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Novosti v posodobljenem učnem načrtu

1.1 Didaktikageografije
1.1.1 Geografskikurikulkotproces
  KarmenKolencKolnik,EvaKonečnikKotnik

Povzetek

VprispevkuGeografskikurikulkotprocessoopisanekompleksnostintežnjerazvijanja
geografskegakurikulanadvehizbranihprimerihtujihdržav,FinskeinVelikeBritani
je, ter razvojneperspektivenazgleduSlovenije. Sestavljavci geografskihkurikulov se
različnohitroinrazličnointenzivnoodzivajotakonaširšedružbeneingeografskespre
membekottudinaizobraževalnepotrebe.Težnjerazvojakurikulovnatujihprimerih
kažejo,dajesodobnausmeritevkurikularnihreformvprenašanjutežiščareformira
njassocietalne(državne)ravninainstitucionalno(šolsko)raveninravenpoučevanja
(najpomembnejšajevlogaučitelja)oziromanakonkretnopredmetnoraven.Pravtako
lahkoopazimoprizadevanjazapogosteoziromapermanentnekurikularnespremembe
invelikepoudarkenaraziskovalnihevalvacijahkurikula.

Vprispevkusoopisanitudiprimeriodzivanjavraziskavisodelujočihgimnazijskihuči
teljevgeografijeinštudentovgeografijenanekaterespremembevučnemnačrtuzasplo
šnogimnazijo.Manjpripravljenostizaspremembejeopaznepriregionalnigeografiji.

Ključne besede: geografski kurikul, gimnazija, kurikularne spremembe, razvojne
perspektive

1.1.1.1 Uvod

Zaradiprepletanjavplivovmočnihdružbenihskupinoziromazaradipotrebepo
prepoznavanju in smiselnem udejanjanju sodobnih teženj razvoja na področju
družbenihpotreb,izobraževalnihsmernicingeografskeznanostijeprocesrazvi
janjakurikulazelozapleten.Pregleddomačihintujihprimerovrazvijanjageograf
skegakurikulakaže,dasosevrazličnihčasovnihobdobjih,podvplivomrazličnih
dejavnikov,izpostaviledoločenedeterminante,kisoboljkotdrugevplivalenaraz
vojkurikulov.Daneshitrespremembenaključnihdružbenihpodročjihzahtevajo
iskanjenačinovpermanentnegarazvijanjakurikulov.Kljubpretežnoevolucijske
muznačajuzahtevajospremembekurikulaustreznomeroprilagodljivostinepo
srednoudeleženihvprocesukurikula.Namentegaprispevkajezatodvojen:os
vetlitikompleksnostintežnjerazvijanjageografskegakurikulanadomačihintujih
primerih ter izpostaviti,kakonekaterigimnazijskiprofesorji inštudenti (bodoči
učitelji)geografijesprejemajoposodobitvevgimnazijskemučnemnačrtu.

1.1.1.2 Razvojgeografskihkurikulovdomainvizbranihtujihdržavah

Kurikul:učninačrt

Vzgodovinipedagogikesejepojemkurikulpojavilnaprehoduiz16.v17.stolet
je,kojepomenilzaporedjeučenjapoletih,pričemerješlozazaporedjeučenja
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učnihvsebin.Okurikuluvdanašnjemsmislulahkogovorimov18.stoletju,koso
državneoblastidalesmernicezaučnovsebino,predpisaleučbenikeinučiteljsko
izobrazboterustanovileinšpekcijskoslužbo,dabiugotavljale,aliučiteljiinšola
uresničujejozastavljenenaloge.Državajestemdoločila»potekdelavšoli«,kije
predstavljalraven,hkaterinajbitežilešolevsvojidejavnosti.Spojmomkurikul
sov18.stoletjuoznačevaliučninačrt,natojetapojemizginilizpedagoškerabein
seponovnopojavilvzačetku20.stoletjavanglosaksonskemjezikovnemprostoru
(IvanušGrmek,1997,str.12).VVelikemangleškoslovenskemslovarjulahkopri
besedicurriculumšedaneszasledimoprevodučninačrt(Grad,Škerlj,Vitorovič,
1997).

EnonajširšihdefinicijkurikulajepodalSagadin(1991),pokateremobsegapojem
kurikulučnesmotreincilje,učnovsebino,didaktičnoinpsihološkozasnovopou
ka(poučevanjainučenja),vključnozučnimisredstvi(učbenikiitd.)ternapotke
zaučitelje,vsetozaposamezenučnipredmet.Strmčnikjeleta1996opredelilučni
načrtkotstrokovnidokument,kizdružujeinprilagajaučnovsebinoinnjenona
membnostdojemljivostiučencevinvzgojnoizobraževalnimpotrebam,leta2001
pajezapisal,dajenalogaučneganačrtadidaktičnofunkcionaliziranjeoz.prila
goditevučnihciljevinučnevsebineneposredniučniuporabi.Vtanamenjetreba
učneciljeustreznoizbrati,razvrstiti,prilagoditiintudistopnjevatigledenavrsto
instopnjošolanja(poIvanušGrmek,1997,str.18).Izopisanihdefinicijsledi,dav
slovenskemprostorudojemamopojemučninačrtkotožji,atemeljnisestavnidel
kurikula(IvanušGrmek,1997,str.18).VSlovenijiterminučninačrtrazumemokot
šolskoupravnidokument,vkateremsoopredeljenicilji,vsebina,didaktičnapripo
ročilaterusmeritvezapreverjanjeinocenjevanjeznanja(Strmčnik,2001).

Razvojgeografskegakurikulainučnihnačrtov

Razvojkurikulainučnihnačrtovjekompleksenproces,kijepodvplivomdružbe
nihskupin.Velikovlogoprispreminjanjukurikulaimajospremembeizobraževal
nefilozofije,pričemerjekurikulrezultatkompromisamedobstoječimiizobraže
valnimifilozofijami(Kliebard,poReynolds,2000).Goodson(vReynolds,2000)je
naprimerurazvojaštirihameriškihkurikulov,mednjimitudigeografskega,ugo
tavljal, da so se v različnih obdobjih ravnali po treh tradicionalnih usmeritvah:
akademski,pedagoškialiponačelihdružbenekoristnosti,odvisnoodtegaproti
kakšnim»napadom«sosemoraliboriti.Raziskovalciugotavljajovelikvplivgospo
darstvainpolitikeoz.značilnostikonkretnegakulturnegaokoljanakurikul(npr.
poudarjanjepomenaavstralske identitete indržavljanstva, tržnausmeritevkuri
kulavVelikiBritaniji,upoštevanjemultikulturnostivZDA,poudarjanjedružbe
nihobveznosti,vključevanjavdružbo...)(Reynolds,2000).Kurikularnereforme
lahkoomejujejoadministrativniprocesi(npr.določanjeskeletneformeučnimna
črtom).Pomembnisolahkopritiskiakademskihskupin,kisečutijopredvsempri
razvijanjuučnihnačrtovzasrednješoleinpritiskiprofesionalnihskupin(učiteljev,
ustvarjalcevučbenikov...)(Reynolds,2000,str.3–5).Posebenvidikvplivovnaku
rikulpredstavljajoposamezniki(pritiskiprejustvarjenihsklepov,nagnjenostkza
vračanjuinovacij,nepripravljenostnasodelovanje,prevladovanjeposameznikov,
časodločanja...)(Reynolds2000,str.4–5).

Kelly(1989)inGay(1991)menita,daodločanjeokurikululahkopotekapretežno
natrehravneh:



15

Novosti v posodobljenem učnem načrtu

a) naravnipoučevanja–vtemprimerusečutimočanvplivučiteljev;

b) naravniinstitucijeoziromašolealidrugevzgojnoizobraževalneusta
nove;

c) nadržavniravni(vplivvladnihslužb:MinistrstvoRSzašolstvo,Zavod
RSzašolstvo...)(poIvanušGrmek,1997,str.51,prim.Reynolds,2000,
str.2–6).

PomnenjuM.IvanušGrmek(1997,str.51)bibilo»temravnemsmiselnododati
šeravenznanosti,kajtipriodločanjuokurikulubimoraleposamezneznanstvene
disciplineodigratipomembnovlogo«.

VSlovenijipotekaodločanjeorazvojukurikulapretežnonadržavniravni,čeprav
se neposredno odgovorne službe zelo trudijo vključevati in čim bolj usklajevati
tudi ravni institucij, poučevanja in znanosti. Občutnejše gimnazijske kurikular
nespremembeoziromaspremembegimnazijskihučnihnačrtovsiodustanovitve
gimnazijevslovenskemprostorusledijovpovprečjuna6do7let.Kotzanimivost
paveljaomeniti,dajeodprvegaučneganačrta,skaterimsejegeografijavrealkah
opredelilakotsamostojniučnipredmet,miniloževečkot130let.

Pregledrazvojnihusmeritevgeografskegaizobraževanjavdrugipolovici20.stoletja
vslovenskeminevropskemprostorupokaže(KolencKolnik,ResnikPlaninc,2006a),
dajebilovšestdesetihinsedemdesetihletihprejšnjegastoletjazgeografskoizobra
ževalnegavidikanaZemljogledanokotnaprostornaravneindružbeneraznolikosti
inprostornasprotij.V70.in80.letihjebilaZemljavšolskigeografijipojmovana
kotprostornačrtovanjaraznovrstnihnamembnostiinuporabnosti.Zadnjedesetletje
prejšnjegastoletjajeprineslozavedanje,dajetrebavzpostavitikakovostnejšeodno
sevrabiprostora:spremenitiodnosdookolja,soljudiinprihodnjihrodov(vzgojaza
sožitje,multikulturnavzgoja,okoljskavzgoja).Začetek21.stoletjajetesnopovezal
šolskogeografijozinterdisciplinarnimučnimciljemvarovanjaokoljazapreživetje
človeštvaintrajnostnegarazvojanalokalni,regionalniinplanetarniravni.

Slika1:Izobraževalnetendencevgeografskihkurikulihdrugepolovice20.stoletja

Vir:PrirejenopoKolencKolnik,ResnikPlaninc,2006a.

Privsehugotovljenihrazvojnihspremembahjezaznati,dasesestavljavcigeografskih
kurikulovrazličnohitroinrazličnointenzivnoodzivajotakonaširšedružbeneingeo
grafskespremembekottudinasameizobraževalnepotrebe.

Kjejekaj? Kakodeluje? Kakšnesoposledice?

Kakšnoje? Kajjevzrok? Kakojihodpraviti?
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RazvojgeografskihkurikulovnaFinskeminvVelikiBritaniji

VnadaljevanjubomoopisalirazvojgeografskihkurikulovnaFinskeminvVelikiBrita
niji.Izborfinskegazgledajeposledicavisokihizobraževalnihrezultatov,kijihdosega
jofinskiučencivevropskeminsvetovnemmerilu.FinskajegledenaraziskavoOECD
PISAizleta2006,kisicerpotekavsakatriletainmeriznanjeinveščine,kisopotrebne
vživljenjuposameznikaindružbe,doseglanajvišjemestomedsedeminpetdesetimi
državami(PISA2006). Izborbritanskegazgleda jeposledicaželje,da izberemopri
merrazvojakurikula,kisekaževučnemnačrtuzageografijo,kisebistvenorazlikuje
odslovenskega.Anglosaškogovornopodročjejebilonamrečglavnosrediščerazvoja
»novegeografije«(newgeography)(Rawlingidr.,1996,Senegačnik,2005,str.144).

KakorazvijajogeografskikurikulnaFinskem?

OdločanjeorazvojusplošnegakurikulapotekanaFinskemnadržavniravni,podvpli
vomvladnihslužb,tojeministrstvazašolstvo.Temeljnaizhodiščarazvojafinskega
kurikulasobilavzgodoviniutemeljenanaanalizi razmer inocenipotreb.Oboje je
bilovtesnisoodvisnostiskonkretnimidružbenimiokoliščinami,zatosejekurikulum
spremeniltakrat,kosonastalevečjedružbenespremembe,kisoterjalespremembe
izobraževanja.Vvsakihdružbenihokoliščinahsoizbraliprioriteteoziromaciljeizo
braževanja,strnjenevnekajključnihpoudarkov,kisosejimprilagodilitudikurikuli
posameznihpredmetov(Tani,2004).

Finskikurikulumsejevzpostavilv19.stoletju.Zaznamovalagajetakratnaagrarna
družba (Käkönen, po Tani 2004). Pomemben namen izobraževanja je bila krepitev
nacionalneinlokalneidentitete,karsodosegalispoudarjanjempomenaznanjaolo
kalnemokolju(HilliTammilehto,Tani,1999).Obdobjepodrugisvetovnivojnisozaz
namovale skokovita preobrazba agrarne družbe v industrijsko in storitveno družbo
terselitvevmesta.Kersobilespremembetakovelike,sejimizobraževalnisistemni
zmogeldovoljhitroprilagoditi,zatosejefinskaidentitetaševednopogostovezalana
agrarnetemelje(Aström,2000).Večjekurikularnespremembesosezgodilenazačet
kusedemdesetihlet20.stoletja,kosejereorganiziralnacionalnišolskisistem(Tani,
1998).Spremembesistemasobileodsevstrukturnihspremembvfinskidružbi.Nacio
nalnikurikuljepoudarjalmednarodnetemeinmednarodnorazumevanje,opuščene
sobilelokalneštudije,kisoprejzavzemalepomembnomestovkurikulu(Rikkinen,
1982, str. 348). Naslednja večja kurikularna sprememba se je zgodila leta 1985, ko
soobčinepridobilevečmožnostizaoblikovanjelastnegakurikulainkojenacional
nikurikulzagotovil leokvirzanadaljnjenačrtovanjekurikula.Pomembnipoudarki
geografskega kurikula so bili pomen lokalnega okolja, pomen ohranjanja narave in
okoljskega izobraževanja, poudarek na nacionalni kulturi in nacionalnih vrednotah
ternamednarodnemsodelovanju.Leta1994sejeuvedelnovkurikul,kijeomogočil
šolamsamostojnooblikovanjekurikulanapodlaginacionalnihkurikularnihnavodil.
Uporabljene sobilekonstruktivističnepedagoške ideje terpoudarjena idejakuriku
lakotdinamičnegaprocesa.Priznanistabiliaktivnavlogaučencakotorganizatorja
lastnestruktureznanjainposledičnospremenjenavlogaučitelja.Naslednjinovkuri
kulsouvedlileta2004,kerjenastalaponovnapotrebaporazjasnitvivrednotfinske
družbevnacionalnemkurikulu.Tesobile:spodbujanjetrajnostnegarazvoja,pomen
kulturneidentitete,večkulturnostininternacionalizacijadružbe,promoviranjefizič
ne,duševneindružbeneblaginjeterpomendržavljanskevzgoje.Poudarjenasobila
interkurikularnaizhodišča,kinajbisepoučevalaprirazličnihpredmetih,zaradičesar
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sejerazvilovelikointerdisciplinarnihtem,povezanihzvsakdanjimidogodkivživlje
njuučencev(npr.mednarodno izobraževanje,potrošniško izobraževanje,prometno
izobraževanje, zdravstvena vzgoja, IKTspretnosti, izobraževanje za komuniciranje,
okoljskoizobraževanje...(Tani,2004,str.7–8).

ZadnjiprogramrazvojaizobraževalnegasistemanaFinskem,kismogapregledali,je
pripravilofinskoministrstvozašolstvoinsenanašanaizobraževanjeinraziskovalno
dejavnostodleta2004do2008.(Finskirazvojniprogramnapodročjuizobraževanjain
raziskovanja,2004).Naravnisekundarnegaizobraževanjajepoudareknazagotavlja
njuvišjesekundarneizobrazbevsejgeneracijiučencev,kizapustiosnovnošoloterna
zagotavljanjuznanjainspretnosti,potrebnihzaraznovrstenosebnostnirazvoj,nadalj
njištudijindelo.Spodbujalanajbiseraznovrstnostizobraževalneponudbeterpove
zovanjeizobraževanjainurjenja.Napredeknajbibildosežennapodročjuvodenjaoz.
svetovanja,napodročjurazvojanovihmetodnapodlaginovetehnologije,napodročju
virtualnegapoučevanjaternapodročjukreditnegasistema.

Izopisaneganizakurikularnihspremembjerazvidno,dasodobničashitrihdružbenih
spremembvplivatudinapogostespremembefinskegakurikulakotcelote,posledično
patudinageografijokotšolskipredmet.Pomembnajeugotovitev,dasetežiščerefor
miranjanaFinskemprenašaznacionalnegapodročja,kjerseoblikujejo leosnovne
kurikularneusmeritve(npr.nizobstoječihdružbenihvrednot),naožjeprofesionalno
področje(šole).

EvalvacijafinskegakurikulajevdomeniSvetazaevalvacijoizobraževanja,kijetelo,
odgovornozastalnoevalviranjeizobraževanjainučenja,razvijanjeizobraževanjain
promoviranjeraziskovanjavizobraževanju.DelujevpovezavizMinistrstvomzaizo
braževanje.Izobraževanjejeevalviranolokalno,regionalnoinnacionalno.Finskaprav
takosodelujevmednarodnihevalvacijah.Rezultati evalvacijnajbibiliuporabniza
neposrednodeloučiteljev,zaizobraževalnopolitikoinzaoblikovanjenovihciljevizo
braževanja.Evalvacija finskegakurikula temeljinaocenjevanjuučnihrezultatov,na
revizijah inpregledovanjih izobraževalnegadelaternatematskihevalvacijah.Vpri
hodnostiželijonaFinskemokrepitilokalnoevalvacijo,intenziviratimedsebojnosode
lovanjeevalvatorjevterokrepitiopazovanjeinanaliziranjeučinkovinvplivovevalva
cij.Pravtakoželijorazvitiinformacijskisistem,kibipodpiralevalvacijoizobraževanja
terpodpiratiraziskovanjeevalvacijskihmetod,kakovostiinvplivaevalvacij.Razvitina
meravajokazalnikekakovostiizobraževanjazapotrebelokalnih,nacionalnihinmed
narodnihpotreb(PISA2006).

RazvojgeografskegakurikulavVelikiBritaniji

TudivVelikiBritanijipotekaodločanjeorazvojukurikulanadržavniravni(Ministrs
tvozaotroke,šoleindružine).Razvojangleškegakurikulatemeljinaponavljajočihse
revizijah(evalvacijah),kisevzadnjemobdobjuponavljajovsakihpetlet.

Leta1988sovVelikiBritanijisprejeliobsežnošolskoreformo(GreatEducationReform
Bill), in letopozneješeobvezniNationalCurriculum(Petek,2003),ki jevključeval
izobraževalnestandardeinpreverjanjekakovosti.Kurikulsosestavljalitrijetemeljni
predmeti(angl.coresubject):angleščina,matematikainnaravoslovjetersedemosnov
nihpredmetov(angl.foundationsubjects),kamorjebilauvrščenatudigeografija.Os
novnoizobraževanjesosestavljalaštirišolskaobdobja.Vprvihtrehšolskihobdobjih
(angl.KeyStages),kjerjebilastarostučencevodpetdoštirinajstlet,jebilageografija
obvezna,včetrtemobdobju,kjerjebilastarostučencevodštirinajstdošestnajstlet,pa
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jebilaumeščenamedizbirnepredmete(Schallhorn,2004).Prevladujočideležučnih
ciljevinvsebinjebilnamenjenspoznavanjulastnedomovine,šeposebejnalokalni
ravni,zizrazitotežnjopovpeljevanjuizkustvenegaučenja(angl.learningbydoing).
Tojetudiobdobje,kostasevučnemnačrtuzageografijotrdnoumestiliučenjenapro
stem(angl.outdoorlearning)interenskodelo(angl.fieldwork),kipostanetavnasled
njemdesetletjutežiščenačrtovanedejavnostiučencev(Foskett,2000,Kestler,2002).

Drugoobsežnejšo revizijo (evalvacijo) jeangleškinacionalnikurikuldoživelv letih
1999–2000.Namentehrevizij(evalvacij) jebilpoenostavljatikompleksnostinkrčiti
kurikularnovsebino.PomnenjuE.Rawling(2005,str.6)razennekaterihdopolnilni
bilovečjihspremembangleškekurikularnevsebineodpoznihosemdesetih letpre
teklegastoletjadoleta2005.Kurikularnarevizija(evalvacija)leta2005jespodbudila
novvpogledvkurikulterodprlamožnostiprilagajanjakurikula21.stoletju.Pomnenju
E.Rawling(2005,str.6)jenamreč(tudi)britanskigeografskikurikulrazmeromatra
dicionalen,pretežnopozitivističeninterminološkookorel.Opozarjanato,dajetreba
upoštevati sodobnedružbene interese innekaterepomembne spremembe,ki so se
zgodilevuniverzitetnigeografiji(npr.kulturni,globalni,prostorski,družbeni,kako
vostniinetnografskipristopi).

Izhodišče britanskega pristopa je težnja, da kurikularni razvoj in kurikularne spre
membepostanejostalnidelsistema,inneleobčasnidogodek(Rawling2005,str.7).
Na tejpodlagi jebilpriQCA(QualificationsandCurriculumAuthority,2005)načr
tovanprojekt »Futures«,ki imanamenspodbujati razpravooprihodnjemkurikulu,
katererezultatinajbiseuporabilivnacionalnemkurikuluod2005do2010.Najpo
membnejši in prvi koraki so koraki znotraj predmetnih disciplin. Kot mogoč odgo
vornavprašanje,kakopermanentnorazvijatikurikul,jeE.Rawling(2005)predlagala
drugačenproceskurikularnihsprememb.Ponjenemmnenjunajbidržavazastavilale
minimalninacionalniokvirizobraževalnihciljevinnamenov,primernihza21.stoletje.
Priposameznihpredmetihnajbinatopremislili,kakolahkoprispevajoknacionalne
mukurikulunapodlagivprašanj,kotso:

• Kaj,čebivtejnacionalnishemiciljevmojpredmetmanjkal?

• Česanebibilodovolj,kajbimanjkalo?

Napodlagiodgovorovnajbiseoblikovalnacionalnipredmetniokvir,osredinjenna
koncepte,vodilneideje,bistvenespretnostiinravnanja.Predmetniokvirnajbibil
minimalističenindovoljprilagodljiv,dabiomogočalšolaminučiteljem,dagaraz
lagajotako,kotbiustrezalonjihovimučenceminskupnosti.Kurikulnajbibiltorej
utemeljennapredmetihinšolah,sčimerbisežariščerazvojakurikulapremaknilo
zdržavnenainstitucionalnoraveninnaravenpoučevanja.PomnenjuE.Rawling
(2005,str.7–9)najbibilozatotrebavelikoprofesionalnepodpore,časainfinan
ciranja,karbipomenilospremembokulturemišljenjavcelotnemizobraževalnem
sistemu.Dotegapajeponjenemmnenju(pravtam)šedolgapot.

Težnjerazvojageografskihkurikulov

Težnjerazvojakurikulovnaizbranihtujihprimerihkažejo,dajesodobnausme
ritevkurikularnihreformvprenašanjutežiščareformiranjassocietalne(državne)
ravninainstitucionalno(šolsko)raveninravenpoučevanja(najpomembnejšaje
vlogaučitelja)oziromanakonkretnopredmetnoraven.Nanacionalniravninajbi
senapodlagisituacijskeanalizepodročjadružbenihgibanj indružbenihpotreb
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oblikovaleleosnovnekurikularneusmeritve.Pravtakolahkonaizbranihtujihpri
merihopazimotežnjekpogostimoz.permanentnimkurikularnimspremembam
terkvelikimpoudarkomnaraziskovalnihevalvacijahkurikula.

VSlovenijisejeletu1990začelaprenovageografskihučnihnačrtovtudizato,ker
jeSlovenijapostalasamostojnadržava.Prvičsosesestavilikatalogivzgojnoizo
braževalnihciljevpoukageografijezaosnovnošoloinrazličnetipesrednjihšol.
Vanjestabilivključeniizbirainrazporeditevučnihvsebin(eksemplarniizbordr
žav,prostorskihprocesov,učnihnalogipd.)gledenavodilnicilj.Novaizhodiščaza
oblikovanjekurikulasobilaposledicatakohitrorazvijajočihsesmerivgeografski
znanosti innjihovih spoznanj (npr. socialnageografija,političnageografija)kot
tudinovihsmernicnapedagoškodidaktičnemznanstvenempodročju(raziskova
njekurikula,pomenučnihciljev,taksonomijeučnihciljevitd.)kotvcelotnidružbi
(Kunaver,1999).

Namenskividikpoukageografijejevizhodiščihostalnespremenjen.Ševednoje
tosplošnoizobraževalnipredmetzaosnovneinsrednješole.Vrednostnividikna
črtovanjapoukageografijejetemeljilnaopredelitvigeografijekotkompleksnein
problemskevede.Temeljninamenpredmetajebilširokoopredeljeninjeučence
usmerjalvrazumevanjesveta,dojemanjedinamičnegasoučinkovanjaelementov,
kigasestavljajo,tervneprestanirazvojinpreoblikovanjeprostora.Snovnovsebin
skividiknačrtovanjapoukageografijejezajemalizboručnihvsebin,kisotakona
osnovnošolskikotsrednješolskiravni,kjerjegeografijasamostojenšolskipredmet,
ohranjaledelitevnaobčegeografskeinregionalnogeografskevsebine.Pomembnej
šipremikisobilizaznanipriopredeljevanjudidaktičnihnavodilzaizvedbopouka,
kivpeljujejozaučenceaktivnemetodedela.Učenjegeografijenaprostem(ekskur
zije,terenskodelo)jezapisanokotobveznidelkurikula(KolencKolnik,2008).

Odleta2006doleta2008sejevSlovenijinačrtovaloinizvedlokurikularnoposo
dabljanjenaosnovnoinsrednješolskiravni.Dotedanjikonceptobstoječihučnih
načrtovjetemeljilnaIzhodiščihkurikularneprenoveNacionalnegakurikularnega
svetaizleta1996.NovesmerniceSpremljanjainposodabljanjaobstoječihučnih
načrtov(Komisija,2006)pasobilezastavljenekotnadgradnjaizhodiščizleta1996
indopolnjenestrinajstiminoviminačeli:

1. Avtonomijaučitelja inšole.Kurikulse razvijanašoli, spremembese
uvajajo od spodaj navzgor. Pomembna vloga pri razvoju kurikula je
zaupanaučiteljem.Učninačrtiponujajomožnostrazličneizbirnostina
ravnivsebin(npr.dodajanjealipoglabljanjevsebin),pristopovučenja
inpoučevanjateroblikdela.

2. Učnociljniinrazvojnoprocesnimodel.Učninačrtisledijoučnociljnemu
inrazvojnoprocesnemunačrtovanju.Odločujočjeglobalnipristop,ki
spodbuja»celostno«učenjeinpoučevanje.

