno njihove najmočnejše. Drugi vzrok je vpetost v poznane postopke reševanja nalog, ki
učence preverjeno vodijo k izpolnjevanju učnih ciljev. Ob povezavi obeh potencialnih
vzrokov za izkazane vzorce ugotavljamo, da imata po mnenju anketirancev obe
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najučinkovitejši dejavnosti (naloga 3 in naloga 5) na učnih listih ter njuna dopolnila v obliki
e-učila skupno strukturno zasnovo. Ogrodje obeh nalog izhaja iz tradicionalnih tipov nalog.
Pri nalogi 3 gre za dopolnjevanje praznih prostorov v besedilu z ustreznim pojmom, pri
nalog 5 pa prevod v materinščino in povezovanje pojmov s pravilno razlago. Oba
preverjeno učinkovita tipa nalog smo nadgradili z interaktivnimi elementi in vanje vpeljali
mnogotere inteligence. Nalogi 3 smo dodali slikovni material, ki predstavlja pravilen pojem,
in v drugi fazi omogočili pogled na slikovni slovar na interaktivni tabli. Posameznik je lahko
odgovor iskal s pomočjo aktivacije več inteligenc in taktilno s pomočjo table. Prvi način je
bila zapomnitev pojma iz slušnega razumevanja, na katerega se je nanašala transkripcija
besedila, drugi način je bila kontekstualizacija iz sobesedila s pomočjo slikovnega prikaza,
tretji način pa prostorska povezava in logična izbira ustreznega pojma iz slikovnega
slovarja preko vizualnega ali telesno-gibalnega kanala. Pri nalogi pet smo prevode in
pravilne povezave razlag pojmov nadgradili z vpeljavo umetniškega dela Carlosa de
Haesa, špansko-nizozemskega slikarja pejsažev. Učenci so z logično-matematično in
prostorsko inteligenco izbrali geografske pojave na sliki, jih na digitalni interaktivni tabli
pobarvali in poimenovali pojme v španskem jeziku. Na ta način smo aktivirali še gibalno,
jezikovno in naravoslovno inteligenco. Kombinacija uveljavljene učne dejavnosti,
obogatene s smotrnimi mnogoterimi inteligencami in elementi interaktivnosti, je bila
najučinkovitejša formula za izvedbo dejavnosti v interaktivnem didaktičnem predlogu.
Rezultati zadnjega sklopa anketnega vprašalnika so pokazali, da so dijakinje in
dijaki vseh šol, ne glede na letnik, uspešno sledili učni snovi in usvojili velik del
geografskega besedišča. Hipotezo XVII o neznatnih razlikah usvojenega besedišča glede
na starost smo potrdili. Tekom učnih ur smo besedišče sproti preverjali, nadgrajevali in
prevajali v oba jezika.
Na Gimnaziji Poljane sta besedišče didaktičnega predloga in naloga 2B na učnem
listu prešla v eno izmed nalog odprtega tipa na končnem šolskem ocenjevanju. Na
Gimnaziji Jožeta Plečnika so besedišče preverili s Power Point predstavitvijo resničnih
geografskih pojavov v Španiji in ga nadgradili s slovnično strukturo preterito perfecto
simple ob nalogi »resnično/neresnično« na podlagi trditev iz učiteljičinega življenja. Na
Škofijski klasični gimnaziji pa so besedišče ponovili v sklopu naslednje učne ure.

144

7. SKLEP
Pričujoče magistrsko delo povezuje tri pedagoške pristope, ki se pri pouku le redko
prepletajo. Osnovni cilj združitve Gardnerjeve teorije o mnogoterih inteligencah, slikovnih
slovarjev in digitalne interaktivne tehnologije je bil oblikovati interaktivni didaktični predlog,
ki bi predstavljal učinkovito platformo za usvajanje geografskega besedišča za drugo in
tretje leto učenja španskega jezika v slovenskih gimnazijah.
Gardnerjeva teorija o mnogoterih inteligencah, ki se je od svojega nastanka leta
1983 uveljavila tako v psiholoških kot tudi pedagoških znanostih, je s svojimi osmimi
inteligencami, ob pomoči izsledkov analize učnih načrtov za pouk geografije ter španskega
jezika, predstavljala teoretični okvir didaktičnega predloga. Iz obeh učnih načrtov smo
izbrali skupno sedem operativnih učnih ciljev, ki smo jih vključili v interaktivni didaktični
predlog.
Geografsko besedišče kot jedro vsebine interaktivnega didaktičnega predloga smo
pridobili z analizo treh učbeniških kompletov za španščino in dokumenta Plan Curricular
del Instituto Cervantes. S selekcijo glede na izbrane kriterije smo iz nalog, ki so vključevale
geografsko besedišče, izluščili štiriindvajset geografskih pojmov različnih jezikovnih ravni
(od A1 do C1). Izbrano geografsko besedišče smo v interaktivnem didaktičnem predlogu
upodobili in predstavili s slikovnim slovarjem.
Nastajajoči vsebini didaktičnega predloga smo s podporo digitalne interaktivne
tehnologije dodali elemente interaktivnosti in jo povezali v zaključeno vsebinsko enoto.
Slednja je navzven digitalno predstavljena z e-učilom na interaktivni tabli, analogno pa s
pripadajočim učnim listom spremljevalnih dejavnosti za dve šolski uri.
Didaktična struktura dejavnosti interaktivnega didaktičnega predloga upošteva
ugotovitve analize prisotnosti primarnih in sekundarnih mnogoterih inteligenc pri nalogah z
geografskim besediščem v izbranih učbeniških kompletih za pouk španskega jezika.
Najizrazitejša primarna inteligenca je bila pričakovano jezikovna inteligenca (61,28 %).
Sledijo ji prostorska (12,81 %), intrapersonalna (11,59 %) in interpersonalna inteligenca
(8,53 %). Sestava sekundarnih inteligenc je pokazala nekoliko spremenjeno sliko z
jezikovno inteligenco na prvem mestu (40,95 %), ki ji sledijo logično-matematična (20,57
%), interpersonalna (15,49 %), intrapersonalna (11,82 %) in prostorska (9,55 %). Ostale
inteligence so bile prisotne le v osamljenih primerih in njihovi deleži niso presegli 2 %. V
interaktivnem didaktičnem predlogu razmerju deležov nismo sledili, saj smo skušali

145

zagotoviti raznovrsten in učinkovit vnos mnogoterih inteligenc, ki bi izpolnil zadane učne
cilje.
Pri oblikovanju interaktivnega didaktičnega predloga na način, da bo pri pouku
uspešen in učinkovit, nas je vodilo sedemnajst hipotez na treh vsebinskih področjih
(mnogotere inteligence, slikovni slovarji in digitalna interaktivna tehnologija). Uspešnost
interaktivnega didaktičnega predloga smo preverjali na vzorcu sto štiriinpetdesetih dijakinj
in dijakov štirih gimnazij v Mestni občini Ljubljana. Po izvedbi dveh šolskih ur v prvem,
drugem in tretjem letniku gimnazij smo dijakinje in dijake prosili za vrednotenje
interaktivnega didaktičnega predloga s spletnim vprašalnikom 1ka, ki so ga izpolnili z
uporabo mobilnih telefonov in QR kode na učnih listih.
Z anketno raziskavo smo želeli ugotoviti razlike v razumevanju, sprejemanju in
skladiščenju geografskega besedišča, predstavljenega v interaktivnem didaktičnem
predlogu. Poleg tega smo iskali tudi razlike v vrednotenju posameznih anketnih sklopov
med izbranimi gimnazijami.
Rezultati so pokazali, da so tretji letniki primernost predlaganega geografskega
besedišča za njihovo trenutno raven znanja španščine ocenili višje kot drugi letniki.
Posledično so imeli drugi letniki tudi več težav pri sledenju in razumevanju obravnavane
vsebine predloga. Razlike med gimnazijami so bile opazne, vendar gre razloge iskati v
prepletu različnih dejavnikov, med katerimi vidnejšo vlogo igrata opremljenost učilnic z
digitalno tehnologijo in navajenost dijakov na njeno uporabo pri vsakdanjem pouku. Vsi
anketiranci so pozitivno ovrednotili doprinos interaktivnosti, ki je prispevala k višji kvaliteti
pouka. Prav tako so interaktivni didaktični predlog označili kot jasen in sistematičen niz
dejavnosti, ki je na primeren način uvedel geografsko besedišče. Najbolje ocenjen del
interaktivnega didaktičnega predloga je bil slikovni slovar, ki je po mnenju anketiracev
največ prispeval k razumevanju učne snovi. Statistično najbolj raznoliko pa je bilo
vrednotenje učinkovitosti dejavnosti na učnih listih, pri katerem se je izkazalo, da sta
najučinkovitejši nalogi tri in pet, ki sta sestavljeni iz kombinacije klasičnega tipa nalog in
smotrno vpeljanih mnogoterih inteligenc. Naloge z močnim poudarkom na pestrosti
mnogoterih inteligenc, a z nepoznanim postopkom doseganja cilja, so bile večinsko slabše
ocenjene. Omeniti velja še ugotovitev, da so bili odgovori tega sklopa anketnega
vprašalnika najbolj raznoliki, tako glede na letnik kot tudi glede na gimnazijo.
Zadnji sklop anketnega vprašalnika je meril raven usvojenega geografskega
besedišča. Odgovori dijakinj in dijakov odsevajo visoko raven usvojenega besedišča, brez
pomembnejših razlik med letnikoma ali gimnazijami.
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Zaključimo lahko, da interaktivni didaktični predlog uspešno vpeljuje dejavnosti z
mnogoterimi inteligencami, ki smo jih oblikovali na podlagi izbranega geografskega
besedišča in podprli s tehnologijo digitalne interaktivne table. Menimo, da izsledki
anketnega vprašalnika ponujajo dober uvid v trenutno stanje in potrebe slovenskih dijakinj
in dijakov po smotrni uporabi raznovrstnih in večkodnih vnosov učne snovi, tudi preko
uporabe slikovnega slovarja, mnogoterih inteligenc ter digitalne interaktivne table.
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8. POVZETEK V ŠPANSKEM JEZIKU
8.1. Introducción
El reto principal del presente trabajo fin de máster titulado Introducción de las
inteligencias múltiples en la clase de geografía y español mediante el uso de diccionarios
ilustrados sostenidos por la tecnología de pizarra digital interactiva es entrelazar tres
áreas de enseñanza moderna de geografía y español que, hasta hoy en día, nunca
habían sido entretejidas. Las áreas de nuestro especial interés en este trabajo son: la
teoría de las inteligencias múltiples, diccionarios ilustrados y las tecnologías digitales
interactivas. La base de nuestra investigación teórica en las áreas expuestas es el desafío
de crear una intersección entre los tres conceptos de la enseñanza para poder luego
elaborar una propuesta didáctica interactiva. La propuesta didáctica interactiva es un
recurso didáctico que construye su armazón en base de la teoría de Howard Gardner
sobre las inteligencias múltiples, extrae su contenido del análisis de vocabulario
geográfico representado en forma de un diccionario ilustrado y toma su lugar en los
cursos de español mediante pizarra digital interactiva. La propuesta didáctica está
esencialmente destinada a los alumnos de segundo y tercer curso de secundarias en la
República de Eslovenia.
8.2. Estructura
La trayectoria de elaboración de la propuesta didáctica y aplicación en la práctica
contiene tres fases.
En primer lugar vamos a presentar teóricamente cada área correspondiente a la
propuesta y subrayar los aspectos pedagógicos de cada uno.
En segundo lugar vamos a analizar los planes curriculares de ambos cursos, tanto
de Geografía como de Español, que están actualmente vigentes en el sistema de la
enseñanza eslovena. El propósito principal será extraer objetivos operacionales comunes
y congruentes en el marco de la interdisciplinariedad de la propuesta didáctica. Asimismo
prestaremos atención al Plan curricular del Instituto Cervantes con el fin de obtener el
vocabulario geográfico, el cual, será filtrado mediante el análisis de los manuales
seleccionados de ELE. El análisis de los manuales y sus respectivos libros de trabajo
permitirá seleccionar el vocabulario final de la propuesta didáctica interactiva y a la vez
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facilitará el análisis de la presencia de las inteligencias múltiples en los manuales. La
presencia de las inteligencias múltiples en las actividades lingüísticas basadas en
geografía formará la orientación didáctica hacia la aplicación del vocabulario geográfico
final en la propuesta didáctica.
En tercer lugar vamos a argumentar los resultados de la encuesta sobre la
eficiencia y asimilación del vocabulario geográfico presentado por la propuesta didáctica.
Los resultados de la encuesta encajan las respuestas del alumnado de cuatro escuelas
secundarias en la capital de la República de Eslovenia, Liubliana. Las respuestas fueron
recolectadas después de haber realizado dos horas de docencia en cada de diez clases.
En total hemos realizado veinte horas de docencia.
A la hora de redactar la argumentación sobre los efectos positivos y negativos de la
propuesta didáctica interactiva, las inteligencias múltiples y el vocabulario geográfico
creamos diecisiete hipótesis laborales. Estas provienen de raíces teóricas en torno de los
probables impactos de las tres áreas investigadas y la propuesta didáctica interactiva.
Luego los resultados de la encuesta y su respectivo análisis nos ayudarán a evaluar la
calidad de la propuesta didáctica interactiva y sus posibles aplicaciones al curso de
Español en las escuelas secundarias en Eslovenia.
8.3. Parte teórica
En los siguientes apartados vamos a presentar el marco teórico del trabajo fin de
máster, empezando con la teoría de las inteligencias múltiples.
8.3.1. Inteligencias múltiples
El autor de la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, introdujo a la
comunidad psicológica siete inteligencias múltiples publicadas en el año 1983 en su libro
Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences. Su teoría, los criterios para la
identificación y su aplicación al proceso educativo alteraron la percepción del concepto de
la inteligencia que hasta entonces había sido reservada para la definición de una sola
inteligencia general. Esta favorecía destrezas como el uso de la lengua, razonamiento
lógico-matemático y capacidad visual-espacial para la resolución de problemas cognitivos
(Puchta, Rinvolucri, Fonseca-Mora, 2012). La teoría de Gardner en aquel entonces
proponía diversificación de una sola inteligencia hacia un abanico de destrezas
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intelectuales que una persona podría utilizar para resolver un problema (Pritchard, 2018).
El desarrollo y relación entre las destrezas intelectuales demuestran diferentes perfiles
intelectuales que incluyen un mosaico de inteligencias múltiples. A base de la
investigación en los años venideros y la evolución de la teoría, Gardner aumentó la
cantidad de las inteligencias múltiples a ocho inteligencias. Todas están brevemente
presentadas a continuación (Gardner, 1995):

• La inteligencia lingüístico-verbal
Esta inteligencia está relacionada con el uso eficaz y creativo de la palabra escrita
y oral. A los alumnos que poseen alta sensibilidad del uso de la palabra en cualquier
forma de su expresión y código cultural, les gusta leer, comunicar, escribir, crear juegos de
palabra y narrar clara y coherentemente el contenido.

• La inteligencia lógico-matemática
La inteligencia lógico-matemática está fuertemente asociada con el razonamiento
científico, búsqueda de relaciones causales, creación de sistemas y subsistemas para
luego poner el contenido en el orden en forma numérica o textual. Los alumnos suelen
categorizar, abstraer, buscar esquemas y experimentar.

• La inteligencia visual-espacial
La inteligencia visual-espacial corresponde a la percepción y creación del espacio
que nos rodea e imágenes abstractos mentales. Los alumnos con desarrollada
inteligencia visual-espacial elaboran mapas, gráficos, dibujos y construcciones de mayor
complejidad y buscan maneras de componer y descomponer objetos.

• La inteligencia cinético-corporal
Los rasgos principales de la inteligencia cinético-corporal están atados a la
capacidad del uso y la expresión corporal para diferentes finalidades y aspectos de la
vida. Los alumnos se apropian de conocimiento corporal mediante los estímulos táctiles,
sensoriales y la expresión verbal y corporal.
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• La inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal tiene sus cimientos en la habilidad de entender los
deseos o intentos de los demás y capacidad de relacionarse con ellos. El alumnado que
posee destrezas organizacionales, retóricas y es capaz de compartir y aprender de otras
personas goza de niveles superiores de inteligencia interpersonal.

• La inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal corresponde a la habilidad de abstraerse y centrarse
en los procesos metacognitivos. Los alumnos que puedan autocontrolarse y desarrollar
conocimiento a la hora de buscar las fronteras del yo tienen muy desarrollada la
inteligencia interpersonal.

• La inteligencia musical
La inteligencia musical suele ser la primera inteligencia manifestada por el ser
humano y los estímulos sonoros como el ritmo, melodía y voz son pilares del desarrollo de
esta inteligencia. Los alumnos que les atrae la voz humana y que distinguen entre ritmos,
tempo y diferentes matices vocales poseen un carácter desinhibidor en la expresión oral,
creación de contenidos y fonética.