3. Strukturiranjeučnevsebinejeodvisnoodspecifikeinznačilnostipred
metnih področij oziroma disciplin. Stroka opredeli pristop strukturi
ranjaučnevsebine:linearnega,koncentričnega,spiralnegaaliizbrano
kombinacijonavedenihpristopovstrukturiranja.

4. Jasnavodilnaidejapredmeta.Vciljihinopredelitviučneganačrtaso
jasnozapisanipomen,prispevekvedenjinznanj,kijihvključujepo
sameznišolskipredmetzanadaljnjištudijoziromazaživljenjeposa
meznika.
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5. Splošna indodatnaznanja.Splošnaznanja so temeljnevsebine,po
trebnezasplošnoizobrazbo.Dodatnaznanjasopretežnonamenjena
izbirnosti.Kriterijipriizbirivsebinnajbodo:znanstvenaprimernostin
aktualnostterustrezenobsegvsebine.Povezanostoopredelitvijonaj
bojasnoopredeljenavodilnaidejaučnegapredmeta.Učnavsebina,kot
pomembnasestavinaučneganačrta,izražatežnjorazvojapredmetne
gapodročja(stemmislimonaznanstvenoustreznost).

6. Odprtostinizbirnost.Razlikovanjemedsplošnimiindodatnimiznanji
jevodilozaodprtostučneganačrta.Učninačrtidajejomožnost raz
ličneizbirnostinaravnivsebin(splošnaindodatnaznanja),naravni
zahtevnosti(npr.dodajanjealipoglabljanjevsebin)ternaravnioblik
inmetoddela.

7. Opisidosežkov.Posmiselnihčasovnihobdobjihzapisanapričakovana
bistvenaznanja,kivključujejotudizmožnosti.Časovnapostavitevpri
čakovanihdosežkovjezaosnovnošolopotriletjih.

8. Zmožnosti.Zmožnostisovključenevvsebine,ciljeinpričakovanedo
sežke.IzhajamoizosmihključnihzmožnostiEvropskekomisije:spora
zumevanjevslovenščini/italijanščini/madžarščini(maternemjeziku),
sporazumevanjevtujem/drugemjeziku(tj.jezikuokolja),matematič
napismenosttertemeljnezmožnostivnaravoslovjuintehnologiji,di
gitalnakompetenca,učenjeučenja,osebneindržavljanskezmožnosti,
podjetnostinkulturnazavest.

9. Kakovostinvrstaznanja:deklarativnoznanje(znanjeovsebinipred
meta),proceduralnoznanje (znanje,kakodovsebinskegaznanja,ki
vključujestrategijeučenja),znanjeookoliščinah(znanjeotem,kako
uporabitiposameznestrategije).

10. Razvojmetakognitivnihsposobnosti.

11. Vključevanjekroskurikularnihtem.Zupoštevanjemspecifikepredmet
nihpodročijučninačrtismiselnovključujejotemenapodročjuvzgoje
inizobraževanjazatrajnostnirazvoj,kotsonpr.:državljanskavzgoja,
vzgoja za zdravje, vzgoja za kulturo, poklicna orientacija, prometna
vzgoja.

12. Medpredmetno povezovanje. Izhodišča za postavitev medpredmetnih
povezav:naravnivsebin,napodlagiprocesnociljneganačrtovanjain
nakonceptualniravni.

13. Didaktičnapriporočilazaizvajanjepoukapredmeta,kisoposebejpo
membnazadoseganjeciljevizučnihnačrtov.

1.1.1.3 Kakosprejemamokurikularnespremembeslovenskigimna
zijskiučiteljiinštudentigeografije?

Leta2007in2008smoizvajaliraziskavo»Vrednotenjeučneganačrtazapoukgeo
grafijevsplošnigimnazijivSlovenijizvidikovdružbenihpotreb,izobraževalnih
smernicingeografskeznanosti«.Vokviruteraziskavesmoprofesorjegeografije
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naslovenskihsplošnihgimnazijahterštudentečetrtegaletnikageografijenaFilo
zofskifakultetivMariborumeddrugimpovprašalizamnenjeogeografskemgim
nazijskemučnemnačrtuizleta1998,oposodobljenemgeografskemgimnazijskem
učnemnačrtu,kismogazačelivpeljevativpraksovšolskemletu2008/2009,in
onekaterihdodatnihsimulacijahgeografskegagimnazijskegaučneganačrta.Za
natančnejševrednotenjesmoizločilidvevzorčnipoglavji,insicerpoglavje»Gos
podarskedejavnostičloveka«izobčegeografijeinpoglavjeregionalnegeografije
Avstralije.Vvrednotenju jesodelovaladobra tretjinavsehprofesorjevgeografije
naslovenskihsplošnihgimnazijahinpribližnopolovicaštudentovčetrtegaletnika
geografije,kivomenjenemletnikunatančnejespoznavajogimnazijskiučninačrt.
Privrednotenjudelovučnihnačrtovsmouporabilinaslednjekriterije:

Preglednica1:Kriterijivrednotenjaučneganačrta

1.kriterij: Razmerjezastopanostispoznavnihciljev(»materialno«znanje),psihomotoričnih
ciljev(spretnosti,sposobnosti)invzgojnihciljev.

2.kriterij: Skladnostciljevzživljenjskimi,družbenimipotrebami.
3.kriterij: Uporabnostznanja.
4.kriterij: Aktualnostvsebineinpojmov.
5.kriterij: Možnostsprotneaktualizacijevsebin.
6.kriterij: Skladnostzgeografskoznanostjo.
7.kriterij: Konceptobravnave(metodološkipristopkoblikovanjuučnihnačrtovzanavedeno

poglavje).
8.kriterij: Mednarodnaprimerljivostučneganačrta.
9.kriterij: Obremenitevzaučitelja(težavnostnačrtovanjainizvedbepouka).
10.kriterij: Ravensvobode,ustvarjalnosti,kigaučninačrtdopuščaučitelju.
11.kriterij: Ravenpomoči,kijoučninačrtponujaučitelju.
12.kriterij: Obremenitevzadijaka.
13.kriterij: Motivacijadijakov.
14.kriterij: Ustreznostobsegapoglavjagledenanjegovvzgojnoizobraževalnipotencial.
15.kriterij: Podprtostučneganačrtazučbeniškimigradivi,literaturoinviri.

Vir:KonečnikKotnik,2009,str.218

Izpreglednice2jerazvidno,dajepriprvemkriteriju(razmerjemedspoznavnimi,psi
homotoričnimiinvzgojnimicilji)večjideležpravdobrihinodličnihocenprejelposo
dobljeniučninačrtvprimerjavizučnimnačrtomizleta1998.Evalvatorjisopresodili,
daseposodobljeniučninačrtbolj skladazživljenjskimioz.družbenimipotrebami
(drugikriterij)kotučninačrtizleta1998.Pravtakosovišjeoceniliposodobljeniučni
načrtprinadaljnjihkriterijih.Izpostavitivelja9.in12.kriterij,prikateremjeprišlodo
specifičnegadojemanjalestvicevrednotenjakriterijev(višjakojeocena,večjajeobre
menitev),karjebilorazvidnoizinterpretacijeocenevalvatorjev.Takosoocenilikot
manjobremenjujoč,takozaučiteljekotzadijake,učninačrtizleta1998.Ugotovitev
lahkorazumemogledenato,daevalvatorjiučninačrtizleta1998zelodobropoznajo
injihtakone»obremenjuje«več.Polegtegaposodobljeniučninačrtuporabljanovejšo
terminologijo,jedejavnostnoboljpesterinvsebinskoboljohlapen.Popričakovanjih
evalvatorjiugotavljajonajboljšopodprtostzučbeniškimigradivi,literaturoinviripri
učnemnačrtuizleta1998.

Izpreglednice2jetorejmogočerazbrati,dajebilnapodročjugospodarskihdejavnosti
človekaslabšeocenjenučninačrtizleta1998.
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Preglednica2:Deležiposameznihocenkriterijev»Gospodarskedejavnostičloveka«

UNizleta1998(%) NoviUN(%)
MU ZU DU PDU OU MU ZU DU PDU OU

1.kriterij 6,8 20,5 38,6 22,7 11,4 2,3 43,2 34,1 15,9
2.kriterij 9,1 6,8 22,7 56,8 4,5 2,3 4,5 25,0 47,7 18,2
3.kriterij 9,1 4,5 31,8 43,2 11,4 9,1 18,2 52,3 18,2
4.kriterij 4,5 20,5 20,5 34,1 13,6 2,3 2,3 22,7 40,9 25,0
5.kriterij 6,8 6,8 13,6 52,3 18,2 2,3 18,2 29,5 43,2
6.kriterij 2,3 6,8 15,9 50,0 25,0 2,3 25,0 34,1 36,4
7.kriterij 6,8 13,6 50,0 18,2 6,8 6,8 4,5 27,3 43,2 15,9
8.kriterij 9,1 15,9 45,5 4,5 2,3 2,3 2,3 25,0 38,6 6,8
9.kriterij 6,8 20,5 36,4 22,7 11,4 6,8 4,5 29,5 43,2 9,1
10.kriterij 11,4 22,7 36,4 25,0 4,5 9,1 9,1 22,7 34,1 22,7
11.kriterij 6,8 25,0 43,2 13,6 6,8 6,8 18,2 29,5 34,1 4,5
12.kriterij 4,5 20,5 38,6 25,0 4,5 4,5 13,6 31,8 40,9 2,3
13.kriterij 6,8 29,5 29,5 27,3 2,3 34,1 45,5 11,4
14.kriterij 6,8 15,9 40,9 27,3 4,5 9,1 31,8 50,0 2,3
15.kriterij 2,3 13,6 27,3 36,4 20,5 6,8 11,4 29,5 38,6 11,4

Legenda:MU=minimalnoustrezanje,ZU=zadostnoustrezanje,DU=dobroustrezanje,PDU=
pravdobroustrezanje,OU=odličnoustrezanje1

Vir:KonečnikKotnik,2009,str.219

Preglednica3:Deležiposameznihocenkriterijev–»Avstralija«

UNizleta1998(%) NoviUN(%)
MU ZU DU PDU OU MU ZU DU PDU OU

1.kriterij 31,8 47,7 13,6 4,5 20,5 38,6 25,0 6,8
2.kriterij 2,3 18,2 65,9 6,8 20,5 36,4 40,9
3.kriterij 22,7 54,5 15,9 9,1 6,8 45,5 31,8 4,5
4.kriterij 9,1 9,1 50,0 25,0 9,1 9,1 40,9 36,4 2,3
5.kriterij 2,5 38,6 29,5 2,3 9,1 27,3 38,6 13,6
6.kriterij 9,1 45,5 38,6 31,8 45,5 18,2
7.kriterij 6,8 25,0 45,5 15,9 6,8 9,1 50,0 31,8
8.kriterij 4,5 4,5 22,7 43,2 13,6 4,5 25,0 25,0 18,2 2,3
9.kriterij 2,3 9,1 25,0 43,2 13,6 2,3 29,5 29,5 31,8 4,5
10.kriterij 25,0 47,7 20,5 4,5 29,5 38,6 20,5 2,3
11.kriterij 4,5 6,8 31,8 47,7 2,3 4,5 20,5 34,1 29,5 9,1
12.kriterij 4,5 27,3 59,1 2,3 6,8 22,7 40,9 20,5 4,5
13.kriterij 2,3 2,3 25,0 50,0 13,6 6,8 13,6 38,6 29,5 9,1
14.kriterij 9,1 25,0 52,3 6,8 2,3 6,8 43,2 31,8 13,6
15.kriterij 18,2 27,3 29,5 18,2 6,8 36,4 34,1 20,5

Legenda:MU=minimalnoustrezanje,ZU=zadostnoustrezanje,DU=dobroustrezanje,PDU=
pravdobroustrezanje,OU=odličnoustrezanje2

Vir:KonečnikKotnik,2009,str.222

1 Opomba: seštevkideleževpriposameznemkriterijuniso vedno100%,kernekateri
evalvatorjinekaterihkriterijevnisoovrednotili.

2 Opomba: seštevkideleževpriposameznemkriterijuniso vedno100%,kernekateri
evalvatorjinekaterihkriterijevnisoovrednotili.
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Učninačrtizleta1998jenaprimerupoglavjaAvstralijaprejelvišjedeležeodličnihin
pravdobrihocenprivečinikriterijev.Ugotovimolahko,dajenaprimeruregionalne
geografijezadovoljstvozučnimnačrtomizleta1998prinjegovihuporabnikihvečje
kotnaprimeruizbranegaobčegeografskegapoglavja.

Rezultatocenšestegakriterijakaže,daevalvatorjirazumejoodklonod»klasičnere
gionalnogeografskerazporeditve«učnihciljevkotodklonodgeografskeznanosti.Prav
takomenijo,dajeučninačrtizleta1998boljmednarodnoprimerljiv.Mnenjejena
pačno,sajje»klasičnaregionalnogeografskarazporeditevciljevoz.vsebine«pripouku
(vučnihnačrtih)vEvropiznačilnapretežnolezavzhodnoevropskeinnekateresred
njeevropskedržave.

Izpostavimo še kriterij motivacije dijakov. Evalvatorji menijo, da najbolj motivirane
dijakeomogočaučninačrtizleta1998,kjergrezacelovito–fizičnoindružbenogeo
grafskospoznavanjeregij.Ugotovljenirezultatiseujemajosspoznanjiraziskave(Se
negačnik,2005),kijepokazalazavzemanjeslovenskihučiteljevgeografijeindijakov
zaohranjanjeomenjeneregionalnogeografskeobravnave.

Česodimoposodelujočih,slovenskigimnazijskiprofesorjigeografijeinštudentigeo
grafije različno sprejemajo spremembe posameznih delov učnega načrta. Manj pri
pravljenostizaspremembe,čeupoštevamoizbranipoglavji,jeopazitipriregionalni
geografiji.Sprejemanjenovegaučneganačrtakotcelotešeniempiričnougotovljeno.

Obanalizirezultatovocenposameznihkriterijevsezastavivprašanje,alilahkonaštete
kriterijeobravnavamokotenakovredneprivrednotenjuučnihnačrtov,oz.katerisopo
mnenjuevalvatorjevpomembnejšizavrednotenjeinoblikovanjeučneganačrta.Odgo
vornatovprašanjesmopridobiliprimetaevalvacijiraziskave–preglednica4.

Preglednica4:IzidiKruskalWallisovegapreizkusarazlikvvrednotenjukriterijevevalvacijeučnega
načrtagledenadelovnodobo.

KRITERIJI Delovna
doba n Povprečni

rang χ2 P

Razmerjezastopanostispoznavnih,
psihomotoričnihinafektivnihciljev.

do10let 25 20,60
χ2=4,030 P=0,13311–20let 13 21,96

21–30let 6 31,67
Ustreznostobsegapoglavjagledena
njegovvzgojnoizobraževalnipotencial.

do10let 25 20,66
χ2=4,362 P=0,11311–20let 13 21,65

21–30let 6 32,00
Skladnostzživljenjskimi,družbenimi
potrebami.

do10let 25 22,06
χ2=0,653 P=0,72111–20let 13 21,73

21–30let 6 26,00
Uporabnostznanja. do10let 25 24,22

χ2=2,080 P=0,35411–20let 13 19,04
21–30let 6 22,83

Aktualnostvsebineinpojmov. do10let 25 25,20
χ2=4,038 P=0,13311–20let 13 17,92

21–30let 6 21,17
Možnostsprotneaktualizacije. do10let 25 24,38

χ2=2,461 P=0,29211–20let 13 21,73
2130let 6 16,33
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Skladnostzgeografskoznanostjo.
do10let 25 22,18

χ2=2,519 P=0,28411–20let 13 20,04
21–30let 6 29,17

Konceptobravnave(metodološkipristop
korganizacijivsebineoz.ciljev).

do10let 25 23,64
χ2=1,338 P=0,51211–20let 13 19,23

21–30let 6 24,83
Obremenitevzaučitelja. do10let 25 20,32

χ2=5,477 P=0,06511–20let 13 21,69
21–30let 6 33,33

Ravensvobode,ustvarjalnosti,kigaučni
načrtdopuščaučitelju.

do10let 25 24,32
χ2=1,477 P=0,47811–20let 13 20,42

21–30let 6 19,42
Ravenpomoči,kijoučninačrtdaje
učitelju.

do10let 25 20,22
χ2=5,638 P=0,06011–20let 13 21,96

2130let 6 33,17
Obremenitevdijaka. do10let 25 19,86

χ2=4,037 P=0,13311–20let 13 23,73
21–30let 6 30,83

Motivacijadijakov. do10let 25 24,14
χ2=4,462 P=0,10711–20let 13 16,96

21–30let 6 27,67
Podprtostzučbeniškimigradivi,literaturo
inviri.

do10let 25 22,46
χ2=3,170 P=0,20511–20let 13 19,15

21–30let 6 29,92
Mednarodnaprimerljivost. do10let 25 23,24

χ2=0,212 P=0,90011–20let 13 21,38
21–30let 6 21,83

Vir:KonečnikKotnik,2009,str.247248.

Pripreizkusurazlikvvrednotenjukriterijevzaanalizooz.pripravoučneganačrtagle
denadelovnodobosejeizkazalo,daprihajadotežnjestatističnoznačilnihrazlikv
dvehprimerih.Tostakriterija»obremenitevučitelja«(χ2=5,477,P=0,065)in»raven
svobode,kijoučninačrtdajeučitelju«(χ2=5,638,P=0,060).Obakriterijanajvišje
vrednotijoevalvatorjizdelovnodobood21do30let,kijimsledijoevalvatorjizde
lovnodobood11do20 let innazadnjeevalvatorjizdelovnodobododeset let.Pri
preostalihkriterijihsenisopokazalestatističnoznačilnerazlikealitežnjestatistično
značilnihrazlik.Kljubtemujemordaposebejzanimivoto,dajenajnižjeovrednoten
kriterijmednarodneprimerljivosti.Aligrezasamozavestalizazaprtostvsvoje(poz
nane)okvire?Vsplošnemsmislujepopulacijaevalvatorjevzdelovnodobood11do
20letnajboljkritičnovrednotilakriterije,najmanjkritičnidoizborakriterijevpasobili
evalvatorjizdelovnodobood21do30let.



25

Novosti v posodobljenem učnem načrtu

Grafikon1:Povprečneocenepomembnostikriterijev

Vir:KonečnikKotnik,2009,str.254



1.1.1.4 Razvojneperspektive

Številne spremembe in hitra rast znanja zahtevajo oblikovanje stalno učeče se
družbe.Posodabljanjeinrazvojkurikulajedelšolskegasistema,sajizobraževanje
izhajaizdružbenihpotrebinsemoraodzivatinanje,daopravičisvojovrednostin
velikpomen.Kurikulmorapoudarjatirazvijanjetistihzmožnostiposameznika,ki
vodijokusposabljanjuzapermanentnoučenjeinprenosteoretičnihznanjvvsa
kodnevnoživljenjskoprakso.

ZadnjaposodobitevkurikulovvSlovenijiznovimivzgojno-izobraževalnimiiz-
hodišči,kotstasplošnaciljavzgojeinizobraževanjazavseživljenjskoučenjeinza
trajnostnirazvoj,tersciljirazvojapozitivnesamopodobe,telesnegainmoralnega
razvoja,odgovornostidosvojegazdravja,vedenjaonaravnidediščini,razvijanja
sposobnostikomuniciranjavtujihjezikih,podjetnostiininovativnostijeusmerje
naktežnjipovečjikakovostiinuporabnostipridobljeneizobrazbeinvzgoje.

V sodobnih evropskih geografskih kurikulih je geografija opredeljena kot šolski
predmet,kicelostnoizobražujeinvzgajatakoznaravoslovnimikotzdružboslov
nimi vsebinami. Prostor, njegova lokacija in razporeditev, odnos med človekom
inokoljemoziromaprostorskeinterakcijeostajajotemeljnipostulatigeografskega
izobraževanja,kerspodbujajozučenjemoprostorutudirazvijanjeparticipatorne
ga(sodelovalnega)inproaktivnegaučenjakotpomembnihelementovvtrajnostni
razvojusmerjenegaizobraževanjatervzgojezaaktivnodržavljanstvo.

Geografskoznanjeinveščine,kijihučenciindijakilahkorazvijajo,jetrebavos
novnošolskegainsrednješolskekurikuleodločnejeumestiti:
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1. vskupnemdeluobveznegaprograma(jedrnidelprograma),
2. vizvajanjepredmetovdržavljanskavzgojaterokoljskavzgojastrans

disciplinarnimiučnimicilji,
3. vizbirnemdelukurikulakotterenskoraziskovalnodelovdomačiregiji

(projektnimoduli),
4. vdelukurikula,kigašolelahkoponudijovsodelovanjuzokoljem,kot

interdisciplinarneekskurzijepoSloveniji(KolencKolnik,ResnikPla
ninc,2006b).

Geografija kot šolski predmet ima zaradi svoje vsebinske večplastnosti posebno
identitetoinizrednointerdisciplinarnousmerjenecilje, takodaomogočaučenje
inzagotavljanjefunkcionalnepismenosti,spodbujanjeučenjaoprostoruzarazvi
janjeakcijskihkompetencdijakov.Vgeografskemizobraževanjudijakiinučenci
pridobivajosposobnostizarazvojkritičneosebnostiobspodbujanjurazumevanja
delovanjačloveškedružbevokvirihnaravnihdanostizustrezno,naznanjuinra
zumevanjutemelječokritičnodistanco.

Zarazvojindoseganjeciljevtrajnostnegarazvojajeustreznoizobraženoprebivals
tvovitalnegapomena.Pripoukugeografijepridobivajoučenciindijakisposobno
stizavrednotenjeprotislovijvokoljusodobnegasveta,obenempaseusposabljajo
zaprepoznavanjenujnostitrajnostnegarazvojaterodgovornostidoohranjanjafi
zičnihinbiološkihživljenjskihrazmerzaprihodnjegeneracije.Zvpetostjoživlje
njavsakegaposameznikavsvetovnetokoveblagaininformacijtudinaševsakod
nevneodločitvevplivajonaživljenjeljudiinnaokoljevrazličnihdelihsveta.

Učenci indijakibimoraliobzavedanjupravic innjihovegarazmerjazodgovor
nostmirazvijativeščinezasocialnoinpolitičnoudeležbonarazličnihravnehter
setakoučitidržavljanskihkompetenc,državljanskekultureinrazvojanacionalne
zavestizrazvijanjempozitivnihčustevdodomovine,občutkapripadnostisvojemu
naroduindržaviterljubeznidonjenenaravneinkulturnedediščine.

Čebodoučenciindijakirazumeligeografskevzrokezakulturno,civilizacijskoin
političnopestrostsveta,bodopripravljeninamedkulturnosporazumevanje,kije
vnaprejpogojenoznacionalnozavestjo.Lastnakulturnaidentitetajepogojzara
zumevanjeinsprejemanjedrugihkulturnihidentitet,karpajemogočedosečileob
vzgajanjuučencevindijakovvduhustrpnostiinspoštovanjaljudiinljudstev,kise
razlikujejopojeziku,veri,rasiinnavadah.

Razumevanjelastnihvrednot,vrednotdružbe,vkateriživimo,invrednotdrugih
družbposvetujeključendelizobraževanjavduhutrajnostnegarazvoja.Snovalci
kurikulovbimoralivednoznovapretehtatipotrebeovključevanjunovihvrednot
vkurikuleznamenomzagotavljanjalažjegadoseganjaciljevtrajnostnegarazvoja
(KolencKolnik,ResnikPlaninc,2006a).
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1.1.2 Ključneznačilnostiposodobljenegaučnega
načrtazageografijo

  AntonPolšak

Povzetek

Po desetih letih veljavnosti prejšnjega učnega načrta za geografijo za gimnazije smo
leta2008dobili posodobljeniučninačrt.V šolskem letu2008/2009 je začel veljati v
prvemletnikugimnazij,natopavsakonaslednje letovvišjemletniku.Prinašanove
strukturneelemente:obširnejezapisanesplošneučnecilje,kompetenceoz.zmožnosti,
predlaganedejavnostidijakov(vključenovstrukturnielementučnihciljev)inpričako
vanerezultate,kisonadomestilidotedanjestandardeznanj.Spremembaindopolnitev
strukturnihelementovnajbivpeljalatudinovofilozofijopoučevanja,kjernajbiučitelji
pripoukudalivečjipoudarekdejavnostimzarazvijanjeuporabnegainkritičnegazna
njaterveščinoz.zmožnosti.

Ključnebesede:učninačrt,gimnazija,posodobitev,zmožnosti

1.1.2.1 Uvod

Posodobljeniučninačrtzageografijozagimnazije(2008)zamenjujeučninačrt,
kijeveljalodleta1998.Uvajanjeposodobljenegaučneganačrtazageografijoozi
romavsehposodobljenihučnihnačrtovzagimnazijskeprogramese jezačelo s
šolskimletom2008/2009zageneracijo,kisejevtistemletuvpisalavprviletnik
gimnazije.Tiučninačrtiodšolskegaleta2008/2009vprvemletnikuinnatoposto
pomavvišjihletnikihnadomeščajodoslejveljavneučnenačrte.

Šepredsamimpostopkomposodabljanjajebilanarejenaprimerjalnaanalizaiz
branihtujihučnihnačrtov(Finska,Nemčija,VelikaBritanija,Hrvaška),dabido
bili širšiuvidvučnenačrtevdrugihdržavah in razmislitiomožnihnovostihv
našihnastajajočihučnihnačrtih(Poročiloospremembahinnovostihvpredlogu
posodobljenegaučneganačrtagledenaučninačrt,sprejetna15.sejistrokovnega
svetaRSzasplošnoizobraževanjeRSŠ,november2007),polegtegapajebilotreba
premislitioizkušnjahspreteklimučnimnačrtom,očemersopisalinekateriav
torji(KolencKolnikinsod.,2006;Cigler,2001b,2003,2004;Lipovšek,2001,2004,
2006;Kukec,2005idr.).Izdelanesobiletudismernicezaposodabljanjeučnihna
črtov,kijihjeStrokovnisvetzasplošnoizobraževanjeobravnavaldecembra2007
(Smernice,2007).

Posodobljeniučninačrtzageografijovgimnazijiprinašanovosti,kivšolskipraksi
dozdajnisobileobičajne:grezavključevanjeključnihalievropskihkompetenc
(zmožnosti),širokzapisučnihciljev,kidelomaženakazujejodejavnosti, indo
sežkovalirezultatovdijakovobkoncušolanja.Tojeizhodišče,nakateremjetreba
graditipoukinobtemupoštevatisodobneučneoblikeinmetode.Pritemninujno
iskanjenovihoblikinmetod,ampakjihjetrebasedanjimpotrebamustreznopri
lagoditi.