• La inteligencia naturalista
La inteligencia naturalista está relacionada con la capacidad de discernir objetos,
especialmente en flora y fauna. Los alumnos con desarrollada inteligencia naturalista
observan, clasifican y buscan elementos claves que componen un fenómeno natural.
En resumen podemos afirmar que la teoría de las inteligencias múltiples es una
teoría de educación inclusiva y unificadora en la aplicación en el aula. En algunos puntos
comparte ciertas características con las demás teorías de aprendizaje, las acomoda y
presenta en otras modalidades que ofrecen al alumno diferentes oportunidades para
cumplir con la necesidades de aumentar y fortalecer su conocimiento.
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8.3.2. Pizarra digital interactiva
En la época antes de la llegada de tecnologías digitales, la imagen, el sonido y el
texto constituían entidades autónomas y en la mayoría de los casos poco compatibles
entre sí. Las actividades didácticas fueron programadas unilateralmente con claro
discernimiento entre cada tipo de informaciones. El despliegue de la tecnología digital en
cada rincón de la vida moderna empezó a borrar las fronteras entre medios de
información y sus respectivos códigos. En la educación, la pizarra digital interactiva
fusionó la imagen, el sonido y el texto en una entidad multimedia con posibilidad de
interacción. Esta última influyó también a las esquemas de aprendizaje porque el aumento
de estímulos sensoriales, los contenidos actualizados, verificación instantánea e
intercambio de las informaciones alteraron el tempo y modo de la enseñanza y aún más
importante cambiaron los papeles del profesor y del alumno. Desde el punto de vista de la
enseñanza de ELE la tecnología digital interactiva es una herramienta que permite la
creación de un ambiente propicio para una experiencia educativa fructífera. Asimismo
facilita un aporte significativo de los alumnos al proceso de aprendizaje si los recursos
didácticos sean aplicados auténticamente con una refinada taxonomía y posibilidades
para la adquisición autónoma e interactiva de una lengua extranjera (Martín, 2012).
En el contexto esloveno el uso de la pizarra interactiva todavía no se ha
interiorizado completamente en la experiencia docente de enseñanza de las lenguas
extranjeras. Según el análisis de Brečko y Vehovar (2008) los profesores eslovenos no
poseen competencias adecuadas para el uso autónomo de tecnología digital. Si y cuando
la utilizan normalmente aprovechan solo el frente pasivo de la tecnología digital, es decir
como mera plataforma para la presentación. Uno de los objetivos de nuestra propuesta
didáctica interactiva es cambiar la dinámica y activamente entrelazar tres sujetos del
proceso de aprendizaje: profesor - contenido - alumno. Para lograr este objetivo vamos a
utilizar la pizarra digital interactiva como plataforma que funcionará como pegamento para
los tres sujetos expuestos arriba.
8.3.3. Diccionarios ilustrados
Hoy en día el conocimiento es más disperso que nunca e informaciones veraces
son imprescindibles para los usuarios que desean ampliar o profundizar su conocimiento
sobre un tema. La terminología que constituye un área determinada está presentada en
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diferentes manuales y entre ellos se encuentran también los diccionarios, enciclopedias y
lexicones. Conforme con los objetivos de este trabajo vamos a poner énfasis especial a
los diccionarios, sus variedades y características informativas. A pesar de que las
enciclopedias y lexicones explican el contenido de diferente modo que los diccionarios, los
hemos tomado en consideración para la elaboración de la propuesta didáctica intelectiva.
El eje principal de su contenido presenta el vocabulario geográfico aclarado mediante un
diccionario ilustrado. Metodológicamente los artículos en la propuesta didáctica interactiva
con la explicación en español siguen la estructura del Diccionario terminológico de
geografía esloveno con adaptación lingüística y didáctica derivada del Diccionario de la
Real Academia Española para el uso en la clase de ELE.
En Eslovenia existen ejemplos de diccionarios ilustrados como el diccionario
esloveno-español y viceversa. También existen otros diccionarios ilustrados interesantes
como el diccionario inglés-francés-esloveno Kuku que asciende el propósito traductor del
diccionario a una herramienta didáctica con actividades para la adquisición del
vocabulario en tres idiomas. Los rasgos comunes de todos los diccionarios ilustrados
analizados es el uso de sustantivo como la predominante clase de palabra y la escasez
de artículos explicativos referidos a los términos. Nuestro diccionario ilustrado intenta
ofrecer informaciones que puedan ayudar al alumno a entender el término presentado en
sustantivo y ponerlo en práctica con actividades interactivas y así enriquecer el contexto
del uso de la palabra.

8.4. Parte empírica
La parte empírica de este trabajo fin de máster está compuesta por dos secciones
con sendos objetivos de investigación. Los objetivos de la sección introductoria funcionan
como pistas para la elaboración de la propuesta didáctica interactiva, su aplicación en el
aula y su respectiva evaluación en forma de una encuesta en la segunda sección
empírica.
8.4.1. Análisis curricular de geografía y español
En primer lugar iremos analizando los currículos para la enseñanza de geografía y
español en escuelas primarias y secundarias. De ahí vamos a extraer los objetivos
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operacionales que puedan servir como el marco normativo de la propuesta didáctica
interactiva.
Los objetivos operacionales de ambos currículos atañen el campo de los
accidentes geomorfológicos que influyen a la creación del relieve fluvial y relieves
emparentados como el relieve glacial y costero. Hemos decidido limitarnos operacionalmente solo a los relieves expuestos en vista de que los relieves escogidos son más
próximos al alumno esloveno y a la vez representan gran parte del relieve hispanoamericano.
8.4.2. Análisis de los manuales de ELE
En segundo lugar analizaremos tres completos de manuales para la enseñanza de
ELE. Para tal fin hemos seleccionado manuales de editoriales SGEL (Diverso 1, 2, 3) y
Difusión. (Bitácora 1, 2, 3 y Gente hoy 1, 2).
A base del análisis de los manuales perseguimos dos objetivos claves para la
elaboración de la propuesta didáctica. El primer objetivo es inventariar el vocabulario
geográfico en los manuales y libros del alumno y segundo, identificar la composición de
las inteligencias múltiples solo en las actividades donde aparezca el vocabulario
geográfico.
Una vez sintetizados los resultados de ambos análisis vamos a aplicarlos a la
propuesta didáctica interactiva cuyos focos serán la adquisición del vocabulario geográfico
y actividades basadas en la incorporación diestra de las inteligencias múltiples. El análisis
de ambos currículos destiló los objetivos operacionales a siete objetivos, dos provenientes
del currículo español y cinco del currículo geográfico. Los objetivos sirvieron para la
orientación operacional en la programación de las actividades de la propuesta didáctica
presentada a continuación.
Los resultados de este análisis primero revelaron el inventario de las palabras más
comunes e importantes para la adquisición del vocabulario. Para fortalecer la seriedad de
la selección del vocabulario hemos consultado el Plan Curricular del Instituto Cervantes
(PCIC) - apartado Geografía, naturaleza, paisaje y accidentes geográficos. El
entrecruzamiento entre el vocabulario identificado en los manuales y el vocabulario
propuesto en PCIC restó la selección de los términos a veinticuatro (24) palabras de nivel
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A1 a C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, enseñanza y
evaluación de las lenguas. Los términos están presentados en la infografía de abajo.
Imagen 17: Infografía del vocabulario seleccionado
PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES

GEOGRAFÍA, NATURALEZA, PAISAJE Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

A1

A2

B1

B2

C1

C2

la montaña

la isla

el paisaje

el horizonte

el litoral

el macizo

el mar

el desierto

la vista

el cabo

la bahía

el planicie

el río

el bosque

el continente

el golfo

el canal

la estepa

la playa

la costa

la peninsula

el estrecho

la ribera

la pampa

el interior

el valle

el pantano

el manantial

el páramo

el lago

la laguna

la catarata

la hondonada

la selva

la cascada

la garganta

el desfiladero

Bitácora

la tierra

la cordillera

el cañon

el barranco

Gente hoy

el suelo

la llanura

la colina

el precipicio

el océano

el monte

la pradera

el arroyo

la orilla

la sabana

el riachuelo

la corriente

la meseta

la cara

el caudal

la sierra

la cumbre

la marea

la desembocadura

la ladera

el cauce

el delta

el afluente

el fiordo

el pie

el istmo

la cima

el estuario

CLAVE:

Diverso
Vocabulario seleccionado

Palabras
adicionales
el glaciar
el pico

Autor: Dan Kardum Šibila
El análisis correspondiente a la identificación de las inteligencias múltiples y su
redistribución en los manuales lo llevamos a cabo conforme con los criterios establecidos
para inventariar la activaciones de las inteligencias múltiples. El primer criterio establecía
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la existencia de una sola inteligencia primaria y una o varias inteligencias secundarias. En
adelante el criterio para la inteligencia primaria dictó que la inteligencia primaria sea
aquella inteligencia cuya presencia sería imprescindible para lograr el objetivo de la
actividad. Por otra parte la inteligencia secundaria era aquella inteligencia que acompañó
la inteligencia primaria y así representó soporte significativo en las actividades. Una vez
establecidos los criterios analizamos las actividades donde apareció el vocabulario
geográfico para obtener los datos sobre las tendencias en cuanto a la estructura de las
inteligencias múltiples. Los gráficos 44 y 45 demuestran la redistribución de las
inteligencias primarias y secundarias.
Gráfico 44: Inteligencias
primarias

Lógico-matemática
Lingüistico-verbal
Musical
Visual-espacial
Cinético-corporal
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalista

Gráfico 45: Inteligencias
secundarias

4,27%
20,57%

11,59%
61,28%
8,53%

1,52%

40,95%

0,04%
11,82%

12,81%

1,58%
15,49% 9,55%

Autor: Dan Kardum Šibila
La inteligencia lingüístico verbal es la inteligencia más expuesta tanto como la
inteligencia primaria como secundaria. Las demás inteligencias como visual-espacial,
interpersonal, lógico-matemática le siguen en porcentajes importantes pero siempre
menos de un cuarto.
Las relaciones entre los tres completos de manuales y libros del alumno revelaron
que la editorial Difusión aplicó más inteligencias interpersonales y interpersonales a los
completos y la editorial SGEL subrayó el carácter lingüístico-verbal en su completo
Diverso. Las diferencias surgieron también en la presencia de las inteligencias en los
manuales o libros del alumno como lo manifiesta el gráfico 24. Los completos Bitácora
tienen énfasis en la presencia de las inteligencias múltiples en los libros del alumno y en
total menos activaciones de las inteligencias múltiples que Gente hoy y Diverso, mientras
que estos contienen más activaciones en los manuales donde Diverso predomina con 201
una activación en total en las actividades con el vocabulario geográfico.
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Manuales

Libros del alumno

Total

Gráfico 46: Inteligencias múltiples –
total
220
198
176
154
132
110
88
66
44
22
0