Vprispevkuželimopoudaritibistvenerazlikemedučnimnačrtomizleta1998in
posodobljenimučnimnačrtomizleta2008inosmislitinjihovnamen.Stegavidika
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jezlastipomembnoto,daustreznorazumevanjeučneganačrtaomogočaširoko
uporabo različnegagradiva,kivključuje tudiobstoječeučbenike,zustreznodi
daktičnoosmislitvijouporabnetudivnovemkonceptu.Gotovopaje,danekateri
strukturnielementi,kotnpr.medpredmetnopovezovanje,zahtevajovečdela in
pripravučiteljazunajpouka,timskonačrtovanjeinpovezovanjeterustreznoor
ganizacijopouka.Vprispevkusopodanenekateremogočerešitveuresničevanja
omenjenihnovosti.

1.1.2.2 Namenposodobitve

Namenposodabljanjaučneganačrtazageografijozagimnazije jedvignitikako
vostpoučevanjainučenjaoziromadelavšoli.Negretolikozaprenovogeografskih
učnihvsebin,ampakboljzaprenovoučnihciljevpoukageografije,kismojihspo
sodobitvijooplemenitilizveščinamiinkompetencamiučencev.Spremembeniso
tolikšne,dabizahtevalekorenitespremembeorganizacijepoukainbistvenodru
gačnedidaktičneoblikeinmetode.Poudarekjenavečjiprocesnostiinkakovosti
znanja,alinakratko:nipomembensamokončnicilj,ampaktudipotdonjega.Gre
namrečzapreprostologiko,dakakovostnodeloprinašatudikakovostnerezultate
(KolencKolnik,2001,2006,2007;KolencKolnikinsod.,2006).Zomenjenimnaj
binastalatudinovafilozofijapoučevanja,priudejanjanjukaterepasoboljkotpo
sodobljeniučninačrtipomembniučiteljipraktiki.

1.1.2.3 Zgradbaučnihnačrtov

Posodobljeniučninačrtzageografijozagimnazijeimapolegstrukturnihelemen
tov,kijihpoznamožeizobstoječihučnihnačrtov(utemeljitevpredmeta,splošni
cilji,vsebineincilji,didaktičnapriporočila),takolenekajnovihpoglavijoziroma
strukturnihelementov:splošnecilje/kompetence,pričakovanedosežke/rezultate
inmedpredmetnepovezave.

PoglavjiUtemeljitevpredmetainSplošnicilji/kompetenceuokviritasmiselinna
menpoukageografijeinvtempogledunistanovi.Novajedelitevsplošnihučnih
ciljevnaštiri skupine:učniciljinaspoznavnempodročju,učnicilji,povezaniz
razumevanjemprostora,cilji,povezanizznanjeminzrazumevanjemgeografskih
struktur,procesovinodnosov,cilji,povezanizuporaboznanjainveščin,invzgoj
nicilji,kisopovezavazdržavljanskovzgojo,vzgojozasožitje,multikulturnovzgo
jo,okoljskovzgojoipd.Takzapissplošnihciljevomogočavečjopreglednost,sči
mervabiučitelje,dapoukoplemenitijoinnadgradijostemiučnimicilji.Ticiljiso
osmišljeni,samočejihučiteljivsajdelomaskušajouresničiti(vnasprotnembodo
topobožneželje).

Tretjepoglavjeoziromastrukturnaenotaučneganačrtadoločazmožnosti(izangl.
prevzetpojemkompetence),kinajbijihrazvijalpoukgeografije.Poglavjejeena
izmednovihvsebin,ki jo jebilo trebavključiti tako iz formalnegavidikakot iz
dejanskepotrebesodobnegapouka.Predmetgeografijanamrečnisamposebiza
gotovilozanjegovobstojvšolah–vsajvtolikšnemšteviluurkotdozdaj.Sodobni
časnamreč,šeboljkotnekdaj,zahtevatudinjenprispevekkoblikovanjudružbe
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noaktivnegačloveka.Vospredjestopajopraktičnaznanja.Deltehpamoraoziro
manajbirazvijalatudigeografija,sajmnožicarazpoložljivihvirovinformacijvse
bolj zmanjšuje potrebo po t. i. enciklopedičnem podajanju znanj. Vprašamo se
torejlahko,zakajinčemugeografijavšolah.Vlogageografijesejevzadnjihdeset
letjihprecejspremenila,zatoskušamoiskatinovepriložnostizanjenouveljavitev,
čepravsohkratimočnetežnjepozmanjševanjuštevilaur(zgledZahodne,Sever
ne indelomaSrednjeEvrope).Ena izmedmožnostizanjenouveljavitev je tudi
množicazmožnosti,kijihlahkoudejanjatainterdisciplinarnozasnovanaveda.V
učnemnačrtusopodrobnejeopredeljenevseključneskupinezmožnosti,dodane
pasošeposebnegeografskezmožnosti,kivključujejozmožnostraziskovanjain
razumevanjageografskihprocesov inodnosovternjihovoprostorskorazsežnost
insozaraditeganajbolj»geografske«(Slovenskašolskageografijaspogledomv
prihodnost,2005).

Sledipoglavjeopodrobnihučnihciljihinznjimipovezanimiučnimitemami(vse
binami).Tenisozapisanevečnaposebnemmestu.Učninačrtzageografijovos
novnišolivzporednonavajatematskesklope,znjimipovezanecilje,predlagane
dejavnostiinmedpredmetnepovezave.Številourjeopredeljenonaravnirazreda,
nepapodrobneje.

Podobnojetudivgimnazijskemučnemnačrtu,kjerjepredvidenoleskupnošte
vilourvvsehletnikih(210),kčemurlahkoprištejemošedodatnih70–140aliveč
urzadijake,kiizgeografijeopravljajomaturo.Podrobniučniciljisonekolikobolj
splošnikotvučnemnačrtuizleta1998,karomogočavečodprtostipouka,stem
patudivečučiteljeveavtonomije,podrugistranipamogočenekolikomanjdirek
tivnosti,kajtočnonajbiučenec(dijak)znal,vedeloziromakatereveščinenajbi
pridobi(va)l.Ciljisonapisanitako,dačeženeomenjajojasno,pavsajnakazujejo
alipriporočajoaktivirajočeoblikeinmetode,kipoudarjajoraziskovalnovlogodi
jakov,kinajbije(ponovem)imeliveč.Učninačrtizleta1998imavglavnemvse
binskemdeluzapisanetudipojmeinmedpredmetnepovezave;posodobljeninima
večnitinaborapojmov ingeografskih imenniti takozapisanihmedpredmetnih
povezav.Tesocelovitejepovzeteinzdruženevposebnempoglavju.Ciljinisostan
dardiziraniinopredeljeniporavnizahtevnosti.Tejedelomanadomestilopoglavje
Pričakovanirezultati.Tadoločabistvenaznanjainveščine,kinajbijihimeldijak
pokončanigimnaziji.

Učninačrtoziromaopredelitevciljevizhajaizstrokovnoznanstvenedelitvegeo
grafijenafizičnoindružbenoterobčoinregionalnogeografijo,vendarformalna
delitevpoglavij(vsebin)nepomeniločene,izoliraneobravnavesnovi,ampakis
kanjezvezspodročjitakoznotrajgeografijekottudizdrugimipredmetioz.zna
nostmi.Marsikjegrezaprepletanjeciljev,npr.dadijakirazmišljajooprimernosti
različnihmorfološkihtipovpovršjazaposelitev,prometinturizem(Učninačrt–po
glavje3.1.3PovršjeZemlje),karjeposledicatežnjehcelostniobravnavisovpliva
njarazličnihpokrajinskotvornihdejavnikov.

Zaraditegasomarsikjeciljizapisaniohlapnoinsledijopredvsemdidaktičnimna
čelom,zatojihjetrebasmiselnoinlogičnorazumetivkontekstudoločenevsebi
ne.Deklarativnogeografskoznanjejevezanonaosnovnopredstavoogeografskih
dejavnikihinpojavihinpredstavljatemeljzaširšeinpoglobljenorazvijanjepro
cesnihznanj,kjerjepoudareknauporabigeografskegaznanjazalažjedojemanje
današnjegasvetainzavzemanjedejavnevlogečlovekavnjem.Ciljgeografskega
poukapoučnemnačrtu je razvijanje takoposebnihkotsplošnihznanj,sčimer
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dijakipridobivajo temeljnezmožnosti (kompetence),kiseodnjihpričakujejov
sodobnidružbi.Omenjenadejstvaimajopraktičnoveljavotudizasnovalceučbeni
kov.Grezato,dalahkoisteciljeučencioz.dijakirazvijajoobrazličnihvsebinahin
problemihalipazrazličnimimetodami.Primer,kizapisanodokazuje,jeobstoječi
učbenikzadrugiintretjiletnikgimnazij(BolaZupančičssod.,2002),kiobravnava
Evropov12študijahprimerovzlenekajdodanimivsebinami.Avtorjisenisoodlo
čilizaklasičnoobravnavocelineponaravnogeografskihenotah.

Medpredmetnepovezavesevučnemnačrtuzaosnovnošolonavajajovzporedno
zučnimiciljiinvsebinami,vučnemnačrtuzagimnazijepasozbranevposebnem
poglavju.Vgimnazijskemučnemnačrtunivečposamičnihpovezav,kisenave
zujejonadelnecilje,ampakgrezazdruževanjepovezavvskupine,vnekakšne
smiselneceloteoz. sklenjenevsebine.Učitelji insnovalciučnihnačrtovnamreč
ugotavljamo,danimasmislazapisovatimedpredmetnihpovezavnasedanjinačin,
kerkot takvničemernespodbujamedpredmetnegapovezovanjavpraksi(ugo
tovitvesštudijskihsrečanjosnovnošolskihinsrednješolskihučiteljevgeografije).
Verjetnoteganespodbujajodovoljnitipovezavevnovem,posodobljenemučnem
načrtu, a ta namen in želja sta zelo v ospredju. Medpredmetno povezovanje, v
katerikolioblikiže,sedaneskažekotizrednopomembnozarazvijanjekomplek
snegaumevanjadoločeneproblematikeoziromasodobnegasveta.Menimo,dabo
trebamnogonaredititudinaizvedbeniravni,dasebomedpredmetnopovezovanje
praktičnouveljavilo.

Primerjavaučnihnačrtovzaosnovnošolo,gimnazijoinprogramevsrednjemstro
kovnem in srednjem poklicnotehniškem izobraževanju (68 + 68 ur geografije)
namdopuščasklep,daimajovsitrijeopredeljenemedpredmetnepovezave–na
različnenačine,agledenanamenboljalimanjpodrobno.Učninačrtzapoklic
notehniško izobraževanje(Učninačrt,predmetnisklop:Geografija,MŠŠ,2008)
predvidevacilje,kijihjemogočeuresničitinamedpredmetninačin,napisaneima
tudiizvedbene(didaktične)načine.Podobnojenapisantudiučninačrtzaosnovne
šole,ledaimanavedenepovezave(spredmeti),ciljeindejavnostivenemstolpcu.
Učninačrtzagimnazijeimamedpredmetnepovezavezapisaneločenoodvsebinin
podrobnihciljev,vposebnempoglavju,kjersozbranivsimedpredmetnigeograf
skicilji,kijihjesmiselnouresničevatinamedpredmetninačin.Urejenisovobliki
zaokroženihproblemskihtem(npr.PoselitevAmerike,prst,rastlinstvo).Takonpr.
pritemiPoselitevAmerikeučiteljzdijakiobravnavanaslednjecilje:

• dijakiovrednotijopomenodkritjaAmerikesstališčaprvotnegaprebi
valstvainEvropejcev,

• razložijoposeljevanjecelineinposledice,

• razumejovzrokezanastanekposebneameriškedružbe,

• poznajoglavnedržave,odkoderprihajajoimigrantiinpoglavitnevzro
kezaizseljevanje(npr.,daoznačijonaravnemožnostizakmetijstvona
IrskeminjihznajopovezatizizseljevanjemIrcev).

S tem naj bi se preskočilo le formalno zapisovanje medpredmetnih povezav ob
razpršenihpodrobnihciljih,kisevpraksiboljalimanjnisouresničile.Učninačrti
opredeljujejomedpredmetnepovezave takozvidikageografijekotdrugihpred
metov,nakateresenanašajo.Jepanedvomnotudinekajciljevzapisanihsamoz
vidikageografije,nedabisevprašali,alitudidrugipredmetividijoteistepove
zaveressmiselne inpomembne.Seveda tošenepomeni,dasomedpredmetne
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povezavekotcelotanedomišljene.Učninačrtizagimnazijekažejonamrečznaten
napredekgledenaprejšnjestanje,sajsedaizmedpredmetnihpovezavpolegsa
mihvsebinrazbratitudidejavnosti,skaterimibijihbilomogočeuresničiti(učni
načrtizaosnovneinsrednjestrokovnešole)alipasugeriraoblikovanjeproblem
skegapoukanapodlagipredvidenihmedpredmetnozaokroženihtem(učninačrti
zagimnazije).Šeboljodločilnovprašanjeje,kakopredvidenemedpredmetepo
vezaveuresničitinaizvedbeniravni,konkretnopripoukuoz.drugihdejavnostih
našoli.Vprašanjesetičeorganizacijepoukaindelanašoli,timskeganačrtovanja
poukainpoučevanjasamega.Torejsovospredjuučiteljiinnanje(obstoječi)učni
načrtnimavelikegavpliva,česodimopoanketiZavodaRSzašolstvo,opravljeni
spomladi 2007 med 42 gimnazijskimi učitelji (Polšak in sod., 2007). Zato se za
uresničevanjemedpredmetnihpovezavvposodobljenemučnemnačrtukažekot
tolikopomembnejšesodelovanjevseh,ki se jih razvoj šolskegakurikulanajbolj
dotikanajprejpotrebučencev,natoučnefilozofijeučiteljevinrazvojnihusme
ritevdidaktikegeografijeinnatoZavodovegausmerjanjainspremljaverealizacije
oz.uspešnosti.Pomembenjetudizgledtistihučiteljev,kisospretnoiskalinove
pristopekpoučevanjuževpreteklostiinjihiščejotudidanes.

Novelementvučnemnačrtujetudi izbirnost.Omogočenaoziromaopredeljena
naravniučnihciljev(ciljivišjezahtevnostialicilji,kijihjemogočeuresničitissa
mostojnimoz.individualnimdelomdijakov),dejavnostiin(izbirnih)vsebin,kijih
učiteljodbirapolastnipresoji(pričemerupoštevašezlastiinteresdijakovoziroma
konkretneučneskupinealiposameznika)inimazanjeustrezneučnepogoje,pa
tudimožnostišole.Lastnostjeskupnaobemaobravnavanimaučnimanačrtoma.
Zadoseganjevečjekakovostipoukapriporočajoavtorjiučneganačrtarazpršeno
izbiro(dodatnih)vsebin(zrazličnihpodročijoziromamedsebojrazličneproble
me)inizvedbokarnajvečpredvidenihmedpredmetnihkorelacij.Principizbirnosti
namrečomogočapovečevanjeučiteljeveavtonomije,ustreznejezadovolji razno
vrstne vzgojnoizobraževalne potrebe in interes dijakov ter pomeni možnost za
poglobitevinrazširitevgeografskegaznanja,čepravjeverjetno,daboizbirnostv
praksiprecejomejena.

Novopoglavjevučnemnačrtusopričakovanirezultati.Nanekinačinnajbina
domestili tako imenovane standarde znanj – manj jih je in so tudi bolj splošno
zapisani.Opredeljujejopredvsembistveneveščineinznanja,kijihjevsajdeloma
mogočepreverjativpraksi.Vemonamreč,dadijakipripoukurazvijajotudistališ
čainvrednote,kipajihnemoremoocenjevati.Tudinatempodročjubotrebavpri
hodnješemnogonarediti.Grezarazvojnopriložnost,kijojenemogočepostaviti
vkratkemčasu,kernimogočerealno(natančno,razumljivo)presoditi,kateronaj
boključnoznanjeučencaoz.dijaka,kikončaosnovnošolooz.gimnazijo.
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Slika1:Poenostavljenashemasedanjegasistema(minimalnih)standardov.

Slika2:Shemakonceptapričakovanihdosežkov.

1.1.2.4 Učninačrtinoblike/metodedela

Posodobljeniučninačrtzageografijozagimnazijeposrednoprekociljev,nepo
srednopatudispriporočenimidejavnostmidijakov,predlagatudiobliketerme
tode.Izboroblikinmetodjesicerprepuščenučiteljem,adejstvoje,danekaterih
splošnihinpodrobnihciljevterzmožnostinimogočedosečibrezpestreizbireob
likinmetod.Menimo,dabibilopriizbiriletehsmiselnoodgovoritinanaslednja
ključnavprašanja:

• Kdajstatakšnaoblikainmetodadelasmiselni?Kajjeznjomogočedo
sečiboljšekotobnekidrugioziromatradicionalnioblikialimetodi?Pri
temmoramopaziti,danikurikularnapovezavanarejenaprevečmeha
ničnooziromanasilo.Nesmebitinepovezanasestavljankarazličnih
dejavnostiprirazličnihpredmetih.

• Kakorazvijatikompetence,sajnjihovsistematičenrazvojzahtevazelo
premišljenoinnačrtnorazvijanjepomanjšihkorakih?
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• Kakopripravitikurikularnepovezave,dasenakažejoskupniciljiinre
zultati,posamičnivstopipredmetovinskupnivstopi(čenegrezgoljza
multidisciplinarnopovezavo).Skupnevstopejetrebatudiutemeljitiin
nakazatisosledjevstopov.

• Kakomeritirezultateinzapisatidokazila,skaterimidijak/injadokaže,
daobvladanalogo,dejavnostaliveščino,kijebilamišljenasciljem.To
pomeni,danavedemo,kakosmonedvoumnougotovili,dadijak/inja
pozna,razume,ovrednoti,imaodnosalizavestdonečesa.

• Kako pri dejavnostih ali nalogah za dijake/inje opredelimo in tudi
sprožimorazličnespoznavnepostopkeinmiselneprocese,npr.:

• kaj so na ekskurziji opazovali, primerjali, razvrščali, sklepali,
ugotavljali…;

• če»rešujejoprobleme«,pokakšnihkorakihtopočnejo,kakšne
miselneproceseprinjihželitesprožiti;

• če»analizirajodelo«,pokakšnihkorakihnajbisetozgodilo;

• če»uporabijoznanje«,kakoinvkakšnihkonkretnihproblemskih
situacijah,nakakšennačin;

• če »izpolnjujejo« delovne liste, kako jih bodo delovni listi za
poslili,kajmorajonarediti,katerespoznavnepostopkeopraviti.

Vučnemnačrtusetorejkažepremikodsplošnegazapisadejavnostinakonkretne
spoznavneinmiselneproceseobtem.Trebajeozavestitioziromanajtipomenpo
sameznihkorakov(didaktičnozaporedje)pritem.

Nenov,avendarničmanjpomemben,jepoudareknauporabnostiznanja.Ključno
vprašanjenamrečje,kakoseznanje,kigadijakiusvajajo,uporabljavresničnem
življenju(KolencKolnik,2004;MarentičPožarnik,2000,2003;Rutar Ilc,2000a,
2000b).Zatoučninačrtpredlaga,daučiteljorganiziradelotako,dalahkodijaki
saminekajnaredijo,izumijo,odkrijejo,sizamislijo,seodločijo,prilagodijo,upo
rabijovdrugačnenamene,rešijo,preverijo…Stemspoznajo,daimaznanjeupo
rabnovrednost,sčimerdobivaučenjesvojprvobitnismisel.

Noveoblikeinšezlastimetodedelapomenijo,danajboučiteljvsevečvvlogius
merjevalcaučnegaprocesa,inneposrednikprirazlaganjusnoviinproblemov,ki
jihlahkodijakisamipreiščejo.Premislimo,kajlahkodijakinaredijosami,nedabi
škodilokakovostiučnegaprocesa.Izstatističnega,slikovnegagradivaaligradiva,
pridobljenegaspomočjoIT,lahkosamidelajoizpiske,ugotavljajoznačilnosti in
posebnosti, sklepajo, raziskujejodoločenproblem,delajopovzetke,kritično (o)
vrednotijoitn.

Učiteljumorabitiobpripravljanjunapoukrazvidnasmiselnapovezanostmedpo
sameznimielementipouka(konsistentnostinkoherentnost).
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Slika3:Shemazapisaučneenote,sklopaalidrugevsebinezupoštevanjemzmožnosti(kompetenc)
indokazil.

Primerizadejavnostiizslike3sonpr.:

• zbirajoinpreiskujejogradivorazličnihvirov(iskanjeinformacijoprob
lemih);

• napodlagipodatkovprimerjajopodnebneznačilnosti,prebivalstvene
strukture, industrijskoproizvodnjo,velikostkmetijskihgospodarstev,
države,regije,območja…;

• podatkerazvrščajo,primerjajo,ovrednotijo,naredijopovzetek;

• dobljenerezultatezapišejoinpredstavijonaprimerennačin(dogovor
jenaliprostnačin).

1.1.2.5 Sklep

Posodobljeniučninačrtizagimnazije,takotudizageografijo,prinašajopomem
bnenovosti(večjipoudareknamedpredmetnempovezovanju,holističnemobrav
navanjuproblemov,zmožnostihinrezultatih).Našeugotovitvekažejo,dazaude
janjanjenovefilozofijeučnihnačrtovnepotrebujemonovihalidrugačezasnovanih
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učbenikov,kisoševednotemeljnivirinorodjezadoseganjeciljev,večjipremikse
bomoralzgoditipripoukusamem(učiteljevafilozofijainnjegovausposobljenost
za novosti). Dosedanje analize pouka in ravni doseženega znanja (TIMS, PISA,
analizaNPZalimature)kažejonanekatereprobleme,kisejihdaodpravitiziz
boljšavamitakoučnihnačrtovkotpouka(metodike)oziromanjegoveorganizacije
(urnik,sodelovanjeučiteljevindrugiorganizacijskiukrepi).Posodabljanjeučnih
načrtovjevtejzvezišeleprvikorak,kimumorajosledititudidrugi.Letakobomo
lahkogovorilioprenovi,neleoposodabljanju,karpretežnopočnemo.
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1.2 Veščineinkompetence
1.2.1 Učnistilikotizhodiščezaoblikovanjeučnihurs

primeri
  LeaNemec

Povzetek

VčlankusopredstavljeneznačilnostiučnihstilovpoKolbu.Tesobilenašeizhodišče
zaoblikovanjeučnihur,primernihposameznemuučnemustilu.Čeželimooblikovati
učneure,kibodoustrezalerazličnimučnimstilom,moramovedeti,katereučneoblike
inmetodejimnajboljustrezajo.Včlankupredstavljamotudiizboručnihmetodinoblik
zaposamezenučnistilterrazlogezanjihovoizbiro.Zaboljšopredstavosmooblikovali
primereisteučneure(učnatema:Vremeinpodnebje,učnaenota:Vrstegibanjazraka)
zavsakučnistilposebej.

Ključnebesede:učnistili,učneoblike,učnemetode,primeriučnihur

1.2.1.1 Kajjeučnistil?

Načinepridobivanjainformacij,konceptovinspretnostiimenujemoučnistil.»Uč
nistiljezaposameznikaznačilnakombinacijaučnihstrategij(specifičnakombi
nacijamentalnihoperacij,kijihnekdouporabljagledenazahtevekonkretneučne
situacije/naloge),kijihobičajnouporabljavvečinisituacij.Vučnistilpolegkom
binacijestrategijvključujemotudičustvenomotivacijskesestavine(cilji,namere
vzvezizučenjem)inpojmovanjaoučenju(mentalnimodelučenja).«(Marentič
Požarnik1995,str.76).

Učnistiltorejtvorizbirkaučnihstrategij,kipredstavljajozaporedjeuporabljenih
operacijpriučenju,npr.nekegabesedila.Učenecbiseučenjategabesedilanpr.
lotiltako,dabigapreletel,siizpisalglavnetočkeinjihnatozačelpovezovatimed
seboj.Drugiučenecbiseučenjaistegabesedilalotilspodrobnimbranjeminpod
črtovanjemtertakojšnjimnatančnimmemoriranjem.

DavidKolbjeoblikovalštirirazličneučnestile,zakaterenasplošnovelja(Maren
tičPožarnik,1995;BolaZupančičet.al.,2003):

• učenecskonvergentnimučnimstilomje»preizkuševalec«inseopira
naprevladujočesposobnostiabstraktnegamišljenjaindejavnegapreiz
kušanja.Imasposobnostdeduktivnegasklepanja(prenašanjesplošnih
zakonovvposebneprimere)inradrešujeproblemezenimsamimpra
vilnimoz.najboljšimodgovorom, t. i. recepte inzaprtavprašanja.V
praksi aplicira ideje in si želi gotovost. Zanj so primerne metode, ki
terjajouporaboteoretičnihznanjprireševanjunalog,npr.razlagaali
izdelavastatističnihtabel,grafov,raziskovalnenaloge;

• učeneczdivergentnimučnimstilomje»sanjač«.Blizusomupodroč
ja, kjer lahko kombinira konkretne izkušnje in razmišljujoče opazo
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vanje.Radpresojaz različnihvidikov,upoštevačustva,domišljijo in
vrednoteterustvarjanoveideje.Imarazvitintereszaljudi.Zatastilso
značilnemetode,kidopuščajorazličnepoti,odgovore,hkratipapou
darjajomedsebojneodnose,npr.igrovloginsocialneigrevskupinski
učniobliki,metodonevihtemožganov;

• učenec z akomodativnim učnim stilom je »dejavnež«. Zanj so po
membne konkretne izkušnje in dejavno preizkušanje. Dobro se pri
lagaja okoliščinam, usmerjenim v akcijo, probleme velikokrat rešuje
intuitivno. Spreten je pri izpeljavi načrtov v konkretni situaciji in je
zmožentveganja.Odgovarjajomumetode,prikaterihjetrebaupora
bitinaučenopri reševanjupraktičnihproblemovobpovezavinajraz
ličnejšihspoznanjainupoštevanjuokoliščin,kotsoštudijeprimerov,
ekskurzije,različnedelavnice;

• učenec z asimilativnim učnim stilom je »mislec«. Nagnjen je k ab
straktnemu razmišljanju in premišljenemu opazovanju, zanimata ga
teorijaingradnjateoretskihmodelov.Doberjevinduktivnemsklepa
njuinpovezovanjuidej.Takemuučencunajboljustrezajometode,kot
sosistematičnarazlaga,študij literature,delospisnimiinslikovnimi
viri,kjerrazpoznavarazlične,tudinasprotujočesivireinjihoblikujev
celoto.Bližjemujeindividualnaučnaoblikakotpaskupinska.