Bitácora

Gente hoy

Diverso

Autor: Dan Kardum Šibila
8.4.3. Propuesta didáctica interactiva
En la segunda parte empírica, la propuesta didáctica interactiva toma posición del
objeto principal de la investigación. Después de la breve presentación de las partes claves
de la propuesta didáctica interactiva, vamos a argumentar los resultados de la encuesta
que la realizamos en cuatro escuelas secundarias en Ljubljana.
La propuesta didáctica interactiva contiene tres secciones: ficha didáctica, material
digital en forma de e-libro y diccionario ilustrado que entrelaza ambas secciones. El
contenido y el marco pedagógico de la propuesta sigue a las constataciones de la primera
parte empírica y trata ofrecen una secuencia de actividades equilibradas desde el punto
Imagen 18: Entidades de la propuesta didáctica interactiva

Autor: Dan Kardum Šibila
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de vista de taxonomía, forma y métodos de enseñanza y a la vez facilitar posibilidades
auténticas para un aprendizaje eficaz mediante las inteligencias múltiples. La estructura
más detallada se encuentra en los apéndices 1, 2 y 3.
8.4.4. Resultados de la encuesta
La propuesta didáctica interactiva estuvo aplicada en las clases de ELE en suma
de veinte horas de docencia, en cuatro escuelas secundarias y diez cursos de segundo y
tercer año de aprendizaje de español. La muestra estadística contó con 154 alumnos que
técnicamente resolvieron la encuesta de manera satisfactoria. Los alumnos pudieron
acceder a la encuesta vía teléfonos móviles y código QR visible al final de la ficha
didáctica.
A nivel de la redistribución por cursos y escuelas la muestra fue homogénea. Sin
embargo cabe destacar que la relación entre mujeres y varones ha sido inclinada a favor
de las mujeres (75% contra 25%). Uno de los objetivos principales investigó las
diferencias entre el segundo y tercer curso. Las primeras diferencias entre los cursos
surgieron ya en la primera sección de la encuesta destinada a las preguntas sobre la
aptitud del vocabulario geográfico seleccionado para sus niveles actuales de español.
Efectivamente los terceros cursos en todas escuelas secundarias estimaron la aptitud
para su nivel de conocimiento mejor (84/100) que los segundos cursos (78,9/100). Los
resultados confirmaron nuestra hipótesis que el vocabulario seleccionado era más
acertado para los terceros cursos. Opinamos que parte de este resultado proviene de la
correlación entre alto nivel de conocimiento del vocabulario y estimaciones más precisas y
fieles como la consecuencia. En total constatamos que el promedio 81/100 puntos
confirma que el vocabulario geográfico seleccionado tiene valor didáctico y semántico
para la adquisición de nuevo conocimiento.
La pregunta número dos cerró la sección de la indagación sobre el vocabulario
geográfico con el objetivo de conocerla tasa del conocimiento previo del vocabulario
presentado. Las respuestas siguen la tendencia hacia mayor conocimiento del vocabulario
según el curso. Sin embargo en esta instancia las diferencias entre las escuelas
secundarias mostraron que los alumnos de la escuela secundaria Poljane estiman su
conocimiento previo mejor que los alumnos de Bežigrad que inclinaron sus respuestas
hacia »poco« y »muy poco«. Los alumnos de la escuela secundaria Jože Plečnik
determinaron su conocimiento con la categoría »poco«, mientras que los alumnos de
Škofijska klasična gimnazija quedaron cerca del promedio.
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Gráfico 29: Conocimiento previo del vocabulario
seleccionado según la escuela

Porcentaje (%)
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0
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Autor: Dan Kardum Šibila
La segunda sección de la encuesta ofreció informaciones sobre el rendimiento de
la propuesta didáctica interactiva. La preguntas incluían todas las partes constituyentes de
la propuesta didáctica, más exacto preguntamos por el aporte de la pizarra digital
interactiva, el impacto del diccionario ilustrado, la claridad del contenido, la diversidad de
las actividades y su concordancia con estilos individuales de aprendizaje de cada uno de
los alumnos.
La gran mayoría de los alumnos evaluó los efectos a la calidad de enseñanza
mediante la pizarra digital interactiva como positivos. El aporte del diccionario ilustrado a
la comprensión y claridad del contenido de la clase fue elemento más exitoso de la
propuesta didáctica, lo que percibimos como ratificación del propósito de la propuesta
didáctica y sus actividades. No obstante, la valoración de la diversidad en las actividades
indicó que estas desempeñan la diversidad en elementos como la taxonomía, cuatro
destrezas lingüísticas y al mismo tiempo atienden métodos y formas variadas de la
enseñanza. En la práctica hemos notado que la eficiencia dependía del tempo de la clase
y la fluidez en la realización de los objetivos, lo cual había sido en algunos casos
inhabilitado por razones externos como la logística, tecnología y también razones internos
como la presión de cumplir con todos los objetivos en tiempo limitado. En cuanto a la
concordancia de los tipos de actividades con estilo individuales de aprendizaje los
resultados revelaron mayor heterogeneidad de todas las categorías. La diferencia entre
los cursos no mostró oscilaciones importantes, mientras que las diferencias entre las
escuelas secundarias dio resultados interesantes. Los alumnos de la escuela secundaria
Bežigrad declararon que las actividades concuerdan con sus estilos de aprendizaje en
mayor proporción. Por otro lado, los alumnos de Škofijska klasična gimnazija destacaron
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la incongruencia entre las actividades de la propuesta didáctica y sus estilos de
aprendizaje. En retrospectiva podemos señalar que los alumnos de la escuela secundaria
Bežigrad diariamente usan la tecnología interactiva, mientras que Škofijska klasična
gimnazija no subraya tanto este aspecto de aprendizaje. En adición, la tecnología
interactiva transmite aspectos de la teoría de las inteligencias múltiples en mayor
proporción que el enfoque de la enseñanza sin tecnología interactiva. La combinación de
ambos argumentos resultó en mayor correlación con los alumnos de la escuela
secundaria Bežigrad.
La penúltima sección de la encuesta reveló las constataciones más variadas de
todas. El énfasis de la sección se refirió a la eficacia de las actividades en las fichas
didácticas que acompañaban el contenido en la pizarra digital interactiva. Los alumnos
pudieron valorar la eficacia de cada actividad en primera y segunda parte de la ficha
didáctica de uno a cuatro , siendo uno más y cuatro menos eficaz. Cada actividad quiso
resaltar diferentes combinaciones de las inteligencias múltiples y progreso taxonómico.
Los resultados mostraron que las actividades que contenían más inteligencias múltiples
(actividad 1 y 7) no estuvieron consideradas como más eficaces, sino menos. Por otra
parte las actividades con una combinación de elementos tradicionales, es decir la
tipología conocida y previsible, enriquecida con rasgos de las inteligencias múltiples
(actividad 3 y 5) fueron más eficaces según los alumnos de todos los cursos. Las
diferencias entre las escuelas secundarias fueron mínimas. Sin embargo cabe mencionar
la curiosidad en los resultados de la escuela secundaria Jože Plečnik cuyos alumnos
opinaron que la primera actividad es la más eficaz y luego la actividad tres lo que rompió
con la tendencia general. Suponemos que la actividad les presentó una retirada
interesante de las actividades habituales que al final tenía su efecto.
La última sección de la encuesta agrupó las respuestas de los alumnos a
preguntas de repaso y evaluación a adquisición del vocabulario, presentado en la
propuesta didáctica. Sin lugar a duda los alumnos de ambos cursos y todas las escuelas
incorporadas en la encuesta adquirieron la mayoría del vocabulario. Los resultados
muestran algunos errores por falta de atención y algunos errores de carácter semántico a
la hora de escoger la matiz acertada entre los términos. Los alumnos mayoritariamente
indicaron de manera correcta los accidentes geográficos en el mapa, creando
aglomerados para cada término.
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En conclusión podemos decir que, según los resultados de la encuesta, la
propuesta didáctica interactiva ofreció un vocabulario pertinente para los alumnos de
segundos y terceros cursos de las escuelas secundarias, posibilitó aprendizaje interactivo
y conforme con la teoría de las inteligencias múltiples y de modo eficaz, lo que demostró
también el alto nivel del vocabulario asimilado. Por otra parte la encuesta ofrece una
mirada significativa a la situación actual en cuanto a las necesidades educativas y
didácticas de los alumnos eslovenos.
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10. PRILOGE
10.1. Priloga 1: E-učilo

Actividad 5

El paisaje

3

8

LA LLANURA

EL MAR
LA SIERRA
EL PICO

LA MONTAÑA

LA PLAYA

LA CORDILLERA
LA SELVA

EL GLACIAR

LA CORRIENTE

EL CABO

EL VALLE

LA TIERRA
LA COSTA
EL CONTINENTE

LA BAHÍA

LA ORILLA

EL LAGO

LA ISLA

EL BOSQUE
EL RÍO

LA CATARATA
LA DESEMBOCADURA
9

Geografía & arte

10

4

Carlos de Haes, 1872, Museo del Prado
11
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Bahía

Bosque

Quizá del fr. baie.

De orígen incierto

1. f. Entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero generalmente
menor que la de un golfo.

1. m. Sitio poblado de árboles y matas.
gózd -a m
1. biogeogr. sklenjen sestoj drevja z grmovnim in zeliščnim slojem rastlin, prilagojen
prstenim in podnebnim razmeram.

SLO

2. agr. geogr. s sklenjenim drevjem poraslo zemljišče kot temeljna katastrska
zemljiška kategorija.

zalív -a m
1. hidgeogr. v kopno segajoči del morja, jezera
2. hidgeogr. v oceanologiji zajeda morja v kopno, ki ima večjo površino od polkroga,
katerega premer je enak vhodu vanjo.