1.2.1.2 Izboroptimalnihučnihmetodinoblikzaposamezenučnistil

Vprejšnjempoglavjusmospoznali,dasenaposamezenučnistilvežejozapo
sameznikaoptimalnemetodeinoblikepoučevanjaterznačilnostiučnegaokolja.
Dejstvonamrečje,dačepoučevanjenepotekavskladusposameznikovimprevla
dujočimučnimstilom,prihajadoneuspehovpriučenju,odporovdopredmetain
učitelja(MarentičPožarnik,2000).Vspodnjipreglednicijepodanizborinuteme
ljitevoptimalnihučnihmetodinoblikzaposamezenučnistil.

Preglednica1:Izboroptimalnihučnihmetodinoblikzaposamezenučnistil

UčnISTIL UčnEmEToDE UčnEoBLIKE

K
o

n
V

ER
G

En
T

n
I

U
č

n
IS

T
IL

Verbalnotekstualnemetode
(poudareknametodirazlage)

frontalnaučnaoblika

Utemeljitevizbora:
•razlagamorasleditideduktivne

mukonceptu,spoudarkomna
logičnemusklepanju,

•aplikacijaznanj,pravilinpostop
kovprireševanjunalogzenoz
načnorešitvijo,

•prirazlagiposkušamoteorijo
uporabitipriidejahvpraksiin
predstaviti,KAKOstvarideluje
jo/sepovezujejomedseboj.

Utemeljitevizbora:
•prisvojemdelupotrebujeus

merjanjeinpovratnoinforma
cijoučitelja,

•brezinteresazasodelovanje
zljudmi.
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UčnISTIL UčnEmEToDE UčnEoBLIKE
D

IV
ER

G
En

T
n

I
U

č
n

IS
T

IL
Metodeizkustvenegaučenja(si
mulacija,igravlog,»možganska
nevihta,strukturiranevaje…)

•delovparih
•delovskupinah

Utemeljitevizbora:
•metodedopuščajorazličnepoti,

odgovoreinsočasnopoudarjajo
medosebneodnose,

•priporočljivoje,daizhajamoiz
konkretneizkušnje,kijepomož
nostičustvenoobarvana,

•vsakoidejopresojamozrazlič
nihvidikov,

•predstavitevvsebinemorateme
ljitinavprašanjuZAKAJ(npr.
zakajseoblikujejotropskiciklo
ninadoločenigeografskiširini
innedrugje,zakajnastanejo
vetrovi).

Utemeljitevizbora:
•radsodelujezljudmi,
•izmenjavarazličnihpogledov

naistosituacijo.
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Metodeizkustvenegaučenja
Laboratorijskoeksperimentalne
metode

•delovparih
•delovskupinah

Utemeljitevizbora:
•dejavenpristopkučenju,
•prenosidejvpraksoaliKAJse

bozgodilo,ČEBOM…,
•izpeljavanačrtovvnovi/kon

kretnisituaciji,prikaterijetreba
naučenoteorijouporabitipri
reševanjupraktičnihproblemov,
npr.študijeprimerov,ekskurzije,
eksperimenti,simulacije…

Utemeljitevizbora:
•radsodelujezljudmi.
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Verbalnotekstualnemetode
(poudareknametodidelasteksti)

•frontalnaučnaoblika
•individualnaučnaoblika

Utemeljitevizbora:
•poudareknasistematičnirazlagi,

študijuliterature,delusslikov
nimiinpisnimiviri,programira
nemučenju,

•spoznavanjerazličnih,tudinas
protujočihsivirov,napodlagi
katerihdobimocelostnosliko,

•pripredstavitvivsebineizhajamo
izinduktivnegakoncepta,

•učencezanimapredvsem,KAJje
bistvodaneteme.

Utemeljitevizbora:
•brezinteresazasodelovanje.
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1.2.1.3 Primeriučnihpriprav

Vtempoglavjusopredstavljeniprimeriučnihpripravnaučnotemo–Vremein
podnebjeinučnoenoto–Vrstegibanjazrakazavsakučnistilposebej.

Privsehveljajonaslednjiglobalnicilji:

Dijak:

• spoznaplanetarnokroženjezraka,

• pridobiprostorskopredstavo(npr.kroženjezraka),

• berezemljevide(npr.območjapojavljanjatropskihciklonov,vremeno
tvornicentri…),

• pojasniprocesenastajanjavremenainvremenskihfront,

• samostojnoinskupinskopridobivaznanje,

• razvijaveščinezapisovanjainprikazovanjapodatkovvrazličnihobli
kahintehnikah,

• spremljavremenskenapovedi,

• sevživljavpoložajdrugih(npr.doživljanjeposledictropskihciklo
nov…).
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Konvergentniučnistil

UVoDnIDEL
Obpomočislikovnegagradiva[1,2,3]dijakiugotovijo
temoučneure.

oSREDnJIDEL(FrontalnarazlagaspodporoPPTja.
Razlagatemeljinadeduktivnemprincipu,podprtems
praktičnimiinanalitičniminalogami.)
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Učnatema:Vremeinpodnebje
Učnaenota:Vrstegibanjazraka
Urni/operativniV-Icilji
Dijak:
• pojasninastanekvetrov(konkretniprimeri),
• vskicoplanetarnegakroženjazrakaznavrisati

smergibanjazračnihmas,označitiobmočjavi
sokegainnizkegazračnegatlakainpoimenovati
vetrove,

• skiciradogajanjevciklonu,anticiklonu,
• naštejevrstefront(topla,hladna)inopišenjiho

veznačilnosti,
• sprognostičnekarterazbereobmočjanizkega/

visokegazračnegatlaka,tople/hladnefronte,
• s prognostične karte zna napovedati vreme za

posameznaobmočja,
• naštejerazličnaimenazatropskiciklon,
• pojasnivzrokzanastanektropskegaciklonain

njegoveposledice(nakonkretnemprimeru);
• ob skici poimenuje sestavne dele tropskega ci

klonainopišenjihoveznačilnosti.
Tipučneure:usvajanjenovesnovi.
Učneoblike:frontalna,individualna.
Učnemetode:razgovor,razlaga,delozbesedilom,
delo s slikovnim gradivom, metoda prikazovanja,
študijaprimera.
Viriinliteratura:
[1] Viharnik. RTV Slovenija (online) Ljubljana:

RTV Slovenija. (citirano 17. 7. 2009). Dostopno
na naslovu: http//www.rtvslo.si/modload.php?
&c_mod=photos&op=fu...

[2] Neurje.(citirano17.7.2009).Dostopnonanaslo
vu: http://img.rtvslo.si/_up/upload/2009/11/
05/64637985_deznik_fp2.jpg

[3]Vetrna turbina. Video. (citirano 15. 7. 2009).
Dostopno na naslovu: http//www.slog.net/vts/
tipi_vetrnih_turbin.php

[4]Senegačnik, J., Drobnjak, B. (2002). Obča geo
grafija za 1. letnik gimnazij. Str. 79.Ljubljana:
Modrijan.

[5]Cunder, K., et. Al. (2001). Obča geografija za
1. letnikgimnazij.1. izd., str.61–64.Ljubljana:
Mladinskaknjiga.

[6]Karta Srednje Amerike. Kartografsko gradivo.
Ljubljana: Modrijan. (citirano 18. 7. 2009). Do
stopnonanaslovu:http//www.modrijan.si/sol
skiOS/ongradivo.php?c=6

[7]Pot hurikana Katarina. Video. (citirano 16. 7.
2009). Dostopno na naslovu: http//www.fpp.
edu/.../Dalibor%20Sokanovi%E8%20%20Trop
ski%20viharji.ppt

[8]Senegačnik, J., Drobnjak, B. (2007). Obča geo
grafijaza1.letnikgimnazij.Delovnizvezek,str.
25.Ljubljana:Modrijan.

[9]Dervarič,M.,Dragoš,A.,Jeler,Fegeš,E.(2005).
Geografijanamaturi,str.25.Ljubljana:Rokus.

[10]Zgradba tropskega ciklona. Video. (citirano
15.7.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.o
4os.ce.edus.si/gradiva/geo/podnebjeos/zt2.htm

[11]Posledice tropskega ciklona. Žurnal 24.si (on
line). Ljubljana: Žurnal media. (citirano 18. 7.
2009). Dostopno na naslovu: www.zurnal24.
si/.../novice/svet/49829

[12]KartaAmerike.Kartografskogradivo.Ljubljana:
Modrijan.(citirano18.7.2009).Dostopnonana
slovu: www.modrijan.si/ solskiOS /ongradivo.
php?c=6

[13]Posledicehurikana.Video.(citirano15.7.2009).
Dostopno na naslovu: http://www.youtube.
com/watch?v=yBsHreetAe4

SKLEP
Zaponavljanjezdijaki»igramo«igrobingo.
Postopekigre:
• dijaknarišemrežozaBINGO(9kvadratkov);
• učiteljnatablonapiše12pojmovizbraneteme;
• vsakdijakvsvojih9kvadratovzapiše9pojmovs

seznamavpoljubnemvrstnemredu;
• učiteljžrebapojmeinpreberenjihovorazlago;
• vsak dijak v svoji mreži prečrta posamezen po

jem,koučiteljprebereustreznodefinicijo;
• kodijakprečrtatripojmevvrsti(navpično,vodo

ravno,diagonalno),jihmorasamrazložiti.
• Pojmi:ciklon,anticiklon,fronta,pasati,zahodni

ki,hurikani,tajfuni,anemometer,orkanovooko,
polarnivetrovi,sibirskianticiklon.
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Divergentniučnistil

1. PRIPRAVA nA oKRoGLo mIzo nA TEmo
GIBAnJEzRAKAInnJEGoVEPoSLEDIcE

Učiteljdijakeseznamiscilji igre,napovevsebino in
okvirnipotekokroglemize.Nalogadijakovje,dase
predhodnopripravijonaokroglomizotako,dapregle
dajo dane vire, literaturo, simulacije, videoposnetke
skupajzdrugimičlaniskupine.
Dijakesmožepriprejšnjiurigeografijerazdelilinatri
skupine,insicer:
• znanstvenike,kisepreučujejovremenskerazmere;
• napovedovalcevremena;
• prebivalce,kisonarazličnihkoncihsvetadožive

livremenskepojave,povezanezmočnimvetrom.
Zadomačonalogosomoralevseskupinepregledati
gradivo,kijimjebilodano,insepripravitinaokroglo
mizopozapisanihnavodilih.

navodilazapripravoposkupinah
Skupina1:Znanstveniki(kiseukvarjajozvremenski
mipojavi)
Popregledugradivaodgovoritenanaslednjavpraša
nja:
• pojasnite,zakajinkakonastanejovetrovi,
• kajdoločasmervetrov,
• obpomočianimacijepojasniteplanetarnokrože

njezrakainpoimenujtestalnevetrove,
• naštejterazličnaimenazatropskecikloneinob

močja, kjer se pojavljajo, ter pojasnite, zakaj se
pojavljajoravnonatehobmočjih,

• skicirajteprereztropskegaciklonainpoimenujte
sestavnedele.

Gradivo:učbenikstr.61(Vetrovi),62(Planetarnokro
ženjezraka),64(Tropskicikloni)[1],video–Padavi
neinvetrovi[2],video–satelitskiposnetekhurikana
[3].

Skupina2:Napovedovalcivremena
Popregledugradivaodgovoritenanaslednjavpraša
nja:
• skicirajte gibanje zračnih mas v ciklonu in anti

ciklonu,
• kakšnovremeprinašajocikloni/anticikloni,
• kajjefrontainkakonastane,
• katerefrontepoznamoinkakšnesonjihovegra

fičneoznake,
• sprognostičnihkart razberiteobmočjanizkega/

visokega zračnega tlaka, tople/hladne fronte in
napovejtevreme.

Gradivo: učbenik str. 62–63 (Cikloni in anticikloni)
[1],video–Padavineinvetrovi[2].

Skupina3:Prebivalci,kisonarazličnihkoncihsveta
doživeli vremenske pojave, povezane z močnim ve
trom
Popregledugradivaodgovoritenanaslednjavpraša
nja:
• značilnostiburje(kjejenajpogosteejša,smerpi

hanja,posledicemočnihsunkov),
• naštejterazličnaimenazatropskecikloneinob

močja,kjersepojavljajo,
• kakšenvplivimajotropskicikloninagospodarske

inčlovekovedejavnosti,
• ali države nudijo prizadetim območjem državno

pomoč,inčejo,vkakšniobliki,
• sistemi obveščanja pred nevarnostjo tropskih ci

klonov.
Gradivo:učbenikstr.64[1],članek–Ikerazselilmili
jonljudi[4],članek–Časzanovopotizkatastrofe[5],
članek–Mjanmarprizadeluničujočciklon[6].

2. FAzAIzVEDBEoKRoGLEmIzE
Okroglamizajeigra,vkateriskupinarazpravljavcev
primerjasvojastališča,znanjainizkušnjeodoločeni
problematiki.
Izvedemo triokroglemize.Privsaki je izhodiščeza
diskusijoprikazanvideoposnetek,kiganatokomen
tirajovsiudeleženciokroglemize.Vsakokroglamiza
trajanajveč10minut.

PRVA OKROGLA MIZA: Začnemo z ogledom video
posnetkaburje [7].Udeležencemprveokroglemize
(7učencem)učiteljkotmoderatorzastavinaslednja
izhodišča:
• zakajpridedoburje,
• kjeinkdajjoljudjevSlovenijinajboljobčutijo,
• možneprilagoditvenaburjo(npr.arhitektura),
• posledicemočnihsunkovburje.

DRUGAOKROGLAMIZA:Začnemozogledomvideo
posnetka hurikana [8]. Udeležencem druge okrogle
mize(7dijakov)učiteljkotmoderatorzastavinasled
njaizhodišča:
• različnaimenazatropskiciklon,
• kdajnastanehurikan,
• katera območja so najbolj izpostavljena hurika

nominzakaj,
• smer tropskihciklonov (navezavanaplanetarno

kroženjezraka),
• kakšnesoposledicedivjanjahurikanov,
• zgradbatropskihciklonov,
• državnapomočprizadetimvneurjih.
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Učnatema:Vremeinpodnebje
Učnaenota:Vrstegibanjazraka
Urni/operativniV-Icilji
Dijak:
• pojasni,zakajinkakonastanejovetrovi(nakon

kretnihprimerihnpr.burja),
• ve,določasmervetrov,
• obpomočianimacijepojasniplanetarnokrože

njezraka,
• naštejerazličnaimenazatropskecikloneinob

močja,kjersepojavljajo,terpojasni,zakajsepo
javljajoravnonatehobmočjih,

• skiciragibanjezračnihmasvciklonuinantici
klonuinve,kakšnovremeprinašajo,

• definirafrontoinnjennastanek,
• poznagrafičneoznakezatoploinhladnofronto,
• sprognostičnihkartnapovevreme,
• naštejerazličnaimenazatropskecikloneinob

močja,kjersepojavljajo,terpojasni,zakajsepo
javljajoravnonatehobmočjih;

• skicira prerez tropskega ciklona in poimenuje
sestavnedele,

• ve,kakšenvplivimajotropskicikloninagospo
darskeinčlovekovedejavnosti.

Učneoblike:delovskupinah.
Učnemetode:razgovor,razlaga,delozbesedilom,
delo s slikovnim gradivom, metoda prikazovanja,
študijaprimera.

Viriinliteratura:
[1]Cunder, K., et. al. (2001). Obča geografija za

1.letnikgimnazij.1.izd.,str.6164.Ljubljana:
Mladinskaknjiga.

[2]Padavineinvetrovi.(2000).VHS.Blejskadobra
va:Videofon.

[3]Satelitski posnetek hurikana. Video. (citirano
15.7.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.
youtube.com/watch?v=_SLXYRJnYm0

[4]Ikerazselilmilijonljudi.Žurnal24.si(online).
Ljubljana:Žurnalmedia.(citirano19.7.2009).
Dostopnonanaslovu:http://www.zurnal24.si/
cms/novice/svet/index.html?id=66522

[5]Časzanovopotizkatastrofe.Dnevnik(online).
Ljubljana:Dnevnik. (citirano19.7.2009).Do
stopnonanaslovu:http://www.dnevnik.si/ ti
skane_izdaje/dnevnik/336162.

[6]Mjanmar prizadel uničujoč ciklon. Dnevnik
(online). Ljubljana: Dnevnik. (citirano 15. 7.
2009.)Dostopnonanaslovu:http://www.dnev
nik.si/novice/kronika/316882

[7]Burja.Video. (citirano 15. 7. 2009). Dostop
no na naslovu: http://www.youtube.com/
watch?v=QPmsEfu6f4

[8]Posledice hurikana. Video. (citirano 15. 7.
2009).Dostopno na naslovu: http://www.you
tube.com/watch?v=yBsHreetAe4

[9]Prognostičnakarta.Ljubljana:Pedagoškafakul
teta.(citirano19.7.2009).Dostopnonanaslo
vu:www.pef.unilj.si/gorani/terenske.html

TRETJA OKROGLA MIZA: Začnemo s prognostično
karto[9].Udeležencemtretjeokroglemize(7dijakov)
učiteljkotmoderatorzastavinaslednjaizhodišča:
• napovedvremenaizdaneprognostičnekarte,
• značilnosti ciklona, anticiklona (gibanje zračnih

masvnjih),
• zakajnastanejofronteinkajnamprinašajo(izho

diščeprognostičnakarta),
• kateravremenotvornasrediščavplivajonavreme

vSloveniji.

3. FAzAAnALIzE
Analiza je bistven element procesa, zato je pomem
bno,davsiudeležencipovedosvojaopažanja(kako
sosepočutili,alisodobroodgovarjalinadanotemo,
kakososepripravljali,kakšnojebilovzdušjevskupi
ni).Tudiopazovalciporočajoosvojihopažanjih(poh
valijokomentar,pokažejonanapakeitd.).

4. FAzAEVALVAcIJE
Učiteljzvprašanjiizzovedijake,dapridobljeneizkuš
njepreoblikujejovnovoznanje/spoznanja.

5. nAčRToVAnJEDEJAVnoSTI
Poglednacelotniučniprocesinrazmišljanjeosamih
dejavnostihspomočjoučiteljevihvprašanj(Kajstese
danesnaučili?Alijebilaurauspešna?…).
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Razlago utrdimo z eksperimentom –
Zračni tokovi in veter [2]. Posipamo
puder na neprižgano svetilko. Dijaki
komentirajo,kajsedogajaspudrom,
tapada.Potemlučprižgemoinpone
kaj minutah, ko je žarnica vroča, se
puderzačnedvigovati.Zrak,kiga je
segrelaprižgana svetilka, se segreva,
postajalažjiinsedvigujeskupajspu
drom,medtemkohladnejšiingostejši
zrakpadanavzdol.Enakosedogajav
naravi.

Slika2:Slikaeksperimenta[3].

Akomodativniučnistil

UVoDnIDEL
Prikažemo posnetek o burji[1]. Dijakom postavimo
naslednja vprašanja: Kateri vremenski pojav je pri
kazan?Alikdopoznaimetegavetra?Kjepiha?Smer
burje?Obspodnjiskicirazložimo,zakaj inkakona
stanejovetrovi.

Slika1:Nastanekvetrov[2]

oSREDnJIDEL
(Dijakerazdelimonatriskupine,kimedurokrožijo
medtremipostajami.Navsakipostajidobijoučnilist
znalogami,kijihmorajorešitiv10minutah.)

POSTAJA–PLANETARNOKROŽENJEZRAKA
DijakisiogledajovideoPadavineinvetrovi[5]inob
pomočiprikazanihsimulacijrešijonaloge.
Skica prikazuje planetarno kroženje zraka. Zanj so
značilnipasovistalnegazračnegatlakainposebnive
trovi.
Označiteobmočjastalneganizkegaoz.visokegazrač
negatlaka[6].
Vrišitesmervetrovinjihpoimenujte[6].
Vrišitevsetrikrožnesisteme.

Slika3:Skicaplanetarnegakroženjazraka[5].

POSTAJA–NAPOVEDOVANJEVREMENA
Dijakisiogledajovideo[5]inobrazlagiodgovorijona
spodnjavprašanja.
Kajjeciklon?Skicirajtegibanjezrakaznotrajciklona.
Kakšnovremeprinašaciklon?
Kajjeanticiklon?Skicirajtegibanjezrakaznotrajanti
ciklona.Kakšnovremeprinašaanticiklon?Kajjefron
ta?

Naprognostičnikarti:
• označitetoploinhladnofronto,
• označiteobmočjeanticiklonainciklona,
• napovejtevremezaSlovenijo.

Slika4:Prognostičnakarta[6].

POSTAJA–TROPSKICIKLONI
Preberitebesedilovučbenikunastr.64podnaslovom
Tropskicikloni[4].
Nazemljevidudoločitevsakodnevnipoložajhurikana
Kate[7].

datum položaj hitrostvetra

2.september 22°S,62°Z 80km/h

3.september 24°S,64°Z 104km/h

4.september 25°S,66°Z 122km/h

5.september 26°S,68°Z 144km/h

Kateromestobise5.septembralahkoznašlonapoti
hurikanaKategledenanjegovodotedanjegibanje[7]?
(POMOČ:Mestodoločitetako,damedtočko,kjerje
bil hurikan 3. 9. in 4. 9., potegnete ravno črto in jo
podaljšate.)
KateregadnejehurikanKatepostalhurikan[7]?



48

GEOGRAFIJA

Učnatema:Vremeinpodnebje
Učnaenota:Vrstegibanjazraka
Urni/operativniV-Icilji
Dijak:
• napodlagieksperimentapojasni,zakajinkako

nastanejovetrovi,
• ve,kajdoločasmervetrov,
• obpomočianimacijepojasniplanetarnokrože

njezrakainpoimenujestalnevetrove,
• obskici/slikiopišedogajanjevciklonu,antici

klonu,
• naštejevrstefront(topla,hladna)inopišenjiho

veznačilnosti,
• sprognostičnekarterazbereobmočjanizkega/

visokegazračnegatlaka,tople/hladnefronte,
• s prognostične karte zna napovedati vreme za

posameznaobmočja,
• našteje različna imena za tropski ciklon (huri

kan,ciklon,tajfun,willywillies),
• pojasnivzrokzanastanektropskegaciklona;
• ob skici poimenuje sestavne dele tropskega ci

klonainopišenjihoveznačilnosti,
• zeksperimentomdokaže,dajevsrediščutrop

skihciklonovbrezvetrje;
• obvideoposnetkihpojasnivplivegibanjazraka

nagospodarskeinčlovekovedejavnosti.
Tipučneure:usvajanjenovesnovi.
Učneoblike:frontalna,delovskupinah.

Učnemetode:razgovor,razlaga,delozbesedilom,
delo s slikovnim gradivom, metoda prikazovanja,
demonstracija,eksperiment,študijaprimera.

Viriinliteratura:
[1]Burja. Video. (citirano 15. 7. 2009). Dostop

no na naslovu: http://www.youtube.com/
watch?v=QPmsEfu6f4

[2]Senegačnik,J.,Drobnjak,B.(2002).Občageo
grafijaza1. letnikgimnazij,str.79.Ljubljana:
Modrijan.

[3]Mandell,M.(2000).Mladivremenoslovec–pre
prostivremenskiposkusizvsakdanjimipripo
močki,str.47.Ljubljana:Didakta.

[4]Cunder,K.et.al.(2001).Občageografijaza1.
letnik gimnazij. 1. izd., str. 6164. Ljubljana:
Mladinskaknjiga.

[5]Padavineinvetrovi(2000).VHS.Blejskadobra
va:Videofon.

[6]Dervarič,M.,Dragoš,A.,Jeler,Fegeš,E.(2005).
Geografijanamaturi.Str.26.Ljubljana:Rokus.

[7]VanCleave, D. (1997). Geografija za vsakega
otroka.,str.113–123.Tržič:Učila.

[8]Hočevar,M.et.al.(2000).Geografija.Shemat
skipregledi.Str.4246.Ljubljana:Tehniškaza
ložbaSlovenije.

[9]Satelitski posnetek hurikana. Video. (citirano
15.7.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.
youtube.com/watch?v=_SLXYRJnYm0

[10] Posledice hurikana. Video. (citirano 15. 7.
2009).Dostopnonanaslovu:http://www.you
tube.com/watch?v=yBsHreetAe4

Slika5:Karta[7].

Prerezskozitropskiciklonvamkaže,dajevosrednjem
delu,imenovanemoko,popolnobrezvetrje.

Slika6:Prerezskozitropskiciklon[8].

Z eksperimentom Orkanovo oko [7] dokaži, da je res
tako.

Postopek[7]:
1.Sponko pripni na suka

nec.
2.Z zamaškom zapri eno

odplastenk.
3.Drugi plastenki odstrani

dno.
4.Plastenki zlepi skupaj in

zgornjonapolnizvodo.
5.Zmešajvodo.
6.Medtemkosevodavrtin

či, spusti sponko v sre
dišče vrtinca in pazi, da
senedotaknevode.

Slika7:Tropskiciklonvplastenki[7].

SKLEP
Zdijakinajprejpreverimoinkomentiramorešitvenalog
(rešitvenaPowerPointu).Zakonecpredvajamovideo–
satelitski posnetek hurikana [9]. Ponovimo značilnosti
tropskegaciklonainnjegovesestavneelemente.Predva
jamovideoPosledicehurikana[10].Spomočjonevihte
možganovposkušajodijakiodgovoritinavprašanje:Kaj
binaredili,čebibiliizpostavljenitropskemuciklonu?
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Sliki1in2:Burjainjugo[2].

Asimilativniučnistil

UVoDnIDEL
Prikažemo posnetek burje [1]. Dijakom postavimo na
slednja vprašanja: Kateri vremenski pojav je prikazan?
Alikdopoznaimetegavetra?Smerburje?

Ob spodnjih dveh slikah razložimo smer burje in juga.
Najprejrazložimo,kajpomeninaslikiobmočjenizkega
invisokegazračnegatlaka.Potemvrišemonaskicosmer
zaobavetrova.Dijakepovprašamo,aliopazijokakopo
dobnostvsmeripihanja(opozorimojih,najbodopozor
ninazračnitlak).Skupajpridemodougotovitve,daveter
vednopihaodvisokegaknizkemuzračnemu tlaku.Po
temprincipukrožizrakpoceliZemlji.

oSREDnJIDEL
(Dijakiindividualnorešujejonalogezučnegalistaob
pomoči poglobljenega študija literature, primerjave
različnihavtorjevinspomočjoračunalnika).

PLANETARNOKROŽENJEZRAKA
Spomočjoučbenika [3], str.81 in82 rešite spodnje
naloge.
Skica prikazuje planetarno kroženje zraka. Zanj so
značilnipasovistalnegazračnegatlakainposebnive
trovi.
Kčrkampripišiteobmočjastalneganizkegaoz.viso
kegazračnegatlaka[4].
Kpuščicampripišiteimenavetrov[4].