Continente
Del ant. part. act. de contener; lat. contĭnens, -entis.

Cabo

4. m. Cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos.

Del lat. caput 'cabeza'.
Related
Glossary
Terms
6. m. Lengua
de tierra
que penetra en el mar.

SLO
Related Glossary Terms

Drag related terms here

Drag related
celína
-e ž terms here

ej. El cabo de Buena Esperanza.

1. geomorf. velika, sklenjena kopenska gmota na Zemljinem površju, ki jo z vseh
strani obdajajo oceani ali robna morja.
SLO
Index

Index
S:
kontinènt, zemljína (1)

ŕt -a m

2. geomorf. velika, sklenjena kopenska gmota na Zemljinem površju, ločena od druge
celine z morji, tudi z obsežnejšim gorovjem, veliko reko ali kopensko ožino.

geomorf. konec polotoka, otoka ali kopnine, ki štrli v morje.

S: kontinènt

Corriente

Related Glossary Terms

Cordillera
Drag related terms here

1. f. Movimiento de traslación continuado, ya sea permanente, ya accidental, de una
masa de materia fluida, como el agua o el aire, en una dirección determinada.
Related Glossary Terms
2. f. Masa de materia fluida que se mueve en forma de corriente.
Drag related terms here

De cordel.
1. f. Serie de montañas enlazadas entre sí.
Index

SLO

SLO

Index
spódnji réčni tók -ega -ega -a m

kordiljêra -e ž

hidgeogr., geomorf. del vodnega toka pred izlivom reke v morje, večje jezero,
praviloma z majhnim strmcem, območje odlaganja rečnega tovora.

geomorf. gorska veriga, ki poteka po celotni dolžini celine, npr. Andi v Južni Ameriki.

S: spódnji vôdni tók
PRIM.: srédnji réčni tók, zgórnji réčni tók

Desembocadura
Costa

1. f. Paraje por donde un río, un canal, etc., desemboca en otro, en el mar o en un
lago. U. t. en sent. fig.

Related Glossary Terms
Del gall. o cat. costa, y estos del lat. costa 'lado, costado', 'costilla'.
Drag related terms here

Related Glossary Terms

1. f. Orilla del mar, de un río, de un lago, etc., y tierra que está cerca de ella.

2.
f. desembocadero
Drag
related terms here(‖ abertura de una calle o de un camino).

SLO
Index

SLO

obála -e ž

Index

izlív -a m

1. geomorf., hidgeogr. meja med kopnim in morjem, jezerom, reko.

hidgeogr. kraj, mesto, kjer se potok ali reka izliva v večji potok, reko, jezero, morje.

PRIM.: obréžje
2. geomorf., hidgeogr. ozek pas ozemlja ob morju, jezeru, reki.
PRIM.: obréžje
3. geomorf., hidgeogr. z abrazijo oblikovano območje ob morju, jezeru.
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Related Glossary Terms
Drag related terms here

Related Glossary Terms
Drag related terms here

Index

Glaciar
Isla

Del fr. glacier.

Del lat. insŭla.

1. m. Masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por encima del límite
de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, como si
fuese un río de hielo.

1. f. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.

SLO

SLO

ôtok otóka m

ledeník -a m

geomorf. z izjemo celin del kopnega, ki ga z vseh strani obdaja morje, jezero ali reka.

hidgeogr. iz snega nastala večja gmota ledu, ki zaradi težnosti drsi navzdol.

Llanura
Lago

De llano.

Del lat. lacus.

1. f. Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos.

1. m. Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno.
Related Glossary Terms

2.
f. Igualdad
de laTerms
superficie de algo.
Related
Glossary

Drag related terms here
SLO

jézero -a s
hidgeogr.
stalna ali občasna, naravna ali umetna stoječa voda v kotlini, kotanji, brez
Index
neposrednega stika z morjem, s počasno menjavo vodne gmote ali brez nje.

Drag related terms here

SLO
ravnína -e ž
Index

geomorf. večje območje uravnanega Zemljinega površja, ne glede na nadmorsko
višino.
S: raván (1)

Mar

PRIM.: nižávje, planôta, uravnáva

Del lat. mare.
1. m. o f. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre.
2. m. o f. Cada una de las partes en que se considera dividido el mar. Mar
Related Glossary Terms
Mediterráneo, Cantábrico.
Drag related terms here
3. m. o f. Lago de cierta extensión. Mar Caspio, Muerto.
4. m. o f. Agitación misma del mar o conjunto de sus olas, y aun el tamaño de estas.
5.
m. o f. Abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Lloró un mar de lágrimas.
Index

Montaña
Related Glossary Terms
Drag related terms here

Del lat. vulg. *montanea, der. del lat. mons, montis 'monte'.
1. f. Gran elevación natural del terreno.
2. f. Territorio cubierto y erizado de montes.
Index

3. f. Gran acumulación de algo.
4. f. coloq. Dificultad o problema de muy difícil resolución.

SLO

5. f. C. Rica, Hond. y Perú. selva (‖ terreno muy poblado de árboles).

mórje -a s

6. f. desus. Monte de árboles o arbustos. U. en Bol., Chile, Col., Hond. y Ven.

hidgeogr. robni del oceana, bolj ali manj ločen od njega z deli kopnega, otoki,
podvodnimi vzpetinami.

SLO

PRIM.: oceán

Related Glossary Terms

Orilla

Drag related terms here

Del lat. ora 'orilla', 'borde' e -illa.
3. f. Límite de la tierra que la separa del mar, de un lago, de un río, etc.
Index

4. f. Faja de tierra que está más inmediata al agua.

gôra -e ž
1. geomorf. velika, masivna, navadno manj razčlenjena vzpetina, višja od griča ali
hriba.
2. kras. visok kup v kraški jami nakopičenega gradiva, največkrat skalovja, čez
katerega lahko vodi jamska pot.
3. agr. geogr. ljudsko prvotna planina na obrobju gozdnate vzpetine s poznejšo trajno
naselitvijo, npr. Gora nad Vipavsko dolino, Gora nad Sodražico.
4. agr. geogr. ljudsko, na Dolenjskem → vinógrad (1).

SLO
brég -a m

5. geomorf. ljudsko razgledna vzpetina z romarsko cerkvijo, npr. Šmarna gora, Gora
Oljka.

geomorf. nagnjeno pobočje nad ravnino, zložnejšim površjem, na obali morja, jezera
ali večje reke.
Pico Glossary Terms
Related
Paisaje

Drag related terms here

Del fr. paysage, der. de pays 'territorio rural', 'país'.

2. m. Montaña de cumbre puntiaguda.

1. m. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.

1. m. Cúspide aguda de una montaña.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

SLO

2. m. Espacio natural admirable por su aspecto artístico.

pokrájina -e ž
1. spl. geogr. del Zemljinega površja, ki ima glede na prepletanje geografskih pojavov,
Index
prvin in součinkovanje geografskih dejavnikov svojski značaj, videz, po katerem se
razlikuje od okolice.

vŕh -a m
geomorf. najvišji del vzpetine.
S: vršína

S: régija (2)
2. spl. geogr. ozemlje s prevlado ene ali več pokrajinskih prvin.
3. spl. geogr. videz Zemljinega površja.
S: krájina (2)
4. spl. geogr. upravna enota višje ravni.
PRIM.: régija (1)

Related Glossary Terms
Drag related terms here

Related Glossary Terms
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Drag related terms here

Index

Index

Playa

Río
Del lat. tardío plagia.

Del lat. rivus 'arroyo'.

1. f. Ribera del mar o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana.
2. f. Porción de mar contigua a la playa.

1. m. Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en
otra, en un lago o en el mar.

3. f. Arg., Bol., Par., Perú y Ur. Espacio plano, ancho y despejado, destinado a usos
determinados en los poblados y en las industrias de mucha superficie. Playa de
estacionamiento. Playa de maniobras.

2. m. Gran abundancia de una cosa líquida, y, por ext., de cualquier otra. Correr ríos
de tinta.
3. m. Afluencia de personas.

SLO
pláža -e ž

SLO

1. geomorf. nizka, skoraj ravna obala iz drobnozrnate naplavine.

réka -e ž

S: žálo

večja, v strugi tekoča voda z zgornjim, srednjim in spodnjim tokom, ki se razlikujejo
po količini vode, strmcu, hitrosti, erozijskem in akumulacijskem delovanju, živem
svetu.

2. geogr. turizma kraj, prostor ob vodi, prirejen za kopanje, sončenje.

Related Glossary Terms

Selva

Drag
related terms here
Sierra

Related Glossary Terms

Del lat. silva.

Drag related terms here

Del lat. serra.

1. f. Terreno extenso, inculto y muy poblado de árboles.

3. f. Parte de una cordillera.
Index
4. f. Cordillera de montes o peñascos cortados.

Index
SLO

dežévni gózd -ega -a m

SLO

biogeogr. gozd na vse leto vlažnih območjih, zato so zanj zaradi za rast ugodnih
razmer značilni bujno in pestro rastlinstvo, vedno zeleno drevje brez letnic in z listi, ki
se menjavajo vse leto, tudi cvetenje in zorenje trajata vse leto.

gôrska veríga -e -e ž
geomorf. dolg, razpotegnjen niz gorovij, gora.

trópski dežévni gózd -ega -ega -a m
biogeogr. listnati gozd tropskega pasu, v katerem praviloma v izrazitih nadstropjih
raste raznovrstno vednozeleno drevje z ovijalkami in epifiti.
S: džúngla (5)

Related
TIerra Glossary Terms

Related Glossary Terms

Drag related terms here

Drag related terms here

1. f. Material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural.