Slika3:Planetarnokroženjezraka[4].

ZRAČNE MASE, FRONTE, CIKLONI, ANTICIKLONI
INNAPOVEDOVANJEVREMENA
Zgorajzapisanetemebostespoznaliprekovodenihani
macij,razlaginštudijprimerov,kisonaCDROMuUn
derstanding weather [5] v poglavju Weather system/
Podnebnisistem(namenijuoznačensštevilko1).

Privsakitemimoratepredelativsaštiripodpoglavja:
• overview/pregledtem (tusovprašanja,nakatera

odgovorite s pomočjo animacij, razlage in študij
primerovvsklopuposamezneteme);

• study/študijeprimera(privsakitemijeprekoani
macij,videa,skicrazloženihinprikazanihvečštu
dij,kišedodatnopojasnjujejoizbranotematiko);

• explain/razlagateme;
• investigate/preiskovanje(nalogeoblikovanepote

mah).

Slika4:Meni[5].

TROPSKICIKLONI

Preberipovzetkespodnjihčlankovinizpolnipreglednico.

Pomagajsitudizučbenikomstr.85.

TajfunnaFilipinihuničuježivljenja[6].
TajfunDurian,kijezajelFilipine,jepozadnjihpodatkih
terjalžeskoraj400življenj,velikoljudipašepogrešajo.

Močannalivinveter,kijujeprineseltajfun,stapovzro
čilazemeljskeplazovenapobočjihvulkanskegoreMajon
inpodsebojpokopaladvebližnjivasicijugovzhodnood
Manile.Oblastisonatisočeprebivalcevogroženihobal
nihobmočijžepreselilenavarno.

Tajfunjetropskiciklon,kisepojavljavzahodnemTihem
oceanuinvIndijskemoceanu.

Mjanmarprizadeluničujočciklon[7].
CiklonNargisjenajugozahoduMjanmaratakonectedna
zahtevalvečkot351življenj,povzročilpajetudiveliko
gmotnoškodo.
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Učnatema:Vremeinpodnebje
Učnaenota:Vrstegibanjazraka
Urni/operativniV-Icilji
Dijak:
• nakonkretnihprimerihpojasnismerpihanjavetra,
• vskicoplanetarnegakroženjazrakaznavrisati

smergibanjazračnihmas,označitiobmočjavi
sokegainnizkegazračnegatlakainpoimenovati
vetrove,

• skiciradogajanjevciklonu,anticiklonuinpove,
kakšnovremeprinašata,

• naštejevrstefront(topla,hladna)inopišenjihov
nastanekterznačilnosti,

• sprognostičnekarterazberealidopolniobmoč
janizkega/visokegazračnegatlaka,tople/hladne
fronteternapovevremezaposameznaobmočja,

• na podlagi podatkov vremenskih postaj nariše
prognostičnokarto;

• naštejerazličnaimenazatropskiciklon,
• pojasnivzrokzanastanektropskegaciklonain

njegoveposledice(nakonkretnemprimeru);
• ob skici poimenuje sestavne dele tropskega ci

klonainopišenjihoveznačilnosti.
Tipučneure:usvajanjenovesnovi.
Učneoblike:frontalna,individualna.
Učnemetode:razgovor,razlaga,delozbesedilom,
delo s slikovnim gradivom, metoda prikazovanja,
delozračunalnikom/CDROM,študijaprimera.

Viriinliteratura:
[1]Burja. Video. (citirano 15. 7. 2009). Dostop

no na naslovu: http://www.youtube.com/
watch?v=QPmsEfu6f4

[2]Burja in jugo. Kartografski posnetek, prireje
no gradivo. (citirano 18. 7. 2009). Dostopno na
naslovu: http://www.modrijan.si/gradivo/on_
line_gradivo/4759224s43a2.jpg

[3]Senegačnik, J., Drobnjak, B. (2002). Obča geo
grafijaza1.letnikgimnazij,str.8185.Ljubljana:
Modrijan.

[4]Dervarič,M.,Dragoš,A.,Jeler,Fegeš,E.(2005).
Geografijanamaturi,str.26.Ljubljana:Rokus.

[5]Understandingweather(1996).CDROM.Yorks
hireInternational:ThomsonMultimedia,

[6]TajfunnaFilipinihuničuježivljenja.RTVSlove
nija (online). Ljubljana: RTV Slovenija, datum
objave1.12.2006.(citirano15.7.2009).Dostop
no na naslovu: www.rtvslo.si/okolje/tajfunna
filipinihunicujezivljenja/63723

[7]Mjanmarprizadeluničujočciklon.Dnevnik(on
line). Ljubljana: Dnevnik, datum objave 8. 5.
2008,(citirano15.7.2009).Dostopnonanaslovu:
http://www.dnevnik.si/novice/kronika/316882

[8]Najhujšihurikanpoletu1960.Žurnal24(online).
Ljubljana: Žurnal media. (citirano: 15.7.2009).
Dostopno na naslovu: http://www.zurnal24.si/
cms/novice/svet/index.html?id=66398

Ciklonjeskupnouničilvečstohiš,pretrganepasotudi
električneintelekomunikacijskenapeljave.Potonilojepet
praznihladijvpristanišču,odsobotepajezaprtotudimed
narodnoletališčevYangonu.Nanajboljprizadetaobmoč
jajeprispelavojska,dabipomagalapriodpraviposledic.
CiklonNargis,ki jeprispel izBengalskegazaliva, jebil
izrednosilovit,sajjeveterpihaltudido200kilometrov
nauro.

Najhujšihurikanpoletu1960[8].

HurikanIkejezvetrovishitrostjodo215kilometrovna
urodosegelbahamskiotočjiTurksinCaicos.Zadnjapo
ročilagovorijoovelikimaterialniškodi.

OBMOČJE,
KIGAJE
PRIZADEL

SKUPNEZNAČILNOSTI
TAJFUNA,CIKLONAIN
HURIKANA

SKUPNO
IME

TAJFUN

CIKLON

HURIKAN

Značilnostitropskihciklonov,vzrokezanjihovnasta
nekinnjihoveposledicebostespoznalivskloputeme
Tropicalstorms/Tropskenevihte/CDROM[5].Velja
joistanavodilazadelokotvpredhodnihprimerih.

SKLEP
Zdijakipreverimoinkomentiramorešitvenalog(reši
tvenaPowerPointu).Zakonecrešijokrižanko.

1. Tojeznakza fronto.
2. Imevetra,kipihavVipavskidolini.
3. Stikdvehzračnihmaszrazličnotemperaturo in

vlažnostjo.
4. Območjenizkegazračnegatlaka.
5. Imeosrednjegadelatropskegaciklona.
6. Ime vetrov, ki pihajo med 30° severno in južno

geografskoširinoterekvatorjem.
7. Območjevisokegazračnegatlaka.

Glavnogeslokrižanke:Imetropskegaciklonanaob
močjuSrednjeAmerike.
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1.2.1.4 Sklep

Poznavanjeučnihstilovjepomembnotakozaučiteljakotdijaka,sajtakoučitelj
težikustvarjanjuoptimalnihrazmerzaučenjealivsajkpribližkuletega.

Izsledkiraziskave,kijepotekalameddrugimiintretjimiletnikislovenskihgimna
zij,sopokazali,dameddijakiprevladujedivergentniučnistil(Nemec,2004;Ku
naveret.al.2002).Rezultatitudikažejo,dasepri56,9odstotkapoukauporablja
verbalnotekstualnemetode (metodeustnega razlaganja,metodepogovora) (Re
snikPlaninc,2001),medtemkobi48,1odstotkadijakomgledenanjihovučnistil
najboljustrezalemetodeizkustvenegaučenja(Nemec,2004).Učiteljigeografijev
54,9odstotkauporabljajofrontalneučneoblike(ResnikPlaninc,2000),vendarpa
bi73,4odstotkadijakom,gledenanjihovučnistil,najboljustrezalaskupinskauč
naoblikaoziromadelovparih(Nemec,2004).Zadnjoučiteljiuporabljajolev29,2
odstotkaprimerih(ResnikPlaninc,2000).Takolahkosklenemo,daučiteljevizbor
metodinobliknivskladuzželjamiinpričakovanjidijakov(ResnikPlaninc,2001;
ResnikPlaninc,2006;Nemec,2004).

Uspešnostprigeografijibomopovečalile,čebomopriizbirimetodinoblikbolj
upoštevalipotrebe/intereseposameznika/dijaka.Tolahkostorimospoznavanjem
učnihstilovdijakov.Čebomopriučniuriuporabljalipaletonajrazličnejšihmetod
inoblik,kiustrezajorazličnimučnimstilom,bomoustvariliučnookolje,kjerbo
vsakdijaknašelnekaj,karmuustreza.Dijakibodotakozastavljeneučneciljedo
segalivelikolažje.
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1.2.2 Učenjeučenjaskritičnimmišljenjemin
uporabogeografskihvirov

  AntonPolšak

Povzetek

Vprispevkupredstavljamoizbraneučnestrategije,kisedokajpogostouporabljajo
pripoukugeografije,njihoviprimeripasolahkonašaizhodiščaorazmišljanjugle
denovihmožnostiuporabe.Primerisovglavnemomejeninastrategijepredelave
snovi(besedila,slikovnegaalidrugegagradiva).Spogostouporabotehstrategijnaj
bipriučencihoziromadijakihskušalidosečinjihovodokajrutinskooziromaveščo
uporabo,karbiomogočilohitrejšeinkakovostnejšepridobivanjeznanja.

Ključnebesede:učnestrategije,kritičnomišljenje,veščine

1.2.2.1 Uvod

Vnaslovprispevkasmonaprvomestopostaviliproblemučenjeučenja,čepravje
vsebinaprispevkaprecejožjaingovorizlastioučnihstrategijah,kisenanašajona
strategijepredelavesnovi.Učenjeučenjajenamrečširokpojem,kizajemamnogo
dejavnikov:učneokoliščineinnjihovodojemanje,pristopekučenjuinrezultate,še
zlastipajetoodvisnoodučiteljainučenca(MarentičPožarnik,2000,str.166).Po
drugistranijenašnamenopozoritinato,dajetrebatudipripoukugeografijerazvi
jatiučenjeučenja(geografije),sajnpr.GageinBerlinernavajata,damnogeraziska
vespodročjaopazovanjapoukakažejo,daučiteljipraktičnoprinobenempredmetu
neučijoučenjaučenja(Gage,Berliner,1992;cv.MarentičPožarnik,2000,str.167).

Kučenjuučenjainuporabirazličnihstrategijnaszavezujetudiposodobljeniučni
načrtzagimnazije(Učninačrt…,2008).Taopredeljuje,dadijakipridobivajoin
razvijajonaslednjeveščine:

• zmožnostvzetisičaszaučenje,bitisamostojenindiscipliniran,

• zmožnostosredotočenjanaučenjedaljšialikrajšičas,

• (samo)kritičnostdosnoviinnačinaučenja,

• motivacijoinzaupanjevlastnosposobnostuspešnegaučenja,

• željopouporabipredhodnihgeografskihinsplošnihizkušenjiniska
njepriložnostizaučenjevraznovrstnihživljenjskihokoliščinah,

• zavestokakovostiznanj,kijihdajemedpredmetnozasnovanageograf
skastroka,

• pripravazavseživljenjskopridobivanjeinuporabonovihznanj.

Učenjeučenjainkritičenodnos,takodoučenjasamegakotdovsebine,poudarja
zlastitretjaalineja.Čepravnaprvipoglednipovsemjasna,pajomoramogleda
tizvidika,dastaučenjeučenjainkritičnosprejemanjeinformacijdanesizredno
pomembnizlastizaradivsehitrejšegakopičenjainspreminjanjainformacijinupo
rabenovih(digitalnih)informacijskokomunikacijskihtehnologij.
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Vprispevkusmouporabilipojemučnestrategije,ki ješiršipojemkotnpr.učne
metode,tehnike,navade…Učnastrategijajemišljenakotzaporedjealikombina
cijavciljusmerjenihučnihdejavnosti,kijihposameznikuporabljanasvojopobu
doingledenasituacijotudispreminja(MarentičPožarnik,2000,str.167).Učne
strategijelahkodelimonaspoznavnealimentalne(kakosisnovzapomniti,struk
turirati)inmaterialne(kakodelatiizpiske,zapiske).Mentalnestrategijeobsegajo
spoznavneprocese,povezanespredelavosnovi,kinatovodijodozapomnitvein
vključujejo(MarentičPožarnik,2000,str.169):

• vzpostavljanjezvezinodnosov,

• strukturiranjeinpovezovanjeločenihinformacijvboljorganiziranoce
loto(strnjevanjealihierarhija),

• analiziranjecelotezupoštevanjemrazličnihvidikov,

• konkretiziranje,

• memoriziranje(zapomnitevinformacij).

Učnestrategijenamaterialni(zunajvidni)ravnisekažejokotnpr.znatipodčrtovati
oz.izluščitibistvo,delatidobrezapiske,izpiske,sheme,povzetke,miselnevzorce
inpojmovnezemljevide,referate,poročilaipd.Nekajprimerovizobehvrstastra
tegijnavajamovnadaljevanju.

1.2.2.2 Izbranesplošneučnestrategije

Primerjanjeinsoočanje(dvehmožnosti)

Priprimerjaviiniskanjunasprotijnajdijakiiščejopodobnostiinrazlikemeddve
mapojavomaalitrditvami.Stemlažjeurejajoinrazumejoinformacijeterdelajo
sklepe.

Pritemnajgredoskozinaslednjeetapedela:

• Skupajzdijakirazjasnimovsebinoinnamen.Kajželimoprimerjatiin
zakaj?Namenjelahkota,daseodločimomeddvemadilemama,dara
zumemovsebino,daodkrijemovzorec…

• Skupaj z dijaki določimo nekaj prvin (elementov) za primerjanje. V
primerudvehpristaniščjetolega,povezanostzzaledjem,oddaljenost
odtržišča…

• Natonajdijakinaredijozapisoprvinah,kijihprimerjajo.Nekateriod
govorisolahkodaaline,drugipazahtevajopodrobnejšoprimerjavo.

• Dijakinajugotovijopodobnostiinrazlike.Pomembnojevedeti,katera
razlikanamjezlastipomembna.

• Dijaki napišejo povzetek. Z ugotovljenimi podobnostmi in razlikami
najskušajoodgovoritinapomembnovprašanje,kismososigaposta
viliskupajzučiteljem(WorldExplorer–People,Places,andCultures,
2005,str.367).
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Primer

Slika1:RabtalvSeverniAfriki.

Vir:WorldExplorerPeople,Places,andCultures,2005,str.367.

SpomočjozemljevidaSeverneAfrike(Atlassveta,MK,2008)primerjamorabotal
vAlžiriji inLibiji.Uporabimolahkotudisliko1alipaobiščemokakšnospletno
stran,npr.http://www.fire.unifreiburg.de/GlobalNetworks/Africa/africaglc2000map
full.jpg.Najprejpoiščemoobedržavinazemljevidu(drugedržavenasv tejzvezi
nezanimajo),pregledamolegendozznakizarabotalinnapodlagitegaugotovimo
rabotalvposameznidržavi.VAlžirijiprevladujenomadskaživinoreja,naseveru,
obSredozemljupatržnokmetijstvoinrudarstvo.Nekajozemljajetudibrezgospo
darskerabe.VLibijijepravtakonavečiniozemljanomadskaživinoreja,ajedosti
več neproduktivnega ozemlja in zelo malo območij z tržnim kmetijstvom. V na
slednjemkorakulahkougotovimo,daimataobedržaviskupnoto,daprevladujeta
nomadskaživinorejainnekolikomanjtržnokmetijstvo.Obedržaviimatatudiob
močja,kjernigospodarskihdejavnosti.Razlikajevtem,daimaAlžirijavečjidelež
površja,kjerobstajatanomadskaživinorejaintržnokmetijstvo,kotLibija,imapa
tudinekajvečrudarskihobmočij.Izteanalizelahkopovzamemo,daimaAlžirija
pestrejšorabotalkotLibija.

Povzemanje(sinteza)informacij

Prisintezigrezaiskanjebistvaizinformacij,kijihpridobimoizrazličnihvirov,in
zanjihovopovzemanje.Dobroje,česedijakiravnajoponaslednjihkorakih:

• Ugotovijoskupniproblem,kinastopavrazličnihvirih.Skupniproblem
podpirajopodrobnosti.

• Ugotovijoglavneproblemeinpodrobnostiposameznihvirov.Vvsakem
virunajiščejopodrobnosti,kipodpirajoglavnovprašanje(idejo).

• Iščejopovezavemedposameznimiinformacijamioz.viri.

• Gledenanajdenepovezave,napišejosklepe.Upoštevatimorajovsevire.
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Primer

Vodilnonitnekegasestavkanajdemonavadnonazačetkualikoncu,čejetam
ni,jomoramonajtiizvsebine.Podpirajojoustreznipodatki.

Razlikovanjevzrokovinposledic

Razlikovanjevzrokovinposledicjetudiprigeografijigotovozelopomembnami
selna veščina, a mnogokrat težavno opravilo. Vzrok je nekaj, kar izzove, da se
zgodinekajdrugega,posledicapajetisto,karsenatozgodi.Ensamdogodekima
lahkovečvzrokovinposledic,posledicapalahkopostanetudivzrokzanadaljnje
posledice.Navajamodvaprimera.

Primer1

Slika2:Primerodnosavzrok–posledicenamigracijahvdeželahvrazvoju.

Vir:Polšak,2010

Primer2

Slika3:Primerodnosavzrok–posledicenaprimerubioklimatskihvišinskihpasov.

Vir:Polšak,2010
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Posploševanje

Posplošitev(generalizacija)jesplošnatrditev,kitemeljinapodatkihalidejstvihin
jihpovezuje.Tunegovorimooznanstvenempostopku,ampakseomejujemona
sklepanje,kinajbidijakepripeljalodonekepravilneposplošitve.Navajamoprimer
posploševanjaizpodatkovvoblikipreglednice.Posploševanjenajvtemprimeru
temeljinanaslednjihkorakih:

• Dijakinajpogledajo,kajjesplohvsebinanekegavira.Podatke(bese
dilo,pregledniceipd.)najpreučijo(časovniokvirinvrstapodatkov).
Čejevirpreglednica,najugotovijo,kajprikazujejostolpci,kajkolone.
Pozornimorajobititudinanjihovzapis(deleži,absolutneštevilke,de
cimalke…).Ninujno,dajevišjaštevilkaboljša.

• Ugotovijonajkorelacijomedpodatki(čejetomogoče).Lahkojougo
tavljajomeddvemanizomapodatkovaliveč.

• Ugotovitveposplošimo.Posplošitevtemeljinaugotovljenihpovezavah.

Primer1:Primerugotavljanjakakovostiživljenja(l.2005)

Preglednica1:Kakovostživljenjavizbranihdržavah.3

Brutodo
mačiproi
zvod($na
preb.)*

Priča
kovana
življenjska
doba(l.)*

Ljudina
zdravnika

Pismenost
(%)*

Smrtnost
novoro
jenčkov
(‰)*

Avtomo
bilovna
1.000pre
bivalcev

ZDA 48.000 78 400 99 6 489

Venezuela 14.000 73 625 93 22 68

Haiti 1.400 58 10.000 53 62 4

Brazilija 10.300 72 714 89 23 128

Čile 15.400 77 909 96 8 71

Vir:WorldExplorerPeople,Places,andCulturesinCIA,TheWorldFactbook,2009(online).4

Predendijakiposplošijopodatke,najodgovorijonanaslednjavprašanja(veljaza
navedeniprimer):

1. Kajjeznačilnozadržavezvisokimbrutodomačimproizvodom?

2. Kajbilahkoreklizadržaveznizkimbrutodomačimproizvodom?

3. Predlagajdvaukrepa,kibiizboljšalakakovostživljenjavmanjrazvitihdržavah.

4. Kakšnopovezavovidišmedštevilomzdravnikovna1.000prebivalcevinsmr
tnostjonovorojenčkov?

3 OcenaalipodatkiCIEzaleto2008.
4 WorldExplorerPeople,Places,andCultures(2005).Needham,NewJersey:Prentice

Hall,str.245.in:CIA,TheWorldFactbook(2009).(citirano5.2.2009).Dostopnona
naslovu:https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/xx.html.



59

Novosti v posodobljenem učnem načrtu

Primer2:RastlinskipasovivosrednjiEtiopijiindezertifikacijavSahelu

Slika4:RastlinskipasovivosrednjiEtiopiji.

Vir:MartinLutherUniversitätHalleWittenberg(online)5

Slika5:PretiranapašakotedenodglavnihvzrokovzaširjenjepuščavvafriškemSahelu.

Prirejenopo:WorldStudies,AfricaGeography,History,Culture.Zal.PrenticeHall.Boston,New
Jersey2005,str.152.

Ključnavprašanjazadijake(zapreverjanjepravilnostiposplošitvenanavede
nemprimeru):
1. Alilahkougotovitvezzgornjihslikposplošimovzakonitost?Kakonatovpli

vajoposebnosti?
2. Ali jemogočezapisati tozakonitost tudivoblikiodnosavzrok–posledica?

Kako?
3. Kakobisstališčatehprvinrazložilinastanekvišinskihbioklimatskihpasov

alidezertifikacijovSahelu?

5 Dostopnonanaslovuhttp://www.munessaforest.unihalle.de/im/1159345439_37_0_
800.jpg(citirano27.1.2009).
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odločanje

Takokotdrugemiselneoperacijetudiodločanjezahtevaprecejpremislekainna
pora.Zatojedobrosledititemkorakom:

• Premislekoproblemu,vprašanju.Jasnonammorabiti,očemsesploh
odločamo.Jasninammorajobitirazlogi,damoramonekajspremeniti
oziromaseodločiti.

• Zbiranjeinformacij,podatkov.Pomembnesoposebneinformacije,ki
dodatnoosvetlijovprašanje.Včasihserazmeresčasomatudispremi
njajointapotekjelahkokazalozasmernašegaukrepanja.

• Pretehtamomožnosti–mogočeodločitve.Navadnoseprinekemprob
lemuodpiravečmožnosti.Uporabimolahkometodoviharjenjamožga
nov,danajdemočimvečmožnosti.

• Predvidimoposledice.Premislimovsakomožnostposebejindoločimo
dobre inslabestrani.Upoštevamonesamosvojevloge,ampak tudi,
kakoboodločitevvplivalanaljudiokrognas.

• Odločimose.Izberemoenoizmedmožnosti,kijenajboljšazavsevple
tene. Ta odločitev ni nujno najlažja, mogoče je kratkoročno slaba, a
dolgoročnoprineseželenučinek.

Utemeljevanjestališč

Stališčasovelikoprepričljivejša,čejihustreznopodpremoinutemeljimozdejstvi
inprimeri.Svojastališčalahkopodpremonanaslednjenačine:

• Uporabimodejstvainstatističnepodatkevpodporosvojitrditvi.Trdi
tevjevsekakortrebaznečimpodpreti.

• Dobroje,česvojoidejoalistališčepodrobnejerazložimoinopredeli
mo.Ninamrečrečeno,davsirazumejopojmeinbesede,kijihuporab
ljamo.

• Primeripodkrepijoargumenteinjihstemnaredijoprepričljivejše.

• Navedimo(citirajmo)drugepiscealistrokovnjake,sčimerbomoargu
mentenarediliprepričljivejše.

Sklepanje,zaključevanje

Tudipridelanjusklepovalizaključkovjenekajstvari,nakateremoramobitipo
zorni:

• Pribranjubodimopozorninabistvene,vodilnemisliindejstva,kivo
dijodojasnejšegarazumevanja.

• Povezujmoprebranostem,kerosnoviževemo.

• Napodlagiprebranegainžeznaneganaredimozaključek.

• Premislimoosvojemzaključkuoziromasklepu.Premislimo,alijeleta
splohsmiseln.Jeedinimogoč?Čeugotovimo,dasklepninajboljsmi
seln,ponovnopremislimoinnaredimonovega.
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Primer

ViktorijinojezerovVzhodniAfrikisopoimenovalipoangleškikraljiciViktoriji.

Sklep:ToobmočjesopredhodnokoloniziraliAngleži.

Razmislek(vrednotenje):Tojesmiselno,kajtidrugikolonizatorjiverjetnojezera
nebipoimenovalipoangleškikraljici.

Sklepajmoiznaslednjihprimerov:

1.KotturistividimovAdisAbebimošejeinkrščanskecerkve.

Mogočsklep:VEtiopijisobivatatakoislamkotkrščanstvo.

2.Svahilijejezik,kiimatakoafriškekotarabskebesede.Postaljejeziktrgovcev
vVzhodniAfriki.

Mogočsklep:VVzhodniAfrikijepotekalatrgovinamedAfričaniinArabci,
zatosotrgovcizačeligovoritiposebenjezik.

Predvidevanje,napovedovanje

Predvidevanjepomeniopredelitilogičneposledicenekegadoločenegadejanjaali
odločitve.Čevemo,dananekemsušnemobmočjuprihajadoerozijeindatamsa
dijodrevesa,lahkopredvidimo,danajbiseerozijazmanjšala.

• Najprejpremislimoinzapišemo,kajonekemvprašanjuževemo(npr.
erozija).Stemprikličemokoristneinformacijezanašenadaljnjeraz
mišljanje.

• Natoiščemovzorce,zakonitosti.Čevidimovečprimerovzasaditvedre
vesprotieroziji,lahkougotovimo,dajetoverjetnoučinkovito.

• Naredimospisekmogočihrazlogovzanekodejanje,npr.zazasaditev
dreves.Napišimovse,karnampridenamisel,nedabi razmišljalio
vrednostiidej(viharjenjemožganov).

• Uporabimo,karsmokoristnegaodkrilivkorakihod1do3.Vsakopo
samičnopredvidevanjeanaliziramozvidikanajvečjeverjetnosti.

• Ovrednotimorezultatoziromapredvidevanje.Tudičejenašepredvide
vanjetočno,dejanskirezultatninujnotemuenak(zasajanjedrevesje
lahkosamodelnoučinkovito).

Različnipogledinaproblem

Zaradizgodovinskihokoliščin,različnostiposameznikovinskupinimamoljudje
različne poglede na ista vprašanja. Za prepoznavanje in pojasnjevanje vseh teh
pogledovmoramopobližjespoznatiargumenteposameznikov inprepričanja,ki
sozanjimi.Zarazumevanjedogajanjvzgodovinisotakozelopomembnastališča
posameznihvoditeljevaliskupin.Zaprepoznavanjerazličnihvidikovsonamna
voljonaslednjidelovnikoraki:

• Priinformacijibodimopozorninato,kdoinskakšnegavidikajojepo
sredoval.Stališčalahkoprepoznamoizbesedilasamegaalipaizdejanj
ljudi.
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Primer1

V20.letih20.stoletjajeSovjetskazvezapriključilaKazahstaninprepovedalais
lamskovero,sčimerjeskušalauničitiislamskokulturo.Pokoncuhladnevojne
soKazahstanciobnovilimošejeinzačeliznovaslavitisvojoprvotnovero.

• Zatodogajanjemoramopoznatistališčeobehstraninatovprašanje.
PrimerjezaSovjetskozvezo.

Primer2

Sovjetskazvezajeomejevalaverskosvobodo,kersobileoblastimnenja,daje
toopijzaljudstvo.Oblastisoželele,daljudjeslavijokomunizem,nepareligije.
Meniliso,daboodsotnostreligijepovečalanjihovomoč.

• Razložitimoramoargumenteobehstrani,karstorimotako,današteje
morazloge,zaradikaterihimajoljudjerazličnamnenja.Predpostavi
molahko,dasobiliKazahstanciponosninasvojokulturoinsohoteli
svobodozačaščenjeveresvojihprednikov.

Prepoznavanjepredsodkov,pristranskosti

Bitipristranskiali imetipredsodekpomeni,dasenagibamosamonaenostran.
Pristranskopisanjenivednozlonamerno,sajpiscivednonepoznajovsehstališč.
Zaprepoznavanjepristranskostipiscajedobrorazmislitionaslednjem(WorldEx
plorer–People,Places,andCultures,2005:515):

• Bodimopozorninamnenja.Mnenjnimogočepreveritiinsonasprotje
dejstev.Pristranskopisanjevsebujenavadnomnenja,kisovvlogidej
stev.Tudiprepričljivomnenje,npr.,dajebiloživljenjevJužnemViet
namuboljšekotvSevernem,ješevednomnenje,innedejstvo.

• Bodimopozorninabesedeali fraze,ki imajoskritpomen.Dajejoali
pozitivenalinegativenpomen.Takoimanpr.besednazveza»čudovita
obala«pozitivenpomen,ateganimogočepreveriti–nidejstvo.

• Bodimopozorninato,česarvsestavkuni.Pristranskipisciizpuščajo
informacije,kibibilevnapotonjihovipristranskosti.Takolahkooneki
stvarizapišemopozitivnotrditev,negativnopaizpustimo.

• Bodimopozorninaprizvok,naperjenost.Grezasplošenvtis,kigado
bimoobbranju.Kažeodnospiscadotega,karpiše.Pisecmoradopu
stitimožnost,dasitavtisustvarivsakbralecsam.

Primerjanjenasprotijinpodobnosti

Govorimooprimerjavidvehinformacijalivirov,kiobravnavatarazlično,nasprot
notematiko.Vendargretudivtakihprimerihzanekatereskupnelastnosti.Npr.:
puščavskoinekvatorialnopodnebjestasizelorazlični,nasprotni, imatapatudi
skupnolastnost,dastavvročemtoplotnempasu.Nasprotja(kontraste)inpodob
nostilahkougotavljamotudispomočjoslikovnegaalipisnegagradiva.
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Primer:PisnogradivookmetijstvuvSalvadorjuinAlžiriji

Salvador

Njivesol.1998zavzemale565.000ha.Namakalnisistemisobiliurejeninaokrog
36.000ha.Leta2000jekmetijstvoustvarilo11%BDP,vnjempajebilozaposle
nih30%ljudi.Glavnakulturajekava(30%vrednostiproizvodnje),kijogojijo
vglavnemnazahoduinseverozahoduvnadmorskivišinimed460in1520m.
V80.letihprejšnjegastoletjajepridelavazaradidržavljanskevojnenazadovala.
Zagrarnoreformopodržavljanskivojnisozačeliorganskoproizvodnjokave.
Tojezmanjšalopridelekkave:leta1990sojepridelali156.000ton,leta1999pa
144.000ton.Leta2001sojeizvozili92.130ton.Pridelavakavejeglavnakmetij
skadejavnostvdržavi,sajzaposlujeokrog82.000ljudi.Pridelavasladkorjaseje
pozastojuvzačetku80.letzačelapoznejepovečevati.Leta1999soposekali5,5
milijonatonsladkornegatrsa.Nasadisladkornegatrsasovglavnemvzasebni
lasti.Sladkorjepomembnaizvoznasurovina,popomenutakojzakavo.Zaradi
zniževanjacennasvetovnemtrgusejezmanjšaltudiprihodek,zatodelsladkor
negatrsaizvažajotudivVenezuelo,kjergapredelajovpogonskogorivo.Druge
kmetijskekulturevSalvadorjusobelakoruza(684.000tonl.1999),sorgo(sirek,
182.000ton),riž(60.000ton)infižol(72.000ton).Soglavnipridelkimalihkme
tijinstemglavnahranaprebivalcev.Zaradidomačihpotrebsol.2001uvoziliše
455.800tonbelekoruze.

Površine,kjersonekočgojilibombaž,sodanesnamenjenegojenjusladkorne
gatrsa,pašnikomindrugimnetradicionalnimkulturam,kisonamenjenezlasti
izvozu(npr.poperjalapeño,ognjič,rožnatislezinananas).Nekdanjeplantaže
kavezasedajotudiurbaniziranaobmočja.

Vir:EncyclopediaoftheNations(online)(citirano5.2.2009).Dostopnonanaslovuhttp://
www.nationsencyclopedia.com/Americas/ElSalvadorAGRICULTURE.html

Alžirija

Kmetijstvojevalžirskemgospodarstvusrednjepomembno,sajprispeva11–12%k
BDPin22%kzaposlenosti(l.1997).Pomenkmetijstvasejeodneodvisnostinaprej
precejzmanjšal.Vzrokizatosobiliprestrukturiranjegospodarstva,pomanjkanje
vodeinnamakanje.Opaznosejezmanjšalaproizvodnjažit,sadjainindustrijskih
rastlin.Zaraditegadržavadanesuvažaokrog75%hrane.

ČepravjedržavadrugapovelikostivAfriki,imaleokrog3,4%ali8,2milijonaha
njiv,sajvelikdelpovršjaobsegaSahara.Medletoma1961in1987jevsoobdelovalno
zemljonadzorovaladržava,kijeoblikovaladržavnefarmeali»domainesagricoles
socialistes«.Leta1987soteposestirazdelilimedmanjšekolektivneinzasebnekme
tije.Kljubtemukrepompajevdržavnilastiševednookrogenetretjineobdelovalne
zemlje,kijodržavadajevnajem.

Glavnipridelkisožita(pšenicainječmen),agrumi,zelenjavaingrozdje.Vzadnjih
desetletjihsejemočnopovečalizvozdatljev,kisozanaftoinplinomglavniizvozni
artikel.Okrog72.000hajezasajenihstemipalmami,vglavnemvsaharskihoazah.
NajvečdatljevizvozijovFrancijo,Rusijo,SenegalinBelgijo.Alžirijajebilapredl.
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1962tudivelikizvoznikvina,atasektorkljubdržavnimprizadevanjemnedosega
nekdanjeproizvodnje(l.1996sopridelali248.000hlvina,karjeprecejmanjkotl.
1992,kosogapridelališe410.000hl).Državaproizvajatudiprecejolivnegaolja,ki
segibljeokrog150.000hlletno.

Večinoobdelovalnezemljejenaseveru,pašetamjoprizadenejosuše.Takasušaje
bilal.2000vvsejSeverniAfriki,kijeprepolovilapridelekžit.Kljubvladnimpriza
devanjeminpodporamkmetomzaboljšotehnološkoopremljenostinvečjedonose
moradržavavečinohraneuvažati,zlastipšenice.

Vir:EncyclopediaoftheNations(online)(citirano5.2.2009).Dostopnonanaslovu:http://
www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/AlgeriaAGRICULTURE.html

Ključnavprašanjainnaloge:

• Ugotoviključnepodobnostiinmorebitnerazlikevkmetijstvuobehdržav.Raz
poredijihvpreglednico.

• Kakojezgodovinskirazvojvplivalnaoblikovanjeagrarnestrukturepriobeh
državah?

Identifikacijaraziskovalnegavprašanjainpostavitevhipoteze

Raziskovalnovprašanjejekratkoinosredotočenonaključniproblem.Čegredo
dijakinaekskurzijovSlovenskoprimorje,lahkonapišejoleporočilo,kiopisujepot
inposameznetočke,čeidentificirajoraziskovalnovprašanje,pa»odkrijejo«oziro
masizadajonekonalogo,npr.:»Radbiodkril,kakoserastlinstvospreminjanaraz
dalji20kmodDivačedoČrnegaKala«,alipa:»Radbiodkril,kakovrstakamnine
vplivanatipobalevSlovenskemprimorju«.

Primerzapostavitevhipotezejenpr.problem,kjerprimerjamogradivo(kamni
ne)dvehaluvijalnihravnin.Naenistapesekinmulj,nadrugiparazličniprodniki.
Učenecnatoskušapostavitihipotezo,kibipojasnilarazlikovgradivu(smerraz
mišljanjagrevraziskovanjeznačilnostiporečijinrek,kisooblikovalitiravnini).

1.2.2.3 Izbraneposebne(geografske)učnestrategije

Vpoglavju1.2.2.2smoopisalinekateresplošneučnestrategije,vtempoglavjupa
govorimootistih,kisozlastiznačilnezageografijoinjihzaraditegarazlogaime
nujemoposebne(geografske).Omejujemoselenanekaterevrstezemljevidovin
klimograme.

Branjezemljevidov

Branjezemljevidovpomeniuporabokartvatlasih,namiznih,ročnihinstenskih
zemljevidovvnajširšemsmislu.Vmislihimamotakosplošnekotposebnealite
matskezemljevide.Prizadnjihbilahkovključilišeraznekartogrameinkartodia
grame,sajvčasihnastopajovenakivlogi.Kersozemljevidisimbolnizapisrealno
sti,sledi,damoramopoznativsajdveprvinizemljevidov:kaj(katerigeografski
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elementi) inkako (skaterimi simboli) jenekaj (geografskavsebina)prikazano.
Brinovec(2004,str.219,220)ločidveravnirazumevanjaoziromabranjakart:kot
iskanjeposameznihobjektovinkotlogičnobranjevsebine.Prizadnjemnajbidija
kiugotavljalimedsebojnozvezoobjektov(alipojavov,op.avt.),karjeverjetnonaj
težjanaloga,sajgrepritemzavzročnoposledičnopovezanost.Pritemjevečkrat
trebauporabitizaprimerjavovečtematskihzemljevidov,vključitipatudiznanjes
kakšnegadrugegapodročja.Avtorvcitiranemdelu(Brinovec,2004,str.211–228)
podrobnopredstavljanameninuporabozlastinemihkart,mipaseomejujemona
tematskazemljevidagostoteposelitveinrečnegaomrežja.

a.Zemljevidirazmestitveingostoteposelitve

Slika6:ZemljevidrazmestitveposelitvevKanadi.6

zemljevidirazmestitveposelitveprikazujejoposelitevnanačin,davsakatočka
pomeni določeno število prebivalcev. Gre za drugačen prikaz gostote poselitve,
npr.zemljevidigostoteposelitvezarealnim(površinskim)prikazom.Tudivtem
primerujepomembnopogledati,nakaterodržavosepodatkinanašajoinkakoso
prikazani.Pomembnojepreveriti,kolikoprebivalcevpredstavljaposameznatočka
inkajtopomenivpraksi.TakolahkospomočjozemljevidaposelitveKanade(slika
6)odgovorimonavprašanje,kježivijonjeniprebivalciinkjejihživivečina.Nato
skušamoodgovoritišenavprašanje,zakajjerazmestitevtakainkaterisovzroki
zato.

6 Vir: Slika A: http://amscotta.com/Maps/assets/population %20density.gif (citirano
5.2.2009)inSlikaB:WorldExplorer:Geography–ToolsandConcepts,TheUnitedSta
tesandCanada.Zal.PrenticeHall.Needham,NewJersey1998,str.27.
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zemljevidigostoteposelitveneprikazujejotočkovnerazporeditve,ampak(pro
storsko)izračunanogostoto.Natančnostjeodvisnaodvelikostistatističnihenot,
zakatereračunamogostoto,inodvelikostnihrazredovnasamiskali.

Spomočjozgornjihzemljevidovlahkoodgovorimovsajnatrivprašanja,kisoraz
ličnagledenaravenučnezahtevnosti.

• Znanjeolokaciji:KjevKanadiležijonajvečjamesta?

• Razlaga:Kakojegostotaprebivalstvaodvisnaodnaravnihrazmer?

• Predvidevanje:KajbimoraliEgipčaninarediti,dabilahkoživelitudi
naobmočjih,kjerjedanesposelitevzeloredka?

Mogočasotudišedrugavprašanja,kiselahkošepodrobnejenanašajonastrukturo
prebivalstva(prvotniprebivalci,priseljeniizEvrope),kajjeskupnoglederazmestitve
mestnega inpodeželskegaprebivalstva (oboji sozgoščenivozkempasuobVelikih
jezerihinmejizZDA)alinarabotal(kjerjevečinaobdelovalnezemlje)ipd.Tavpra
šanjavključimogledenacilj,kigaobravnavamo.

b.Fizičnogeografskizemljevidi

Kotprimerposebnega(tematskega)zemljevidanavajamoprimerzemljevidaglavnih
ameriškihporečij(slika7).

Slika7:Zemljevidglavnihameriškihporečij.

Vir:EarthScience.ScienceExplorer.Zal.PrenticeHall.Boston,NewJersey2005,str.397.

Ključnavprašanja,nakateranajodgovorijodijaki:

• Zakateroobmočjegre?

• Območjakaterihreksoprikazana?Katerojenajvečje?

• KaterisoglavnipritokiMisisipija?

• Vkaterihelementihseprikazanaporečjarazlikujejo?
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Vključimolahkotudidrugačnezemljevide,ki imajo leenoprvino(npr.samovo
dotoke),alipaveč(vodotokiinrazvodnice,nekateraimena…).Samovodotokeali
vodnaomrežjaprikazujejolenemekarte,vnašihšolskihatlasihpajihjezelomalo.

nekateremožnostidelasklimogrami

Zaanalizoklimogramanekegakraja:

• pogledamo,kajprikazujegrafikon(alitemperature,padavinealioboje),

• pogledamo,kakosopodatkiprikazani(graf,stolpciipd.),

• kakšnesoenoteinkakšnojerazmerjemednjimi,

• razberemovišinopadavinintemperaturoterkakosespreminjatačez
letooziromapoletnihčasih,naredimoposplošitev,

• napodlagigrafikona(klimograma)predvidevamotippodnebjanati
stemobmočju(imaobmočjeizraziteletnečase,imasuhoindeževno
doboipd.),

• gledenamožnostilahkonaredimoprimerjavomeddvemačasovnima
obdobjemamerjenjapodatkov(slika8in9),

• uporabimolahkorazličnemeteorološkepodatkeinnaredimošemnoge
drugeanalize(sliki10in11).

Kakobomotepodatkeuporabili,jeodvisnoodoblikinmetoddela.Dijakilahkoopra
vijomeritvesami,uredijopodatkeinizdelajopreglednicetergrafikonealipatona
redijo na podlagi že obstoječih podatkov. Lahko pa se omejimo samo na branje že
narejenihklimogramov.Podrobniciljibodopritakemdelunekolikorazlični,skupni
ciljpavselejenak:razvijatizmožnostuporaberazličnegagradivainsklepanje(alipos
ploševanje)spriporočljivovključitvijoIKTtehnologije.

Sliki8in9:KlimogramLjubljanezaobdobje19611990(levo)in19912006(desno).

Vir:AgencijaRSzaokolje.7

7 Dostopnonanaslovu:http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/ljub
ljana.html in http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/Ljubljana06.pdf (citirano 12.
10.2009).
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Slika10:Odstopanjepovprečnihletnihtemperaturvobdobju19912006gledenapovprečje1961
1990vLjubljani.

Vir:AgencijaRSzaokolje.8

Slika11:Odstopanjeletnihpadavinvobdobju19912006gledenapovprečje19611990vLjubljani.

Vir:AgencijaRSzaokolje.9

8,9 Dostopno na naslovu http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/
ljubljana.html in http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/Ljubljana06.pdf (citirano
12.10.2009).
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1.2.2.4 Sklep

Nanizalismonekajmožnostioziromaprimerov,kakolahkodijakevključimovde
javnimiselniprocesoziromanjegovestrukturnestopnje.Pomembnoje,dadijaki
razmišljajooključnihvprašanjihinpredvidijomogočerešitveoziromaodgovore,
takodasledijozaporednimkorakom.Ključnovprašanjeje,kajželimo,dadijaki
spomočjozbiranja,razvrščanja,primerjanjaalivrednotenjapodatkovpridobijo.
Lahkojetoznanje(dijakznaopisatipodnebje…)alipaveščina(dijakizberepo
datkealinarišegrafikon…).Pravtakojebistveno,dasodijakivmiselniproces
vključenivvsehetapahpouka.

1.2.2.5 Viriinliteratura

1 Brinovec,S.(2004).Kakopoučevatigeografijo:didaktikapouka.Ljubljana:
ZavodRSzašolstvo.

2 EarthScience(2005).ScienceExplorer.Boston,NewJersey:PrenticeHall.
3 MarentičPožarnik,B.(2000).Psihologijaučenjainpouka.Ljubljana:DZS.
4 Podnebje.AgencijaRSzaokolje(online).(citirano16.6.2009).Dostopnona

naslovu:http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/
5 WorldExplorer:Geography–ToolsandConcepts,TheUnitedStatesandCana

da;LatinAmerica;EuropeandRussia(1998).Needham,NewJersey:Prentice
Hall.

6 WorldExplorer–People,Places,andCultures(2005).Needham,NewJersey:
PrenticeHall.

7 WorldStudies,AfricaGeography,History,Culture(2005):Boston,NewJer
sey:PrenticeHall.

8 WorldStudies,Geography:Asia,Oceania,Africa(2005).Needham,NewJer
sey:PrenticeHall.

9 WorldStudies,WesternHemisphere–Geography,History,Culture(2005).Bo
ston,NewJersey:PrenticeHall.
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1.2.3 Vključevanjegeografijevmedijskopismenost
  AntonPolšak

Povzetek

Vprispevkunavajamonekajključnihveščinmedijskepismenosti,kijihjemogočeraz
vijatitudipripoukugeografije.Vnadaljevanjujeprekosplošnihciljevpouka,kompe
tencinpričakovanihznanjnarejenamogočaizpeljavaučneteme,kisedotikaomenjene
pismenosti preko konkretne učne snovi, ki se lahko praviloma obravnava v četrtem
letnikugimnazijskegaizobraževanja.

Ključnebesede:medijskapismenost,zmožnosti,pisniviri

1.2.3.1Uvod

Medijskapismenostjeenaizmedpomembnejšihkompetenc,katerevključevanjev
pouklahkodajegeografijivečjouporabnoindružbenovlogo.Medijskopismenost
razumemovsmislu,dadijakkritičnoanaliziravsebine,kijihnajdevmedijih,inna
podlagitehsprejemaodločitve(Erjavecinsod.,1998;Koširinsod.,1996).Pritem
zajemadveravni(Erjavecinsod.,1998):

• reflektivno,karpomeni,dadijakirazmišljajoomedijskihvsebinahin
oblikah(seučijokritičnostidoponujenih izdelkov,dokanalov,ki te
izdelkeomogočajoindolastnikov,kijihponujajo);

• produktivno,karpomeni,dasedijakisamipreizkusijovmedijskiproi
zvodnji (fotografirajo, ustvarjajo časopise, delajo šolski radio, šolsko
televizijo,objavljajonainternetu…).

Prigeografijinegresamozarazvijanjesplošnihveščin,ampakzato,daletepri
dijakihrazvijamoprekokonkretnihgeografskihučnihtemalivsebin,kisobodisi
zapisanevučnemnačrtualipasoaktualneinrelevantne(načeloaktualnostipred
meta).Vtejsmerismonarediliizbornekaterihveščin,kijih,ponašemmnenju,
lahkorazvijamoprigeografijinarazličnenačine,šezlastipanapodlagiizbranih
primerov(člankov,informacijzmedmrežjaipd.).Vglavnem,aneizključno,smo
seusmerilinat.i.reflektivnoravenmedijskepismenosti.

1.2.3.2 Izborključnihveščinmedijskepismenosti10

Uporabaverodostojnihinzanesljivihinformacij

Taveščinavključujepremislekonaslednjihvprašanjih:

10 Ključneveščinevpodpoglavju1.2.3.2povzemajoopiseveščinoz.učnihstrategijpouč
benikuWorldExplorer,People,PlacesandCultures,avtorjaJamesaB.Krachta(2005).
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• Kdoinkakšenjevirinformacije?Grezatiskanvir,televizijoalimed
mrežje?Alisonavedeniavtor,datuminviri?Zatelevizijojepomembna
ševrstaoddaje(novice,filmalidokumentarnaoddaja).

• Kdojeodgovorenzainformacijo?Jeosebaaliorganizacijausposoblje
nazadajanjeustreznihinformacij?Kakotovemo?Jemogočezavtor
jemstopitivstikpotelefonualiepošti?

• Jeinformacijadovoljaktualnazanašnamen?Poiskatijetrebanovejše
informacije,tudičegrezazgodovinsketeme.

• Jeinformacijatočna?Čejemogoče,primerjamovečvirovinstempo
trdimotočnost.

• Je informacijapoštenaoziromapravilna? Jepogledna temouravno
težen?Kakšenjenameninformacije?Čenasskušainformacijaočem
prepričati,ninujno,dajenepristranska.

• Jeinformacijadovoljtehtna,gredovoljvglobino?Pogledamo,kakšne
podrobnostizajema.Zanimanastudi,alisonapisanepovezavezdru
gimivirioziromaspletnimistranmi.

Identifikacijaokvirjaoz.zvezeinformacije

Zarazumevanjeokoliščinvzveziznekoinformacijojepomembno:

• Kajjepredmetdiskusije,članka?Pozornimoramobitinajasnostmne
nja,kijeizraženo.

• Kakšenjeavtorjevpoglednaproblem?Grezarazlikovanjemedtem,v
karnekdoverjame,indejstvom,kijedokazljivo.

• Kajjevozadjuavtorjanekeinformacije?Grezastarost,osebnost,kul
turo,narodnost,povezanostzinformacijo,zgodovinskodoboipd.

• Kakojetoozadjevplivalonaavtorjevoprepričanje?Razmislimo,alibi
bilo izraženomnenjedrugačno,čebiavtorbil izdrugačnegaokolja,
države,zgodovinskegaobdobja…

Razlikovanjedejstevodmnenj

Takovšolikotvslovenskidružbijezamenjevanjedejstevinmnenjoz.stališčpo
gosto,zatopripouku:

• Dejstvaiščemotako,dasesprašujemo,alisopravilnaalinapačna.Dejs
tvanavadnoodgovarjajonavprašanjakdo,kaj,kdaj,kjeinkoliko…

• Vprašajmose,kakobilahkopreverili,alijedejstvoresnično.Tolahko
naredimosamispreizkusomalipaiščemododatnepodatkeipd.

• Iščemo mnenja, kjer iščemo stališča ali vrednostne sodbe avtorja. Ta
vključujejoosebnamnenja(jazmislim),raznepridevnike(lepo,grdo…)
alinakazujejomožnosti(lahkobi…).Mnenjanemoremopreveritikot
napačnoalipravilno.

• Premislimo,alisomnenjapodprtazdejstvialiargumenti.Dobroar
gumentiranamnenjanamlahkopomagajodolastnihmnenj,asotoše
vednomnenja,innedejstva.



72

GEOGRAFIJA

Navedeneveščinerazvijamotudivpraksi(pripouku,prisamostojnemoziroma
domačemdelu),vendarmoramopoiskatidodatnoučnogradivo.Vnadaljevanju
predstavljamoenoizmedmožnosti,kipodpirazgornjeveščineoziromaučnestra
tegije.

1.2.3.3 Izvedbenemožnosti

Vnadaljevanjunavajamokratekopisumestitveučnetemevučninačrt innjeno
povezavozučnimicilji inkompetencami.Zapisani so tudipričakovanidosežki,
torejrazličnaznanjainveščine,kinajbijihdijakipridobiliinrazvilizobravnavo
teteme.

Umestitevučneenote

Tema

ReferenčniokvirzaizvedboučnegaproblemajetemaObsredozemskepokrajinein
Jadranskomorjeizučneganačrtazageografijozagimnazije(Učninačrt,2000)iz
predvidomačetrtegaletnikazatistedijake,kisepripravljajonamaturo,karpa,če
posegamonamedpredmetnoalicelokroskurikularnopodročjemedijskepismeno
sti,nitininujno.

Splošniinpodrobniučniciljiterkompetence

Učninačrtzageografijozagimnazijenavajamnožicosplošnihciljev,kisospred
stavljenotemopovezaninarazličnenačine.

Medsplošnimiciljiinkompetencaminavajamosamonajboljključne,torejtiste,ki
se(naj)tesnejenanašajonanašovsebinooziromatemoatuditehjebistvenopre
več,dabiselahkoosredotočilinavsakegaizmednjihvenakimeri:

• razumejoproblemevarstvageografskegaokoljatersezavedajopome
načlovekakotpreoblikovalcageografskegaokoljainprizadevanjdruž
bezavzdrževanjeravnovesjamedčlovekovimihotenjiinnaravo;

• pridobivajo sposobnost za vrednotenje protislovij v sodobnem svetu
kotposledicrazvojaprebivalstva ingospodarstva,ker toneupošteva
prostorskeomejitvematerialnihdejavnostičloveka;

• vrednotijo relativne prednosti različnega razvoja z vidika okoljskih
problemovinpričakovanihposledic(vprimerunadgradnjeprimera);

• dijakisevzgajajovzanimanjuzadružbenepotrebe,zareševanjeskup
nihprostorskih(trajnostnih)problemovnalokalniravni;

• razvijajosposobnostrazumevanjapotrebzaohranitevnaravnegaoko
ljanaenistraniinvrednotenjarazličnihživljenjskihrazmerindružbe
nihpotrebnadrugistrani;

• privzemajoskrbzauravnoteženoraboprostoraterzaohranjanjeka
kovostinaravnegaindružbenegaokoljazaprihodnjegeneracije(traj
nostnirazvoj);
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• sevzgajajovrazumevanjupomenavrednotpriodločanjuoposegihv
prostor;

• razvijajozavestoreševanjulokalnih,regionalnihinsvetovnihproble
movponačelihtrajnostnegarazvojainnačelihSvetovnedeklaracijeo
človekovihpravicah;

• sevživljajovpoložajdrugihljudi;

• problemepreučijosamialivskupini,pričemerupoštevajonačelaindi
vidualiziranegaalitimskegadela,motivacije,kreativnosti,radovedno
sti,odgovornosti.