Index

Index

SLO
Tlà tál s mn.
1. pedogeogr. → pŕst (1).
2. geomorf. trdna plast Zemljinega površja.
3. spl. geogr. Zemljina površina kot podlaga, po kateri se hodi, na kateri kaj stoji.

Related Glossary Terms
Drag related terms here

Index
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10.2. Priloga 2: Učni list
1) Marca un lugar de libre selección referido a los accidentes geográficos escuchados en el audio.

2A) Observa las opciones turísticas presentadas en el video y completa los itinerarios con las informaciones sobre
el país, los paisajes principales y las características particulares del lugar.

País:

País:

Paisaje:

Particularidad:

País:
Paisaje:

Paisaje:

Particularidad:

Particularidad:

2B) Pregunta a tu compañero/-a qué lugares de Eslovenía recomendaría a Rodrigo, Anabel y Carolina y por qué.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3) Completa los huecos con el accidente geográfico adecuado según el video.
Si te gusta visitar lugares realmente espectaculares donde la naturaleza es la protagonista y donde
predomina el maravilloso paisaje de montaña, te mostramos en este video cinco paraísos que
te dejarán con la boca abierta. Los ________

de Europa ubicados en el norte de España son una maravilla

de la naturaleza. Este espacio natural perteneciente a la parte central de la _________

cantábrica ha sido

declarado por la UNESCO reserva de la biosfera.

La belleza de Venezuela es inigualable. El país latinoamericano lo tiene de todo desde las playas, hasta un
pequeño desierto, los Andes y la ________
encontrarás el ________

. En el parque nacional Canaima en el estado Bolívar

de agua más alto del mundo. El salto Angel es una maravilla natural

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1994. Y no es para menos. Llegar es toda una travesía. Para
empezar debes navegar por el ________
________

Carrao que se une con Churún durante unas cuatro horas hasta llegar a la

Ratón para emprender desde allí una caminata de hora y media por la selva y así tener una excelente

vista desde el mirador. ¿Qué te ha parecido? ¿Emprenderías un recorrido por estos fascinantes lugares de Venezuela?

El viajero feliz te trae una selección de las playas más espectaculares que encontrarás en este precioso
rincón de la Tierra. Playa Tulum, México, además de contar con una de las playas más hermosas de
América Latina, Tulum también es un lugar arqueológico maya. Esta playa es la mejor combinación para turistas que quieren
relajarse pero que también están interesados en aprender un poco de la interesante historia mexicana. Playa Tulum, en la
________

del mar Caribe. Un lugar lleno de belleza e historia.
(Texto adaptado del canal »Viajero Feliz« en Youtube)

4) En grupos de tres escribe a cada accidente geográfico un adjetivo, un lugar y un nombre de una persona que la
relacionas con el término.

Isla

tropical
Cuba

Che Guevara
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5) Primero relaciona las palabras con su definición de abajo y luego colorea en el cuadro de Carlos de Haes solo
aquellos accidentes geográficos que concuerdan con el vocabulario ofrecido a la izquierda.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

la bahía
la tierra
la corriente
la orilla
la llanura
el bosque
el glaciar
el lago
la sierra

Traducción
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Carlos de Haes,1872, Museo del Prado

__ Parte de una cordillera.
A Entrada natural de mar en la costa.
__

__ Material que principalmente compone el suelo natural.

__ Límite de la tierra que la separa

__ Masa de materia fluida que se mueve.

del mar, de un lago, de un río.

__ Masa de hielo acumulada que se desliza lentamente.
__ Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos.

__ Sitio poblado de árboles.

__ Gran masa permanente de agua depositada en el terreno.

6) Describe las siguientes palabras utilizando por mínimo una palabra del campo de los accidentes geográficos.
ej. La desembocadura es el punto donde un río se une al otro río, lago o un mar.

1. El c

b

es____________________________________________

______________________________________________________

2. El va

e es____________________________________________

______________________________________________________
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7A) Elige seis accidentes geográficos en los ejercicios anteriores y dibuja tu propio paisaje en el espacio 7A.

7A

7B

7B) Ahora describe el dibujo y preséntalo a tu compañero/-a quien dibujará simultáneamente el paisaje a base de
tu descripción.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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10.2. Priloga 3: Učna priprava
UČNA PRIPRAVA št. _1_ – _______ razred
UČITELJ
Ime in priimek

Dan Kardum Šibila

MENTOR
Ime in priimek

_____________

UČNA TEMA
GEOGRAFIJA

Površje Zemlje

UČNA TEMA
ŠPANŠČINA

Potovanja in turizem

UČNA ENOTA

Reliefni tipi

TRAJANJE

45 min

ŠOLA
Naziv šole

Gimnazija

DATUM

April 2018

TIP UČNE URE
Usvajanje novih učnih
vsebin
Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje

Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni
učni cilji

Učenec/dijak:

Učenec/dijak:

• zna geografsko razmišljati;

• zna opisati geografske značilnosti pokrajine;

• razvija razumevanje glavnih naravnih sistemov na
Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo,

• opiše dejavnike procesa razvoja rečnega

živalstvo) v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da

reliefa;

bi razumel součinkovanje v ekosistemih;
• razume najpomembnejše naravnogeografske in
družbenogeografske dejavnike, pojave in procese –
tako posamezne prvine kot njihove medsebojne
vzročno-posledične zveze;

• ob slikovnem gradivu primerja prevladujoče
reliefne oblike na zemeljskem površju;

• razvija zmožnosti uporabe komunikacijskih, miselnih,
praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in

• pozna zgodovinska in geografska dejstva o
Španiji in Hispanoameriki;

planetarni ravni;
• nauči se izdelati nekatere vrste tematskih zemljevidov;
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• sklepa o naravnogeografskih značilnostih
Latinske Amerike in Španije;

• se uči samostojnega pridobivanja geografskega in
splošnega znanja;
• zna ubesedovati in prikazovati podatke v drugačni
simbolni obliki in tehniki;
• se uri v komuniciranju na različne načine, vključno z
uporabo informacijske tehnologije;

• poveže zvoke s prevladujočim reliefnim
tipom;
• vriše na zemljevid geografske reference
(kraje) za določen tip reliefa;
• posluša videoposnetek in razbira temeljno
sporočilo;

• spoznava različne pristope k učinkovitemu učenju
geografije in jih povezuje z učinkovitimi kognitivnimi
podporami in orodji;

• bere besedilo v tujem jeziku za pridobivanje
točno določenih informacij;

• razvija jezikovne spretnosti z branjem vsebin v tujih
jezikih;

• preoblikuje informacije v tujem jeziku;

• razvija zmožnost poslušanja in razumevanja tujega
govora v različnih okoliščinah;

• glasno bere in govorno sporoča informacije v
tujem jeziku.

• razvija vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje
za medkulturno (jezikovno) sporazumevanje;
• razvija pozitiven odnos do uporabe IKT pri
samostojnem delu in delu v skupini.

UČNE OBLIKE

frontalna

v dvojicah/tandem

individualna

m. razlaganja
(monološka metoda)

m. razgovora (dialoška
metoda)

m. pisnih in drugih
grafičnih del

m. praktičnih
aktivnosti

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

eksperiment

m. demonstriranja

skupinska
UČNE METODE

UČILA

Učni list, e-knjiga (ibook prezentacija).

UČNI
PRIPOMOČKI

Interaktivna tabla, interaktivno pisalo, bela tabla, pisalo, listek za ime.

DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in
ocenjevanje

POMEMBNI POJMI

ponavljanje in
utrjevanje

Mar (morje), río (reka), playa (plaža), montaña (gora), isla (otok),
pico (vrh), cordillera (kordiljera), selva (tropski deževni gozd),
salto de agua/catarata (slap), costa (obala).
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VIRI IN LITERATURA

- Zemljevid sveta, nema karta, URL:https://www.google.si/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwihx6uG6qXaAhWMMewKHdKlCoYQjRx6BAgAEAU&url=http
s%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ABlankMa
pWorld_gray.svg&psig=AOvVaw1J7PMG0p6kZEgEDlAzK2Yc&ust=15
23110263570584 (Citirano 6. 4. 2018);
- 5 paraisos de montaña que deberías visitas,Youtube, URL: https://
www.youtube.com/watch?v=oBUa_p-o4cQ (Citirano, 6. 4. 2018);
- Las 5 mejores playas de Latinoamérica, Youtube, URL: https://
www.youtube.com/watch?v=HKj1fONhr0w (Citirano 6. 4. 2018);
- 6 razones para visitar la bella Venezuela, Youtube, URL: https://
www.youtube.com/watch?v=gNt3K2bPvYw (Citirano 6. 4. 2018);
- Diccionario de la Real Académia Epañola, URL: http://dle.rae.es/?
id=DgIqVCc (Citirano 6. 4. 2018).

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

Geografija, španščina, zgodovina.
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UVODNA MOTIVACIJA

Trajanje:

10

min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

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

Uvodni pozdrav in PROSOJNICA 1:
Introducción (uvod).

Posluša.

Razdelim pisemske ovojnice z učnimi
pripomočki in učili ter prosim učence
naj ovojnic ne odpirajo.

Deli pisemske ovojnice in na
kartonček napiše svoje ime.

Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.