Medpodrobnimiučnimiciljinajdemovučnemnačrtuzapisanegaleenega:dadi
jakirazložijoznačilnostinaselijingospodarstva.Učninačrtpanavajadvepriporo
čenidejavnostidijakov,kiseskladataznašimnamenom:

• dijakiprimerjajografičneprikazeinstatističnepodatkeoprimorskih
mestihinutemeljijorazliketer

• raziskujejorazvojnemožnostiobalnegaobmočjainkoprskegapristanišča.

Pričakovanidosežki

Pričakovanidosežkisenanašajonavsebinskainprocesnaznanja:

• dijaksamalivskupinipreučiproblem,pričemerupoštevanačelain
dividualiziranegaalitimskegadela,motivacije,ustvarjalnosti,radoved
nosti,odgovornosti;

• izbereinuporabljadrugotnevire,kotnpr.fotografije,zračneinsatelit
skeposnetke,podatkezmedmrežjaipd.;

• izbereinuporabipravilnotehnikodelainpripomočke;

• poznanekajpogledovnavlogoLukeKopervlokalneminnacionalnem
okvirju;

• analizirarazličnevireinjihznaprimerjatiterugotovitibistvenaspo
ročila;

• znapresoditirazličneokoliščine,vkaterihsotivirinastajali;

• postavljageografskavprašanjaalinajdenjihovegeografskevidike;

• kritičnovrednotivire;

• posplošuje,interpretirainizbiraustrezneargumentezapodporougo
tovitev;

• napovemožnostiuporabespoznanj.

Dokazilazadoseganjeciljev

• govorni(monološkialidialoški)alipisninastop,

• geografskiesej(sestavek),

• plakat(zrazširjenovsebino).
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Izvedbenemožnosti

Poukzobravnavoopisaneproblematikelahkoizvedemovrazličnihoblikahinz
različnimimetodami.Temolahkoobravnavamokonkretnopripoukuoziromauč
niurialipaizberemodomače–samostojnodelodijakov.Takovprvemkotdrugem
primerupredlagamoskupinskodelo,delovdvojicahaliposamično(individualno).
Virelahkopoiščejonamedmrežjuinjihizberejosamialipajimdamožeprejpri
pravljene,karjepredvsemodvisnoodnamena,delomapatudiodoblikedela.

Kotmetododelalahkoizberemofrontalnoalipanefrontalnoobliko(dvojice,sku
pine).Vdrugemprimerubirazvijališekakšnegaizmedsocializacijskihciljevin
ciljevizskupineučenjeučenja,kisonujnaposledicadelavskupini.

Kotmogočegradivooz.primeručnegabesedilazaizpeljavoučnetemebibililahko
izbraničlanki,kijihnavajamospodaj.

članek1

VLDS-usoprepričani,dajegradnjatretjegapomolavLukiKoperizrednega
pomenazagospodarskirazvojcelotneSlovenije

Strankameni,dajetrebaprisluhnitinekaterimpomislekomlokalnegaprebivals
tva,kisopovezanizmožniminegativnimivplivigradnjeinobstojempomola.

Vendarpapomislekinimajolegitimnepravicezaviratirazvojakoprskegaprista
nišča,kijepomembnozacelotnoSlovenijo.

PobesedahposlancaLDSaMarkaPavlihenamrečvsakustvarjenitolarvkoprski
Lukiustvari13dodatnihtolarjev,Lukapajetudidelpetegaevropskegapromet
negakoridorja.

Večkottridesetletnačrtov

Ogradnjitretjegapomolasesicergovorižeodzačetkasedemdesetihlet,koso
bilipripravljeniprvinačrtiširitveLuke.Gradnjapomola,kinajbibildokončan
doleta2008,najbipozdajšnjihnačrtihstalaokoli100milijonovevrov.Takrat
bodolahkovLukiKoperpretovorilikar400.000standardnihzabojnikov.Vletu
2003jepretovorvLukiznašal11milijonovton,lanskoleto(2004op.)pa12,6
milijonaton.
Vir:TVSlovenija(online).Ljubljana,TVSlovenija1,11.januar2005.(citirano4.2.2009).Dostop
no na naslovu: http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_
menu=1&c_id=63305.

članek2

KarlErjavec:nimožnosti,dabivLukiKoperpostaviliplinsketerminale

MinisterzaokoljeinprostorKarelErjavecjeobobiskuLukeKoperpoudaril,da
bozazagotovitevrazvojnihmožnostiLuketrebapospešitisprejetjedržavnega
prostorskeganačrta.Obenemjepojasnil,dagrepriumestitviplinskihtermina
lovzaokoljskozeloobčutljivprojektindanimožnosti,dabiseterminaliume
stilinaobmočjeLukeKoper.

VLukiKopersejeministerseznanilznačrtidružbe.Izpostavilje,dabotreba
pospešitivseaktivnostivzvezissprejemomdržavnegaprostorskeganačrta,saj
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tadokumentzagotavljanadaljnjirazvojLukeKoper.»LukaKoperjestrateškega
pomenazaSlovenijo,nenazadnjejetonašeoknovsvet,«jeprepričanErjavec.
Pritemjeopozoril,dajetrebaupoštevatitudivseokoljskestandarde.

Ministermeni,danimožnosti,dabiseplinskiterminaliumestilinaobmočje
LukeKoper,zlastikergrezaokoljskozeloobčutljivprojekt.»Gledenato,dalo
kalnaskupnostinokoljenesprejematategaprojekta,mislim,danimožnosti,da
bidejanskoprišlodoumestitveplinskegaterminalanatemobmočju,intudipo
pogovorihspredstavnikiLukekopersemdobilobčutek,dajimtoniprioriteta,«
jepoobiskupojasnilErjavec.
Vir:Dnevnik(online).Ljubljana,Dnevnik,3.2.2009.(citirano4.2.2009).Dostopnonanaslovu:
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042241914.

članek3

LukaKoperletosprek16milijonovton

MinulonočsovLukiKoper,stemkosovtekočemletupretovorilivečkot16
milijonovtontovora,postavilinovmejnikvzgodovinipristanišča.Letniplan
sosicerdosegliže8.decembra,danespaga,kotpoudarjajovluškislužbiza
stikezjavnostmi,presegajožezavečkot5%.

Plane v Luki Koper presegajo tudi na kontejnerskem terminalu, kjer danes
beležijože353.000pretovorjenihenot, kar jeza3.000večkotnačrtovano.
GospodarskakrizatakoLukiKoper,kljubtemu,daporekordnemoktobru–ko
sodoseglizgodovinskimesečnirekordz1.605.133tonpretovora–prometob
konculetažebeležiupad,nebopokvarilanačrtovzaleto2008,kibovpisalo
novnizrekordov.

Takšnapanisopričakovanjazaleto2009.VLukipravijo,dasezavedajo,dasole
členvlogističniverigi.Ponapovedihpanajbiglavninokrizevlogistikiobčutili
šeleprihodnjeleto.TakonapodročjupristaniškihdejavnostivLukižeopažajo
prilagajanjenapovediposlovnihpartnerjev,tudivsmerizmanjševanjadoloče
nihblagovnihtokov.Takonedvomijo,datudinjihčakajozaostreneposlovne
razmereinzatotudipodarjajo,dajetežavnokakršnokolinapovedovanjenačr-
tovinciljevzaleto2009.

Slika1:ZračniposnetekLukeKoper

Vir:Transportal(online).(citirano4.2.2009).Dostopnonanaslovu:transportal.si/iz_podjetij_
in_zdruzenj/luka_koper_letos_prek_16_milijonov_ton.html
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članek4

odnosprebivalcevmestneobčineKoperdoLukeKoper

Srčikaproblema,kismogaželeliosvetliti,jeodnosdonačrtovaneširitveLuke
Koper.Podpirajo63%občanov,odtega33%brezpogojno.Protiširitvijedobra
petinavprašanih.Med831anketiranimigradnjitretjegapomolanasprotuje106
vprašanih,mednjimi37Ankarančanov.Kakršnakolipodporajevisokanavseh
obravnavanihobmočjih(Kopernoviinstaridelterzaledje),razenvAnkaranu,
kjerširitevpodpiratretjinavprašanih.

OdnosAnkarančanovdoširitveLukeKoperjevprimerjavizostalimiobmočji
izrazitodrugačen.KljubtemumedvprašanimiAnkarančaninasprotovanješiri
tvineprevladujeizrazito,sajjeletoskorajizenačenospopolnoinpogojnopod
poroširitvi.Razumljivoje,daAnkarančaninaširitevgledajodrugačekotostali
občani,sajjihnajboljneposrednozadeva.Vendarnegativniodnosdokoprske
gapristaniščainnjegoveširitvenitakoprevladujoč,dabigalahko,napodlagi
opravljenihanket,posplošilinacelotnoobmočjekrajevneskupnosti.

Tisti,kisoprotigradnjitretjegapomola,sonajpogostejekotrazlognasprotova
njanavedlivplivepristaniščanaokolje,kijihdosedajnisoreševalivzadostni
meri.Menijotudi,dazaradivsevečjeokoljskeozaveščenostiljudjeboljzazna
vajonegativnevplivenaokolje.

Slika2:OdnosdomačinovdoširitveLukeKoper.

Vir:Pirc,Minsod.(2005).OdnosprebivalcevmestneobčineKoperdoLukeKoper.Dela26.Ljub
ljana:FF,UL.str.238,240241.

navajamošeprimereusmerjevalnihvprašanjinnalogzadijake:
• Poiščitešekakšenčlanekoomenjeniproblematiki,npr.namedmrežju:

http://www.mladina.si/tednik/200452/clanek/sloobalaursa_matos/.

• Včemserazlikujejočasopisni/spletničlankiodznanstvenih?Kaj jev
ozadjučlankovinkateridejavnikisovplivalinanje?

• Kjevvirihsocitiraniprimarniinkjesekundarniviri?

• Kateriproblemjebilvospredjuleta2005inkaterileta2008?

• Kakogledajonaproblemširitvedomačini,kakopaotempišejorazlični
virioz.vpleteni?
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• Obiščite na medmrežju stran http://www.geocities.com/sznslovenije/
natura2000.htm.Kakobioceniltaprispevek:

• zvidikaobjektivnosti(podčrtajtealiizpišiteizvsakegačlankaob
jektivnadejstva);

• zvidikaposredovanjakakovostnihinjasnihinformacij;

• kajjeglavnaideja.

• Kajoziromakateraproblematikajeskupnavsemčlankom?

• Alisestrinjatestrditvijo,daješiritevpristaniščanujna?Utemeljitein
podpritesvojeargumente.

• Dodatno:namedmrežjupoiščitedodatnogradivoolokacijiplinskega
terminala in tretjegapomola.Napodlagidodatnegagradivanapišite
strokovniprispevek(veščinapisanjavstrokovnenamene).

Vrednotenjedela

Obkoncudelasledipregledugotovitevinmnenj.Tasenanašanaprimernostoblik
delainpostopkovkottudinaprimernostvsebinskihugotovitev,dokaterihpridejo
dijaki.Nekatereugotovitvebibileverjetnopodobne,tiste,kisetičejovrednotinso
posledicarazličnihstališčpridijakihsamih,pasevedane.Nipomembno,dasepri
vsehvprašanjihpoenotimo,ampakdaznamozagovarjatisvojeargumente.

1.2.3.4 Sklep

Nireceptovzarazvijanjemedijskepismenosti.Pričujočiprispevekjepokazal,da
jevučnemnačrtuzageografijovgimnazijahmnogosplošnihciljevinkompetenc,
kisenanašajonatokroskurikularnopodročje.Številozapisanihsplošnihciljevin
kompetencjetakoveliko,daseosredotočimonanekajizbranih,čeravnosepou
čevanje inučenjedotikatamnogih tudinezavedno innenačrtno.Vprispevku(i)
zbranogradivo je leena izmedmožnosti,ki jih lahkouporabimopripouku.Ob
drugačnempoteku(oblikiinmetodahdela)pajeizborprepuščenučitelju.Avendar
jedobro,dajedelousmerjeno(npr.delovnilist)alipadajenakazano,pokaterih
postopkihalinakaterihstranehmedmrežjajesmiselnoiskatidoločenevire,sicerse
lahkohitroizgubimopriizboruprevelikegaštevilanevednouporabnihinformacij.

1.2.3.5 Viriinliteratura

1 Erjavec,K.,VolčičZ.(1998).Medijskapismenost.Ljubljana:DZS.
2 Košir,M.,Ranfl,R.(1996).Vzgojazamedije.Ljubljana:DZS.
3 Kracht,B.J.(2005).WorldExplorer:People,Places,andCultures.NewJersey:

PearsonPrenticeHall.
4 Učninačrt.Geografija–splošna,klasična,ekonomskagimnazija.Ljubljana:

ZavodRSzašolstvo.Ljubljana.(citirano28.5.2009).Dostopnonanaslovu:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/ pdf/un_
gimnazija/geografija_spl_gimn.pdf
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1.2.4 nekateremožnostiobravnavekmetijstvapripouku
  AntonPolšak

Povzetek

Vprispevkuopisujemomožnostiuporabeizbranegaučnegagradiva,kisenanaša
naučnotemokmetijstvaSlovenije.Priizbranihprimerihučnegagradiva(slikovno,
grafičnoinpisno)sokratkoopisanemožnostiuporabepripoukuzvidikarazvija
njaveščin.Zapisanasotudiključnavprašanja,nakateranajbidijakiobvsakiučni
temioz.obizbranemgradivuodgovorili,nisopazapisaneoblikeinmetodedela,ki
sovsakokratprepuščeneizbiriučitelja.

Ključnebesede:kmetijstvo,rabazemljišč,učnogradivo

1.2.4.1 Uvod

Načelovključevanjat.i.evropskihkompetenc(Keycompetencies:Adeveloping
concept ingeneralcompulsoryeducation,Bruselj,2002) jevzadnjemčasupri
neslomnogenovevidikevdidaktičnometodičnemodele–zlastitoveljazapre
mišljenizbormetodinučnihstrategij.Tudigeografskeučnevsebinelahkoobrav
navamospomočjorazličnihoblikinmetod,kipanisovselejprimernealienako
učinkovitezvidikadijaškegausvajanjarazličnihvrstznanjinveščin.Razlikujejo
senamrečtakopoučnisnovikotponašemnamenuoz.cilju,kajželimodoseči.Pot
dociljevaliučneoblikeinmetodesovselejodločitevvsakegaučitelja,tudigledena
različneokoliščine,kijihmoraupoštevati(čas,didaktičnogradivo,učnipripomoč
ki,organizacijapouka–urnikitn.).Nekotemoaliciljelahkoobravnavamonaraz
ličnenačine,pabomovednouresničiliosnovnicilj,nebodopavselejenakiučinki.
Pritemnegovorimoinnerazmejujemoznanjoddrugihveščin,sajobojega,glede
na teorijoučenja,nemoremonatančno razmejiti (MarentičPožarnik,2000, str.
8–13).Takolahkopoučujemovsebineizslovenskegakmetijstvafrontalnozrazla
goinuporaboučbenikov,lahkopadijakisamiizvajajonačrtovaneinpredvidene
dejavnosti,kivodijonesamodo istega,ampakdomnogihvzporednihciljevali
kompetencinveščin,kisozapisanevprvihpoglavjihučneganačrta.Vprvempri
merudijakiposlušajo,berejo,gledajo,mogočešekajvprašajo.Vdrugemprimeru
palahkodelajoizpiske,organizirajosnovvmiselnesheme,zbirajopodatkeokme
tijstvu,jihobdelujejo,predstavljajoinizmenjujejoizkušnje…Nekajnamigovza
tovrstnodeloobravnavatuditaprispevek.

1.2.4.2 KmetijstvoSlovenijevučnemnačrtuzageografijozagimna
zije–ciljiinveščine

Cilje,kisenanašajonatemokmetijstvaSlovenije,najdemovučnemnačrtuzageo
grafijovgimnazijahpoglavju3.4.6–Kmetijstvoinpodeželje.Učninačrtpredvide
va,danajdijakipriobravnavitegavsebinskegasklopa:
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• raziščejoznačilnosti,problemeinmožnostirazvojakmetijstvavSlove
niji(spremembevkmetijstvuvzadnjih50ihletih,kmetijskausmerje
nost in temeljne regionalne razlike, sodobnesmeri spreminjanjaslo
venskegapodeželja),

• pojasnijoposestnostrukturovSloveniji,

• razložijovzrokezazmanjševanještevilakmečkegaprebivalstva,

• raziskujejovlogokmetijstvapripreoblikovanjugeografskegaokolja,

kotizbirnialineobvezniciljpa,da:

• primerjajonajpomembnejšeznačilnostikmetijstvavSlovenijisprimer
ljivimidržavamivEvropskiuniji(Učninačrt…,2008).

Izhajajočizučneganačrta,smopredvidelinaslednjeključneprobleme:

• splošneznačilnostikmetijstvainposestnostrukturovSloveniji,

• kmetijskousmerjenost,

• spremembevkmetijstvuvzadnjih50ihletih,

• temeljneregionalnerazlike,

• možnostirazvojakmetijstvavSloveniji,

• problemeinsodobnesmerispreminjanjaslovenskegapodeželja,

• vzrokezazmanjševanještevilakmečkegaprebivalstva,

• vlogokmetijstvapripreoblikovanjugeografskegaokolja.

V nadaljevanju razčlenjujemo posamezne prvine, ki se navezujejo na učne vsebine
kmetijstva(Slovenije),inprivsakiodnjihnavajamonekajizbranihučnihoblikinstra
tegijin/aliključnavprašanja,nakateranajbidijakiobpomočiučiteljaobustrezniučni
situacijitudiodgovorili.



omejitvenidejavnikizakmetijstvovSloveniji–relief

Površjeali relief jepolegvodnihrazmer,podnebja inprstiedenbistvenihomejitve
nihdejavnikovzakmetijstvotakoposvetukotvSloveniji.Teučnevsebineoziromaz
njopovezanihciljevselahkolotimospomočjodvehzemljevidov,kismojihnašlina
medmrežju(PovršjeSlovenije–slika1inRabatalvSloveniji–slika2).Grezaanalizo
oziromaprimerjavoreliefnegazemljevidainzemljevidarabetal.

Dijaki si lahko izberejo določeno območje in ga podrobneje preučijo (primer vrste
rabeCeljskekotlinevnadaljevanju).Vtejzvezipoimenujejotudikmetijskaobmočja:
primorsko,ravninsko,gričevnato,hribovskoingorsko,kakorseomenjajovučbeniku
(Klemenčič insod.,2002,str.66).Podrobnejšipodatkisoprikazanivpreglednici1.
Snovsenavezujenapredhodnoznanjeinpoglavjaoreliefuinpodnebju.
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Slika1:PovršjeSlovenije.

Vir:ZRCSAZU11

Slika2:RabatalvSlovenijil.2002.

Vir:Ministrstvozakmetijstvo.12

Ključnovprašanjezadijakezarazumevanjeučneteme:

• Kakovpliva izoblikovanostpovršjanarabo tal?Kajpolegnaklona in
nadmorskevišineševplivanarabotal?

11 Dostopno na naslovu: http://www.zrcsazu.si/moa/images/relief4bt.gif (citirano 24.
11.2008).

12 Dostopno na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_PodProjD_2002.pdf
(citirano24.11.2008).
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Preglednica1:Skopanaravaomejujerazvojkmetijstva:površinakmetijskihtalgledenareliefnetipe
invrednostkmetijskeproizvodnje.

Reliefnitip Kmetijskatlavha Delež(%) €nahakmetijskihtal
Slovenija 483.671 100,00 1.541
Gorski 17.091 3,5 1.127
Hribovski 116.092 24,0 1.224
Gričevnat 104.019 21,5 1.588
Ravninski 104.660 21,6 2.083
Ravninsko-gričevnat 63.410 13,1 1.920
nizkikraški 47.027 9,7 1.102
Visokikraški 35.346 7,3 998

Vir:Vrišer,I.(2005).OcenavrednostikmetijskeproizvodnjevRepublikiSloveniji(napodlagipopisa
kmetijskihgospodarstevleta2000inpovprečnihodkupnihcenahleta2003)13

Dejavnostidijakovsotukajomejenezlastinaposrednoopazovanjezemljevidovinnju
noprimerjavo,sevedapamorajouporabititudipredznanjeovrstiprsti,opodnebjuin
drugem.Dejavnostidijakovsorazličnetudigledenato,kakšnooblikodelabiupora
bilučitelj:alidelozučnimilisti,delospomočjoračunalnikov,interaktivnetableitn.
Vseskozipamorabitivospredjucilj,dagradivosprožimiselneproceseprimerjanjain
analizeterposploševanja.Spomočjotakšnegagradivainpodatkovlahkodijakisami
pridejodougotovitve,darazmerezakmetijstvovSlovenijinisonajboljše,karnajbipo
našemmnenjumoralopustititrajnejšivtis.

Rabatal14naprimeruceljskekotline

Žezgorajsmoomenili,dalahkodijakipodrobnejespoznajoomejitvenedejavnikev
določenipokrajinioziromamanjšiprostorskienoti,kotjeSlovenija.Izbralismoprimer
Celjskekotline.

Kotdejavnostdijakovseponovnonakazujeanalizadvehzemljevidovzrazličnimavse
binama,ki juskušajopovezati innareditisklep.Stomiselnopotjoskušamodoseči
razumevanjenekaterihdejavnikov,kivtejpokrajiniodločilnovplivajonakmetijstvo
(razlikamedhribovjem/gričevjemindolinskimdnom,razlikevkulturah,vplivurba
nizacijeidr.).Gradivojelahkotudileizhodiščezanadaljevanjeobravnavealidiskusijo
odrugihvprašanjih,kisopovezanaskmetijstvom(usmeritevkmetijstva,trkinteresov
nanajprimernejšihkmetijskihpovršinah,okoljskiproblemi…).

13 Dela24,str.15(online).Ljubljana:OddelekzageografijoFF.(citirano4.6.2009).Do
stopno na naslovu: http://www.ff.unilj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_
24/01vriser.pdf.

14 Rabatalvključuještiriskupnevrstezemljišč(katastrskekulture,zemljiščapodgradbe
nimiobjekti,zelenepovršine,nerodovitnazemljišča)s37vrstamirabe.Odtehzajema
jokatastrskekulture12vrstrabe:njiva,vrt,plantažnisadovnjak,ekstenzivnisadov
njak,vinograd,hmeljišče,travnik,barjanskitravnik,pašnik,trstičje,gozdnaplantaža
ingozd.Podrobneješeločimokmetijskainobdelovalnazemljišča.
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Slika3:PovršjeinprometnicevCeljskikotlini.

Vir:Geopedia.15

Slika4:RabatalvCeljskikotlinil.2002.

Vir:Ministrstvozakmetijstvo.16

Ključnivprašanjizadijakezarazumevanjeučneteme:

• Primerjajslikiinzapišiključneugotovitve!Kakoserazlikujerabatalna
dnukotlineinvokoliškemhribovju?

• Kaj je poleg urbanizacije še močan dejavnik spreminjanja kmetijskih
površinvdruge–nekmetijskenamene?

15 Dostopnonanaslovu:http://www.geopedia.si/(citirano1.6.2009).
16 Dostopno na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_PodProjD_2002.pdf

(citirano24.11.2008).
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RabatalvSloveniji

Naslednjidejavnik,kisigalahkoizberemo,jerabatalvSloveniji.Negrelezato,da
dijakipreberejotabeloinsizapomnijokakšenpodatek,ampakdapoanalizipodatkov
naredijozaključek(sklep)vsmeri,kigaskušajopredlagatinapisanaključnavprašanja.
Polegrutinskihmiselnihpostopkovnalogapredvidevatudiizdelavografa(kolačnika
alistrukturnegakroga),sčimernajbisidijakiboljezapomnilinekajključnihdejstev.

Preglednica2:RabazemljiščvSlovenijil.2002.

Šifra Rabazemljišča Skupnapovršina(ha) %
1100 njiveinvrtovi 213.987,59 10,56
1160 hmeljišča 2.501,00 0,12
1211 vinogradi 25.307,41 1,25
1221 intenzivnisadovnjaki 5.049,41 0,25
1222 ekstenzivnisadovnjaki 19.849,76 0,98
1230 oljčninasadi 1.138.57 0,06
1240 preostalitrajninasadi 43.41 0,00
1310 intenzivnitravniki 159.636,86 7,87
1321 barjanskitravniki 3.083,66 0,15
1322 ekstenzivnitravniki 187.895,59 9,27
1410 zemljiščavzaraščanju 25.252,65 1,25
1420 plantažegozdnegadrevja 586,74 0,03
1500 mešanarabazemljišč(kmetijskazemljiščain

gozd)
18.956,61 0,94

2000 gozdinpreostaleporaščenepovršine 1.201.622,07 59,27
3000 pozidanainsorodnazemljišča 108.194,38 5,34
4100 barje 188,32 0,01
4210 trstičja 1.084,50 0,05
4220 ostalazamočvirjenazemljišča 1.472,99 0,07
5000 suhaodprtazemljiščasposebnimpokrovom 9.225,93 0,46
6000 odprtazemljiščabreznepomembnegarastlin

skegapokrovaaliznjim
28.822,67 1.42

7000 vode 13.329,36 0,66
Skupaj 2.027.228,48 100,00

Vir:Bazapodatkovorabizemljišč.Ministrstvozakmetijstvo.17

Ključnavprašanjainnalogezadijakezarazumevanjeučneteme:

• Spomočjoračunalnikaaliročnonarišistrukturnikrograbezemljiščv
Sloveniji.

• Kateresonajpomembnejševrsterabe?Sopodatkizanesljivi/aktualni?

• Zakaj se podatki o rabi zemljišč po različnih virih precej razlikujejo?
Uporabišeučbenik(MK,DZS,Modrijan…).

• KajtipodatkipovedoorazmerahvkmetijstvuingozdarstvuvSloveniji?
Katerekmetijskepanogebibile,gledenatepodatke,teoretičnonajbolj

17 Dostopno na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_ PodProjD_2002.pdf
(citirano24.11.2008).
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perspektivneinnakatereprocesekažejopodatki(npr.ogozdu,ozaraš
čanju)?

Glavninjivskiposevki

Razmišljanjeonjivskihposevkihjekoraknaprejodprejšnjetemeorabital,sajsezdaj
omejimolenanjivskepovršine(njive invrtove).Podrobenciljdelabibil,dadijaki
vidijo,kateresoglavnenjivskekulture,insklepajo,zakajjetako.Pritemmislimona
vzrokevkmetijskiusmeritvi(živinoreja:poljedelstvoinokopavine:krmnerastline:
industrijskerastline).Pritemspoznavajotudipomenterminologije,čepravnitolikšen
poudareknatem.Izračunalibilahkotudipovprečnepovršinerazličnihkulturnapo
sameznokmetijo.Ugotovitvebibileverjetnozanimive,šeboljparazmislekinpredvi
devanje,zakajjetakoinkakšnesoregionalnerazlike.