Podam navodila za dejavnost z
ZVOČNIM POSNETKOM 1 : Zvoki
narave.

Sledi navodilom za izvedbo
dejavnosti.

Pozorno poslušajte zvočni posnetek
in na pisemske ovojnice zapišite
pojme in reliefne oblike iz narave, ki
jih predstavljajo zvoki na posnetku.
Na interaktivni tabli aktiviram ZVOČNI
POSNETEK 1: Zvoki narave na
PROSOJNICI 2: Actividad 1
Preverim zapisane pojme in jih s
pomočjo PROSOJNICE 2: Actividad 1
pisno dopolnim v španskem jeziku.
Pozovem učence, naj odprejo
pisemske ovojnice, in podam navodila
za NALOGO 1 na UČNEM LISTU.
Vnovič predvajam ZVOČNI
POSNETEK 1: Zvoki narave na
PROSOJNICI 2: Actividad 1
Pripravim nemo karto sveta na in
pozovem učenko/-ca pred tablo
PROSOJNICI 4: Nema karta.

Pozorno posluša in na
pisemske ovojnice v
slovenščini ali španščini
zapiše zaznane pojme.
Pove, katere pojme si je
zapisal, in preveri zapis na
tabli.

Vriše lokacijjo svoje
asociacije na geografski
pojem pri NALOGI 1 na
UČNEM LISTU.
Pozorno posluša in izbere
svojo geografsko lokacijo.
Predstavi svojo geografsko
lokacijo in jo vriše na
PROSOJNICO 3: Nema
karta.

Vprašam po definiciji pojma la
montaña (gora), el río (reka) in el mar Ustno predstavi svoje
(morje) v slovenščini in jih usmerim na definicije pojma in jo primerja
PROSOJNICO 4: Kviz.
z NALOGO 1, 2 in 3 na
PROSOJNICI 3: Kviz.

Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda pisnih in drugih grafičnih
del;
- metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba.
Didaktična načela:
- načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov;
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo primernosti in
akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- slušno razumevanje;
- bralno razumevanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- poveže zvoke s prevladujočim
reliefnim tipom;
- opiše dejavnike procesa razvoja
rečnega reliefa;
- vriše na zemljevid geografske
reference (kraje) za določen tip
reliefa.
Mnogotere inteligence:
- glasbena;
- naravoslovna;
- jezikovna;
- prostorska;
- logično-matematična;
- telesno-gibalna.
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USVAJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje:
DELO UČENCA

1. Vsebinski poudarek: Potovanja
in turizem
Podam navodila za reševanje
NALOGE 2A na UČNEM LISTU in
pripravim PROSOJNICO 5: El viaje
(pot).
Dvakrat zavrtim VIDEOPOSNETEK 1:
Viajero feliz na PROSOJNICI 6:
Viajero feliz (veseli popotnik).
Razdelim učence v dvojice in podam
navodila za NALOGO 2B na UČNEM
LISTU.
Pripravim PROSOJNICO 7: Clientes
(stranke) in pozovem učenca, da na
interaktivni tabli aktivira opise strank.

Pozorno posluša
navodila in spremlja
VIDEOPOSNETEK 1:
Viajero feliz (veseli
popotnik).
Reši NALOGO 2A na
UČNEM LISTU in
predstavi rešitve.
Pozorno posluša.

Na interaktivni tabli
aktivira opise s
PROSOJNICE 7:
Clientes (stranke) in jih
glasno prebere.
V tandemu reši NALOGO
2B na UČNEM LISTU in
predstavi sklepe.

20

min

IZVEDBA UČNEGA PROCESA IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela, jezikovne
zmožnosti, učni cilji in mnogotere
inteligence)
Učne oblike:
- frontalna;
- individualna;
- v dvojicah.
Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda pisnih in drugih grafičnih del;
- metoda uporabe pisnih virov, avdiovizualnih in informacijskih gradiv.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo individualizacije in
socializacije;
- načelo primernosti in akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- slušno razumevanje;
- bralno razumevanje;
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- posluša videoposnetek in razbira
temeljno sporočilo;
- pozna zgodovinska in geografska
dejstva o Španiji in Hispanoameriki;
- sklepa o naravnogeografskih
značilnostih Latinske Amerike in
Španije;
- glasno bere in govorno sporoča
informacije v tujem jeziku;
- preoblikuje informacije v tujem
jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- interpersonalna;
- intrapersonalna;
- telesno-gibalna.
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2. Vsebinski poudarek: Pokrajina
Pripravim PROSOJNICO 8: Paisaje
(pokrajina) podam navodila za
NALOGO 3 na UČNEM LISTU.

Pozorno spremlja in
posluša navodila.

Pripravim PROSOJNICO 9: Slikovni
slovar.

Bere besedilo NALOGE
3 in vstavlja manjkajoče
geografske pojme. Pri
tem si pomaga s
piktogrami na
PROSOJNICI 9: Slikovni
slovar.

Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.
Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda pisnih in drugih grafičnih del;
- metoda uporabe pisnih virov, avdiovizualnih in informacijskih gradiv.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo primernosti in akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- bralno razumevanje;
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- ob slikovnem gradivu primerja
prevladujoče reliefne oblike na
zemeljskem površju;
- glasno bere in govorno sporoča
informacije v tujem jeziku;
- preoblikuje informacije v tujem
jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- telesno-gibalna.
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PONAVLJANJE

Trajanje:

15

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

Podam navodila za reševanje
NALOGE 4 na UČNEM LISTU in
preberem primer s pojmom la isla.

Samostojno, in v trojkah, reši
NALOGO 4 na UČNEM LISTU.
Glasno prebere zapisan stavek z
asociacijami.

min
IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija
učnih ciljev, didaktična
načela, jezikovne
zmožnosti, učni cilji in
mnogotere inteligence)
Učne oblike:
- individualna;
- skupinska.
Učne metode:
- metoda razgovora;
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza;
- vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in
razvoja;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo individualizacije in
socializacije;
- načelo diferenciacije in
integracije.
Jezikovne zmožnosti:
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- glasno bere in govorno
sporoča informacije v
tujem jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- intrapersonalna.

DOMAČA NALOGA
Dokonča NALOGO 4 na UČNEM LISTU.
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TABELSKA SLIKA OZ. ZAPIS UČNE SNOVI

Introducción

Actividad 2

1

Actividad 1

1

2

Actividad 3
Ejercicio 1: Cuestionario
Question 1 of 3

Gran elevación natural del terreno.

Fuente: Wikimedia

Check Answer

3

4

El viaje

Actividad 4

“Andaremos y veremos...” (anónimo)

5

2

6
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PROSOJNICA 7: Clientes (stranke)

PROSOJNICA 8: Paisaje

Actividad 5

El paisaje

3

8

PROSOJNICA 9: Slikovni slovar
LA LLANURA

EL MAR
LA PLAYA
EL PICO

LA MONTAÑA
LA SIERRA
LA SELVA

LA CORDILLERA

EL CABO

EL VALLE

LA TIERRA
LA COSTA

EL GLACIAR
EL CONTINENTE

EL LAGO

LA BAHÍA

EL BOSQUE

LA ORILLA
EL RÍO
LA CATARATA

LA DESEMBOCADURA
9
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LA ISLA

UČNA PRIPRAVA št. _2_ – Geografija, _______ razred
UČITELJ
Ime in priimek

Dan Kardum Šibila

ŠOLA
Naziv šole

Gimnazija

MENTOR
Ime in priimek

_______________

DATUM

April 2018

UČNA TEMA

Površje Zemlje

UČNA TEMA
ŠPANŠČINA

Potovanja in turizem

UČNA ENOTA

Moj dom / potovanja in turizem

TRAJANJE

45 minut

TIP UČNE URE
Usvajanje novih učnih
vsebin
Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje

Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni
učni cilji

Učenec/dijak:

Učenec/dijak:

• zna geografsko razmišljati;

• se uri v pisanju slovarskih sestavkov za opis
geografskega pojma;

• razvija razumevanje glavnih naravnih sistemov na
Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo,
živalstvo) v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da

• ob slikovnem gradivu primerja prevladujoče
reliefne oblike na Zemljinem površju;

bi razumel součinkovanje v ekosistemih in med njimi;
• razume najpomembnejše naravnogeografske in
družbenogeografske dejavnike, pojave in procese –
tako posamezne prvine kot njihove medsebojne
vzročno-posledične zveze;

• glasno bere in govorno sporoča informacije
v tujem jeziku;

• razvija zmožnosti uporabe komunikacijskih, miselnih,
praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje

• preoblikuje informacije v tujem jeziku;

geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in
planetarni ravni;
• nauči se izdelati nekatere vrste tematskih zemljevidov;
• se uči samostojnega pridobivanja geografskega in
splošnega znanja;
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• upodobi geografske pojave na skici
pokrajine.

• zna ubesedovati in prikazovati podatke v drugačni
simbolni obliki in tehniki;
• se uri v komuniciranju na različne načine, vključno z
uporabo informacijske tehnologije;
• spoznava različne pristope k učinkovitemu učenju
geografije in jih povezuje z učinkovitimi kognitivnimi
podporami in orodji;
• razvija jezikovne spretnosti z branjem vsebin v tujih
jezikih;
• razvija zmožnost poslušanja in razumevanja tujega
govora v različnih okoliščinah;
• razvija vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje
za medkulturno (jezikovno) sporazumevanje;
• razvija pozitiven odnos do uporabe IKT pri samostojnem
delu in delu v skupini.

UČNE OBLIKE

frontalna

v dvojicah/tandem

individualna

m. razlaganja
(monološka metoda)

m. razgovora (dialoška
metoda)

m. pisnih in drugih
grafičnih del

m. praktičnih
aktivnosti

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

eksperiment

m. demonstriranja

skupinska
UČNE METODE

UČILA

Učni list, e-knjiga (ibook prezentacija).

UČNI
PRIPOMOČKI

Interaktivna tabla, bela tabla, pisalo.

DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in
ocenjevanje

POMEMBNI POJMI

ponavljanje in
utrjevanje

Bahía (zaliv), tierra (zemlja), corriente (tok), orilla (breg), llanura
(ravnina), bosque (gozd), glaciar (ledenik), lago (jezero), sierra
(gorska veriga).
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VIRI IN LITERATURA

- Carlos de Haes, Museo del Prado, URL:https://
content3.cdnprado.net/imagenes/Documentos/imgsem/
13/13a1/13a16349-6804-4c27-bd20-77a23f9245e6/d1f2f686a8de-4b6f-9169-651e25d41e1c.jpg (Citirano 6. 4. 2018);
- Logarska dolina, Slovenija URL:https://www.mojaleta.si/
GetImage.jpg?id=58585&openType=image (Citirano 6. 4. 2018);
- Piran, Slovenija, URL: http://www.travel-slovenia.com/wp-content/
uploads/2014/10/piran.jpg (Citirano 6. 4. 2018);
- Rio de la Plata, Argentina, URL: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/0/0b/Rio_de_la_Plata_BA_2.JPG (Citirano 6. 4.
2018).

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

Geografija, španščina, umetnostna zgodovina, slovenščina.
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UVODNA MOTIVACIJA

Trajanje:

10

min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

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

Uvodni pozdrav in napoved aktivnosti
s PROSOJNICO 10: Geografía y arte
(Geografija in umetnost).

Pozorno posluša.

Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.

Na PROSOJNICI 11: Carlos de Haes
prikažem skico Carlosa de Haesa in
vprašam učence, ali jim je všeč, kar
vidijo, in zakaj.

Predstavi svoje mnenje in
vrednotenje skice.

Podam navodila za izvedbo NALOGE
5 na UČNEM LISTU.

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

Poveže razlage geografskih
pojavov s pojmi pri NALOGI 5
in pobarva le tiste, ki so
Taksonomija:
prisotni na skici pokrajine
- znanje;
Carlosa de Haesa.
- razumevanje;
- uporaba;
Na interaktivni tabli označi
- analiza;
izbrane pojme.
- sinteza.

Pozovem učenko/-ca, da na
interaktivni tabli označi izbrane
geografske pojme.

Didaktična načela:
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo prostorske razmestitve
pojavov in procesov ter njihovih
medsebojnih odnosov;
- načelo individualizacije in
socializacije;
- načelo primernosti in
akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- bralno razumevanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- ob slikovnem gradivu primerja
prevladujoče reliefne oblike na
zemeljskem površju;
- glasno bere in govorno sporoča
informacije v tujem jeziku;
- preoblikuje informacije v tujem
jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- telesno-gibalna.
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USVAJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje:

15

DELO UČENCA

1. Vsebinski poudarek:
Podam navodila za izvedbo NALOGE
6 na UČNEM LISTU in s pomočjo
primera razložim postopek za zapis
definicije.
Prikažem PROSOJNICO 9: Slikovni
slovar in aktiviram razlago pojmov el
cabo in el valle.

Vstavi manjkajoče črke pri NALOGI 6
in zapiše svojo definicijo
geografskega pojava.
Pozorno spremlja razlago in primerja
svoj zapis z definicijo.

min
IZVEDBA UČNEGA
PROCESA IN DOSEŽENI
CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija
učnih ciljev, didaktična
načela, jezikovne
zmožnosti, učni cilji in
mnogotere inteligence)
Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.
Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda razlage;
- metoda pisnih in drugih
grafičnih del.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo primernosti in
akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- bralno razumevanje;
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- oblikuje slovarski
sestavek za opis
geografskega pojma;
- glasno bere in govorno
sporoča informacije v
tujem jeziku;
- preoblikuje informacije v
tujem jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska.
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2. Vsebinski poudarek:
Razložim postopek povezane
aktivnosti pri NALOGI 7A in 7B na
UČNEM LISTU in pripravim
PROSOJNICO 12: Platno.

Izbere šest geografskih pojmov in na
podlagi njih nariše svojo pokrajino
(NALOGA 7A).
V 5--8 povedih opiše narisano
pokrajino (NALOGA 7B).

Učne oblike:
- frontalna;
- individualna.
Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda pisnih in drugih
grafičnih del;
- metoda uporabe pisnih
virov, avdio-vizualnih in
informacijskih gradiv.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza;
- vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in
razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti
- načelo primernosti in
akceleracije;
- načelo kompleksnosti;
- načelo diferenciacije in
integracije.
Jezikovne zmožnosti:
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- upodobi geografske
pojave na skici
pokrajine;
- ob slikovnem gradivu
primerja prevladujoče
reliefne oblike na
zemeljskem površju;
- glasno bere in govorno
sporoča informacije v
tujem jeziku;
- preoblikuje informacije v
tujem jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- telesno-gibalna.
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PONAVLJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje:
DELO UČENCA

Razdelim učence v dvojice in podam
Predstavi opis pokrajine
navodila za dokončanje NALOGE78B. svojemu sošolcu, ki pozorno
posluša razlago in sproti riše
pokrajino v prostor 7B.
Povabim učenca pred tablo in določim
učenca s klopi, ki prebere opis
Jasno in glasno opiše
pokrajine.
pokrajino, ki jo izbrani učenec
pred tablo upodablja. Ostali
učenci spremljajo in svetujejo.
Najavim reševanje spletne
evalvacijske ankete in razložim
postopek za aktivacijo spletne strani.
Prikažem PROSOJNICO 13: Fuentes
(viri).

Pozorno posluša, pripravi
telefon, skenira QR kodo in
reši spletno evalvacijsko
anketo.
Prebere vire.

20

min

IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN DOSEŽENI CILJI (učne
oblike, učne metode,
taksonomija učnih ciljev,
didaktična načela, jezikovne
zmožnosti, učni cilji in
mnogotere inteligence)
Učne oblike:
- frontalna;
- individualna;
- v dvojicah;
- skupinska.
Učne metode:
- metoda razgovora;
- metoda pisnih in drugih grafičnih
del;
- metoda uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih in informacijskih
gradiv.
Taksonomija:
- znanje;
- razumevanje;
- uporaba;
- analiza;
- sinteza;
- vrednotenje.
Didaktična načela:
- načelo nazornosti in
abstraktnosti;
- načelo aktivnosti in razvoja;
- načelo sistematičnosti in
postopnosti;
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti;
- načelo individualizacije in
socializacije;
- načelo primernosti in
akceleracije.
Jezikovne zmožnosti:
- slušno razumevanje;
- pisno izražanje;
- govorno izražanje.
Učni cilji:
- upodobi geografske pojave na
skici pokrajine;
- ob slikovnem gradivu primerja
prevladujoče reliefne oblike na
zemeljskem površju;
- glasno bere in govorno sporoča
informacije v tujem jeziku.
Mnogotere inteligence:
- jezikovna;
- logično-matematična;
- prostorska;
- interpersonalna;
- intrapersonalna;
- telesno-gibalna.
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DOMAČA NALOGA
V primeru nepovezljivosti pri pouku izpolni anketo na povezavi: https://www.1ka.si/a/165757

TABELSKA SLIKA OZ. ZAPIS UČNE SNOVI

PROSOJNICA 9: Slikovni slovar

PROSOJNICA 10: Geografía y arte
(Geografija in umetnost).

Geografía & arte

EL MAR

LA LLANURA

LA SIERRA
EL PICO
LA MONTAÑA

LA PLAYA

LA CORDILLERA

LA SELVA

EL GLACIAR

EL CABO

EL VALLE

LA TIERRA
LA COSTA
EL CONTINENTE

EL LAGO

LA BAHÍA

LA ORILLA

EL BOSQUE

LA ISLA

EL RÍO
LA CATARATA
LA DESEMBOCADURA
9

10

PROSOJNICA 11: Carlos de
Haes

PROSOJNICA 12: Platno

Carlos de Haes,1872, Museo del Prado

Fuentes
- Diccionario de la Real Académia Epañola, URL: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc (citirano, 6. 4. 2018)
- Carlos de Haes, Museo del Prado, URL:https://content3.cdnprado.net/imagenes/Documentos/imgsem/13/13a1/13a163496804-4c27-bd20-77a23f9245e6/d1f2f686-a8de-4b6f-9169-651e25d41e1c.jpg (citirano 6. 4. 2018);

- Zemljevid sveta, nema karta, URL:https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwihx6uG6qXaAhWMMewKHdKlCoYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ABlan
kMap-World_gray.svg&psig=AOvVaw1J7PMG0p6kZEgEDlAzK2Yc&ust=1523110263570584 (citirano, 6. 4. 2018);
-

13
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4

Izjava kandidata
Spodaj podpisani Dan Kardum Šibila izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani
in elektronski obliki istovetno, in dovoljujem objavo magistrskega dela na fakultetnih
spletnih straneh.
Datum:
Podpis kandidata: _____________________________________
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