Preglednica3:Glavninjivskiposevkil.2000vSloveniji.

Kulture Številokmetij Površina(ha) Delež(%)
njiveinvrtoviskupaj 80.799 150.178,03 100,00
žitazapridelavozrnja 55.874 85.852,09 57,17
pšenica 30.814 28.691,97 (19,11)
ječmen 21.316 11.293,13 (7,52)
koruzazazrnje 44.784 41.945,63 (27,93)
krompir 58.353 8.799,97 5,86
industrijskerastline 12.696 10.029,52 6,68
bučezaolje 10.190 2.144,78
sladkornapesa 3.744 6.509,14
krmnerastline 39.380 41.035,08 27,30
silažnakoruza 16.554 24.892,58
zelenjava 54.882 2.876,86 1,92

Vir:Popiskmetijstva2000.18

1.2.4.3 VelikostkmetijvSlovenijiinregionalnarazmestitev

Vdrugemdelunašegaprispevkaseomejujemošenanekateresocialnoekonomske
problemekmetijstva,medkaterimijeključniproblemtudivelikostkmetij(tokrat
soprikazanipodatkiokmetijskihzemljiščihvuporabi(KZU),karjenovapopisna
kategorija,usklajenaspopisivEU).Premislekjeponovnoprepuščendijakom,v
pomočzaanalizopasojimpreglednici4in5terzemljevid5.

Razmišljanjenajgrevsmeri,dajevelikostnostrukturokmetijdoločilpredvsem
preteklizgodovinskirazvoj,posledicepasonesamomajhnostkmetijinrazdrob
ljenostparcel,temvečtudirazlikemedpokrajinami(slika5).

18 Dostopnonanaslovu:http://www.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo/Kmetijstvo.asp
(citirano5.6.2009).
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Preglednica4:VelikostslovenskihkmetijgledenaKZUl.2000,2005in2007.

Velikostni
razrediKzU
(ha)

2000 2005 2007

površina
(ha)

kmetijska
gospodars

tva

površina
(ha)

kmetijska
gospodars

tva

površina
(ha)

kmetijska
gospodars

tva
BrezKZU 0 44 0 34 0 43
>0<0,5 1.023 3.307 782 2.682 801 2.956
0,5<1 3.444 4.692 2.255 3.049 2.986 4.011
1<2 21.932 14.999 17.746 12.210 16.970 11.617
2<3 30.237 12.256 26.921 10.996 25.769 10.496
3<5 70.875 18.130 66.151 16.868 60.145 15.354
5<10 155.278 22.058 139.239 19.775 134.180 19.143
10<15 82.872 6.928 76.638 6.386 71.078 5.897
15<20 38.191 2.237 41.504 2.433 45.387 2.652
20<30 29.927 1.264 40.452 1.709 45.228 1.895
30<50 13.805 377 26.345 723 32.945 888
50<100 6.361 101 13.841 210 19.266 290
>=100 31.933 74 33.558 101 34.021 98
SKUPAJ 485.879 86.467 485.432 77.175 488.774 75.340
Povpr.vel. 5,6 6,3 6,5

Vir:SURS,Statističniletopis2008.19

Ključnavprašanjainnalogezadijakezarazumevanjeučneteme:

• SpomočjoračunalnikanarišigrafvelikostikmetijvSlovenijil.2007!

• Vkaterikategorijijenajvišjideležkmetij?

• Aliseštevilokmetijpovečujealizmanjšuje,kajpapovprečnavelikostKZU?
Napodlagidogajanjvdomačipokrajinisklepaj,posledicačesajeto!

OvelikostikmetijalitočnejeKZUnaravnidržavesmogovoriližezgoraj.Zaspoz
navanjepokrajinskihrazlikpamoramouporabitipodatkepoobčinah,kmetijskih
cenilnihokolišihalinaseljih.Breztežavsonamdostopnipodatkinaravniobčin,
naravnikmetijskihcenilnihokoliševalinaselijpajihjemogočedobitisamona
statističnemuraduobustreznipredhodniobdelavi.Pritemjetrebapoudariti,da
sespreminjatudimetodologijapopisov.Popiskmetijstvaleta2000patudivzorčna
popisaleta1997in2007souporabilidrugačnometodologijokotpredhodnipopisi
(npr.1981ali1991).Greza t. i.evropskoprimerljivekmetije(EPK),kjerso izv
zetenajmanjšekmetije.Nekolikose jespremenil tudiosnovni terminkmetijska
zemljišča,kivključujekmetijskazemljiščavzaraščanju,druganeobdelanakme
tijskazemljiščainkmetijskazemljiščavuporabi.Uvedelpasejetudinovtermin
kmetijskazemljiščavuporabi(KZU),kamorsouvrstilinjive,vrtove,trajnetrav
nikeinpašnike,intenzivneinkmečkesadovnjaketervinograde(Popiskmetijskih
gospodarstev…2000).Terminkmetijskazemljiščavuporabivključujetakolastna
kotnajetakmetijskazemljišča.Stemsopodatkipostalineprimerljivisprejšnjimi
popisi,kjersoupoštevalinpr.vsozemljov lasti,kar lahkoenačimozvelikostjo
kmetijskegagospodarstvaalikmetije.Kakorkoli,različnipodatkinamomogočajo

19 Dostopno na naslovu: http://www.stat.si/letopis/2008/16_08/160208.htm (citirano
25.11.2008).
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ugotovitev,kijojelepopovzelVrišer(2005),dasovzrokizatakomajhnaposestva
podedovanerazmereobkmečkiodvezileta1849,agrarnaprenaseljenost,zadolže
vanjeintežavesplačevanjemdajatevv19.in20.stoletjuinzemljiškimaksimum
10havčasusocializmavdrugipolovici20.stoletja,izjemomapatudiproizvodna
usmeritevvvinogradništvo.Majhnostslovenskihkmetijpodpiratatudislika5in
preglednica4.Spomočjotegagradivalahkodijakomzastavimonekajvprašanj,na
kateraodgovorijosami,premislijovdvojicahaliskupinah,všolialipadomassa
mostojnimdelom.Odtegajeodvisentudinačinpripravegradivazadijake.

Slika5:VelikostkmetijskihgospodarstevvSlovenijigledenaKZUl.2000.

Virpodatkov:Popiskmetijstval.2000.20

Preglednica5:DeležinekaterihprebivalstvenihstrukturnaozemljudanašnjeSlovenijevobdobju
19212002.

Gospo-
dinjstva Prebivalci

Gostota
preb.

nakm2

Povprečna
velikost

zasebnega
gospod.

Delež
kmečkega

preb.

Delež
mestne-
gapreb.

skupaj moški ženske % %
1869 … 1.128.768 … … 55,7 … 81,4 13,6
1880 … 1.188.223 … … 58,4 … 79,5 15,0
1890 … 1.234.056 … … 60,9 … 75,7 15,6
1900 … 1.268.055 … … 62,6 … 73,2 17,5
1910 … 1.321.098 … … 65,2 … 66,6 19,6
1921 ... 1.304.800 622.168 682.632 64,4 ... ... 22,7
1931 287.228 1.397.650 673.248 724.402 68,9 4,9 58,8 …
1948 380.950 1.439.800 675.353 764.447 71,0 3,8 48,9 26,9

20 Dostopnonanaslovu:http://www.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo/Kmetijstvo.asp
(citirano4.6.2009).
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1953 410.976 1.504.427 712.034 792.393 74,2 3,7 41,1 29,1
1961 458.853 1.591.523 760.770 830.753 78,5 3,5 31,6 33,2
1971 515.531 1.727.137 835.998 891.139 85,2 3,4 20,4 38,7
1981 594.571 1.891.864 918.766 973.098 93,3 3,2 9,2 48,9
19912 632.278 1.913.355 923.643 989.712 94,4 3,0 7,6 50,5
2002 684.847 1.964.036 958.576 1.005.460 96,9 2,8 ... …
2008 … … … … … … 4,6 …

1)Podatkiopovršiniozemljasoizračunaniizdigitaliziranihobrisovposameznegaprostorskegaoko
lišanakartah1:5000in1:10000.VirpodatkovjeGeodetskaupravaRepublikeSlovenije.
2)Podatki(prebivalstvo,gospodinjstva)preračunanipometodologijiPopisa2002.21

Ključnavprašanjazadijakezarazumevanjeučnetemeinpredlaganedejavnosti:

• Spomočjopreglednice3ugotovi,kakšnajeinkakosejerazvijalaveli
kostnastrukturaslovenskihkmetijskozizgodovinskaobdobja.

• Kakosejeobtemspreminjalošteviloingostotavsegaprebivalstva,kako
padeležkmečkegaoziromamestnegaprebivalstva?

• Narišigrafikoneštevilaprebivalcevin/alideležakmečkegaprebivalstva
vobravnavanemobdobju.

• Kakšniprocesispremljajot.i.deagrarizacijo,kijeznačilnazlastizačas
podrugisvetovnivojni?

• Seštejdeležkmečkegainmestnegaprebivalstva.Zakajnedobišcelote
100%?22

• Primerjajpodatkeovelikostivsehkmetij(kmečkihzasebnihgospodinj
stev:preglednica3)invelikostjokmetijgledenakmetijskozemljovupo
rabi(preglednica2).Kajugotoviš?

1.2.4.4 Procesopuščanjaobdelovanjakmetijskihzemljišč

Opuščanjeobdelovanjakmetijskihzemljiščnivečneposrednakmetijskatema,am
pakžeširša–povezanastežavamirazvojapodeželjainponekododmiranjemkul
turne(po)krajine.

Navajamoprimerslikovnegagradiva(enakogradivojemogočepregledovatitudi
namedmrežju),kilahkodopolnjujeobravnavotegavprašanjapripouku,čeprav
tejproblematikininamenjenoveččasanitinikakšnihpodrobnihučnihciljevv
samemučnemnačrtu.Vprašanjelahkoobravnavamovpovezavisširšimiinbolj

21 Vir:SURS,Statističniletopis2006.(citirano25.11.2008).Dostopnonanaslovu:http://
www.stat.si/letopis/2008/04_08/040208.htm;zapodatkeizpopisov18691910inde
ležkmečkegaprebivalstvaglej:Klemenčič,V.(2002).Procesideagrarizacijeinurbani
zacijeslovenskegapodeželja.Dela17.OddelekzageografijoFFvLjubljani.(citirano
30.12.2008).Dostopnonanaslovu:http://www.ff.unilj.si/oddelki/geo/Publikacije/
Dela_17/Vladimir_Klemencic.pdf

22 Vprašanje zahteva razmislek in poznavanje metodologije zajemanja podatkov. Oba
deležanista istovrstnikategoriji,karveljazlastizanovejšaobdobja.Daneskmečko
prebivalstvoopredeljujemokotštevilooz.deleždelovnoaktivnegaprebivalstvanado
ločenemobmočjualidržavi,kijezaposlenalikakodrugačeudeleženvkmetijskiproi
zvodnji.
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splošnimicilji(dijakiraziščejoznačilnosti,problemeinmožnostirazvojakmetijs
tvavSloveniji(spremembevkmetijstvuvzadnjih50ihletih,kmetijskausmerje
nostintemeljneregionalnerazlike,sodobnesmerispreminjanjaslovenskegapo
deželja)inraziskujejovlogokmetijstvapripreoblikovanjugeografskegaokolja.Do
nekaterihugotovitevlahkodijakipridejoobprimerjalnianalizidvehzemljevidov:
Franciscejskega katastra in sodobnih posnetkov iz zraka (sliki 6 in 7). Pot raz
mišljanjanakazujejoključnavprašanja.

Slika6:NaseljeKozjanevBrkinihnaFranciscejskemkatastru.

Vir:ArhivRS.23

Slika7:ZračniposnetekobmočjaKozjanvBrkinihizleta2007.

Vir:Ministrstvozakmetijstvo.24

23 Dostopno na naslovu http://sigov3.sigov.si/cgibin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm
(citirano31.12.2008).

24 Dostopnonanaslovuhttp://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp(citirano31.12.2008).
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Ključnavprašanjazadijakezarazumevanjeučnetemeinpredlaganedejavnosti:

• Primerjajsliki6in7,kiprikazujetaobmočjeKozjanvBrkinih.Kakšne
spremembeopaziš?

• Zapodrobnostipoiščinaseljenamedmrežjunacitiranihnaslovih(za
katastervpišiiskanok.o.Kozjane).

• Kakšniprocesisedogajajovdemografskoogroženihinmanjrazvitihob
močjih,kakršnosotudiBrkini?Pomagajsizučbenikom.

Podobnimprocesomopuščanjaobdelovanjainstempovezanimaprocesomaoze
lenjevanjainzaraščanjakmetijskezemljelahkosledimotudinaprimeruStraške
GorcenaKozjanskem.Pritemsmoizbralinekolikodrugačnogradivo,skaterim
lahkoboljepokažemonatamkajšnjeključnedejavnikespreminjanjapokrajinske
podobeinsocialnegapreslojevanjapodvplivomzaposlovanjavneagrarnihdejav
nostih.

Slika8:StraškaGorca/gorcanaFranciscejskemkatastru(leta1825).

Vir:ArhivRS.25

Slika9:StraškaGorca/gorcal.2006naposnetkuizzrakaalisatelita.

Vir:GoogleEarth,program(2009)

25 Dostopno na naslovu: http://sigov3.sigov.si/cgibin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm
(citirano18.5.2007).
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Ključnavprašanjazadijakezarazumevanjeučneteme:

• Primerjajnekdanjoinsedanjorabotal(slika8in9).Včemsobistvene
razlike?

• Vkateremdelupobočjasosevinogradivendarleohranili?

• Kajjebilmogočvzrokzaopuščanjevinogradov?

• Alisobiliopuščenilevinogradi,kajpadrugepovršinenpr.travnikiin
njive?Kakšnajerazlikamedpobočjemindolinskimdnom(spodnjirob
slike10)?

Slika10:JužnopobočjeStraškegorcel.2003

Foto:AntonPolšak,2003

Polegomenjenihprocesovopuščanjainspremembobdelovalnihpovršinizenevdru
gokategorijosonapodeželjuvidnišedrugivplivinarabozemljiščinvidezkulturne
krajine.Močanvplivimajozlastisuburbanizirananaseljavbližinimestinraznaviken
daškanaseljavvečjemdeluSlovenijevvečjioddaljenostiodmest.Tojepovsemdrug
vidikpreobrazbepodeželja,apomemben,kerjeprisotenvdobršnemdeluSlovenijein
jekottakprimervnosaneagrarnihdejavnostiinnovihobičajevnapodeželjevsmeri
rušenjanekdanjenotranjepovezanostiinidentitete.

Slika11:VikendaškonaseljenaPaškemKozjaku

Foto:AntonPolšak,2007
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Ključnovprašanjezarazumevanjeučneteme:

• Katerenovostivnašajonapodeželjetakanaselja?Alivplivajolenavi
dezpokrajinealipavplivajotudinafunkcijoterdelovanjepodeželskih
skupnosti?

1.2.4.5 Usmeritevinpomenkmetijskihpanog

Slovenskokmetijstvo

Obravnavokmetijstvalahko(alipamoramo,četozahtevajociljivučnemnačrtu)
razširimošenadrugapodročja.Vprispevkuprikazaneslikeinpreglednicelahko
uporabimotakozaugotavljanjeusmeritveslovenskegakmetijstvakotkmetijstva
vEvropskiunijioziromazanjihovoprimerjavo.ZaSlovenijolahkonaredimotudi
primerjavopoobmočjih(statističnihregijah:slika12),zapodrobnejšoanalizopa
lahkouporabimopreglednico6.Iztegaizhajanekajključnihvprašanjzadijakeza
razumevanjeučneteme:

• Kakšna je kmetijska usmeritev slovenskega kmetijstva? Kaj je najpo
membnejša dejavnost oziroma katera je najpomembnejša kmetijska
panoga?Kakotopodpirajostatističnipodatki?

• Kakoseusmeritevrazlikujepostatističnihregijah(slika12)?

• Kateradejavnostjenajpomembnejšagledenavrednostpridelkov?Ali
jetoskladnoznaravnimirazmerami?Kajševplivanato?

Slika12:Kmetijskagospodarstvapotipihkmetijskepridelavepostatističnihregijahl.2000

Vir:StatističniuradRepublikeSlovenije.26

26 Dostopno na naslovu http://stat.si/doc/pub/rr7772002/notranjost2del.pdf (citirano
4.6.2009).
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Preglednica6:VrednostpridelkovpokmetijskihpanogahvSlovenijil.2000.

Pridelki Skupnavrednostv000€ Delež(%)
Skupaj 747.177,6 100,0
Prirejamleka 176.796,4 23,7
Pridelavatravinja 91.613,9 12,3
Pridelavažita 63.684,0 8,5
Prirejaprašičjegamesa 62.525,3 8,4
Proizvodnjaokopavin 60.959,5 8,2
Pridelavasadja 58.471,0 7,8
Pridelavagrozdja 51.025,9 6,8
Prirejagovejegamesa 47.521,9 6,4
Prirejaperutninskegamesa 45.384,7 6,1
Pridelavakrmnihrastlin 34.122,0 4,6
Proizvodnjajajc 24.672,7 3,3
Proizvodnjamedu 5.153,7 0,7
Pridelavazelenjave 24.211,9 3,2
Prirejaovčjegamesa 836,7 0,1
Prirejakozjegamesa 197,9 0,0

Vir:Vrišer,I.2005:OcenavrednostikmetijskeproizvodnjevRepublikiSloveniji(napodlagipopisa
kmetijskihgospodarstevleta2000inpovprečnihodkupnihcenahleta200327).

KmetijstvovSlovenijiinEvropskiuniji

Edenizmedciljevvučnemnačrtupredvidevatudi,dadijakiprimerjajonajpomem
bnejšeznačilnostikmetijstvavSlovenijisprimerljivimidržavamivEvropskiuniji.
Zatoimamolahko(polegučbenika)različnogradivo.Navajamoprimerjavoveli
kostikmetij,usmeritvekmetijskepridelaveslovenskihkmetijinkmetijvnekaterih
državahEvropskeunije inpodrobnejšepodatkeovelikostnistrukturiavstrijskih
kmetij.

Temeljzaprimerjavojelahkokarvelikostkmetijoziromapovprečnavelikostkme
tijskihzemljiščvuporabi(slika13).Izhajamolahkoizgrafaalipadijakisaminaj
dejografnamedmrežjunanavedenistrani.Grafjenačrtnooblikovantako,daso
državenavedeneobnavpični(y)osigrafikona,velikostpanavodoravni(x)osi.S
temjedobljena,ponašemmnenju,največjapreglednostnadprikazanimipodatki.

Grafikonnampredlagavečmogočihvprašanj, izberemopalahkonpr.naslednja
ključnavprašanjainnalogezadijakezarazumevanjeučneteme:

• Alijejasno,kajprikazujejopodatki?

• Zakateroobdobjeoziromaletogre?

• KateredržaveimajovečjekmetijeodpovprečjavEU27,kateremanjše
(zavoljokorektnostibimoraligovoritiokmetijskizemljivuporabi)?

• Kamseuvrščapovprečenslovenskikmetgledenavelikostzemlje,kijo
obdeluje?

27 Dela24,str.14.OddelekzageografijoFF.Ljubljana.(citirano4.6.2009).Dostopnona
naslovu:http://www.ff.unilj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_24/01vriser.pdf.
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• Kakšnajerazlikameddržavami,kisoprvotnečlaniceEU,inčlanica
miod1.maja2004(Češka republika,Ciper,Estonija,Latvija,Litva,
Madžarska,Malta,Poljska,SlovaškainSlovenija)oziroma1.januarja
2007(Romunija,Bolgarija)?

• Razmisli,alijevelikostedinidejavnik,kivplivanapoložajinkonku
renčnostkmetijstvanekedržave?

Slika13:KmetijskagospodarstvavdržavahčlanicahEUpopovršinikmetijskihzemljiščvuporabi
l.2005.

Virpodatkov:EurostatPocketbooks,Agriculture,Mainstatistics20052006.28

Enazadnjihznačilnosti,kijihobravnavamovtemprispevku,jeusmeritevkmetijstva
vpanogeoziromavrsteproizvodnje.Zaprimerjavokmetijskeusmeritvelahkoupora
bimozapis(=pisnivir)namedmrežjuAgencijeRSzaokolje:

»SlovenijaimavprimerjavizdrugimidržavamičlanicamiEUševednonižjoravenspe
cializiranostikmetijstva.Tosekaževšteviluspecializiranihkmetijskihgospodarstevin
površinikmetijskihzemljišč,kijotagospodarstvaobdelujejo.Medtemkostazarast
linskopridelavoznačilnirazmeromaintenzivnaspecializacijavvrtnarstvuinzmerna

28 Eurostat2007Edition.(citirano11.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSED07002/EN/KSED07002EN.PDF.
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specializacijavpoljedelstvu,pavživinorejipotekapredvsemprirejitravojedeživine.
SpecializiranagospodarstvavSlovenijirazpolagajozvečkakordvematretjinamakme
tijskihzemljišč(68,3%) inustvarijo73,5%celotnevrednosti standardnegapokritja
kmetijskepridelavevSloveniji.«

Vir:KazalciokoljavSloveniji.29

Virjenaneknačinskrčenainformacijaoziromaključnipovzetekospecializiranosti
našegakmetijstvainnamdajelenekajosnovnih,todaključnihpodatkov(stopnjaspe
cializiranostimedrazličnimipanogamiinprimerjavazdrugimičlanicamiEU–slednje
levbesedniobliki).

OenakiproblematikinajdemopodatketudinastraniStatističnegauradaRS.Tamkajš
njipodatkinamomogočajoprimerjavousmerjenostislovenskegainevropskegakme
tijstvaspomočjoslikovnegagradiva(sliki14in15)in/alistatističnihpodatkov.

Slika14:KmetijskagospodarstvapotipihkmetijskepridelavevdržavahčlanicahEU(1997)inSlo
veniji(2000).

Vir:StatističniuradRS.30

29 AgencijaRSzaokolje(online).(citirano11.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://ka
zalci.arso.gov.si/kazalci/index_html?tabela=1&Kaz_id=110&Kaz_naziv=Specializaci
ja%20in%20diverzifikacija%20kmetijstva&Sku_id=6&Sku_naziv=KMETIJSTVO&tip_
kaz=1#KAZALEC_TOP.

30 Dostopnonanaslovu:http://stat.si/doc/pub/rr7772002/notranjost2del.pdf(citirano
4.6.2009).
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Namedmrežjulahkonajdemoključnestatističnepodatkezaprimerjavousmerjenosti
slovenskegainevropskegakmetijstvameddrugimšenastraniAgencijeRSzaokolje.
NapodlagitehpodatkovsmoizrisaligrafikondeležakmetijskihgospodarstevvSlo
venijiinEU27gledenatipkmetovanjaleta2007(slika15).Tudiobtakemvirulahko
dijakomzastavimonekajvprašanj,kisenanašajonarazlike invzrokealiposledice
leteh.

Slika15:DeležkmetijskihgospodarstevvSlovenijiinEU27gledenatipkmetovanjaleta2007.

Virpodatkov:KazalciokoljavSloveniji.31

Učninačrtzahtevatudiprimerjavoskakšnoizbranoevropskodržavovobravnavani
panogi.Samokotponazoritevnavajamonekajpodatkovoavstrijskihkmetijah(pregled
nica7),lahkopabisiizbralitudikaterodrugodržavo,sajsonaEurostatovihstraneh
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/publications)objavlje
nipodrobnejšipodatkizavsedržavečlaniceEvropskeunije.Sevedaučiteljnavadno
nimanečasanemožnosti,dabiomenjenestraniraziskovalpodrobneje,zatojetostvar
presoje,gledenamožnostialipačesezapoglobljenoraziskovanjetegapodročjaodloči
kdoizmeddijakov.

najnavedemošenekajmogočihvprašanjinnalogzadijakezarazumevanjeučne
teme:

• Katerepodatkeinzakateroobdobjeprikazujepreglednica(pregledni
ca7)?

31 Agencijazaokolje(online).(citirano11.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://kazal
ci.arso.gov.si/kazalci/index_html?tabela=1&Kaz_id=...110&Kaz_naziv=Specializaci
ja%20in%20diverzifikacija%20kmetijstva&Sku_id=6&Sku_naziv=KMETIJSTVO&tip_
kaz=1#KAZALEC_TOP.
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• Analizirajgibanještevilakmetijinrazpoložljivokmetijskozemljo!Kaj
ugotoviš?

• ZakajsetudivAvstrijizmanjšujeobsegkmetijskezemlje?

• Primerjaj povprečno velikost avstrijske in slovenske kmetije glede na
KZU?Jeprimerjavasmiselna?Posledicečesasotolikšnerazlike?

• Obiščicitiranospletnostraninugotovi,kakosestanjerazlikujepoav
strijskihzveznihdeželah(dodatnosamostojnodelo)!

Preglednica7:Velikostavstrijskihkmetijod1951do2005.

Leto32 Število
kmetij

Vsazemljišča
(ha)

Kmetijska
zemljišča(ha)

Povpreč-
navelikost
kmetij(vsa
zemljišča)

Povprečnavelikost
kmetij(kmetijska

zemljišča)

1951 432.848 8.135.744 4.080.266 18,8 9,6

1960 402.286 8.305.565 4.051.911 20,6 10,4

1970 367.738 7.727.379 3.696.453 21,0 10,5

1980 318.085 7.650.959 3.509.987 24,1 12,0

1990 281.910 7.554.815 3.521.570 26,8 12,6

1999 217.508 7.518.615 3.389.905 34,6 16,8

2005 189.591 7.569.254 3.267.833 39,9 18,8

2007 187.033 7.559.257  40,4 

Vir:avstrijskoministrstvozakmetijstvoinokoljeteravstrijskistatističniurad.33

1.2.4.6 Vrednotenjegradivasstališčašolskeprakse

Prikazaniprimeristatističnega inslikovnografičnegagradivosobodisidostopni
namedmrežju,nekajučnegagradivapa smodopolnili še izdrugihvirovalipa
smopodatkedodatnoobdelali.Tovrstnoučnogradivolahkouporabimoneposred
nosspleta(npr.številčnipodatkiorabital,površinahkmetijskihkulturipd.),ali
jihuporabimozaizdelavonovegaučnegagradiva(voblikipreglednic,grafikonov,
strukturnihkrogovipd.)alipatoprepustimodijakomsamim.Gledenatosepotem
nekolikospremenitudinamenaliciljnašegadela(analizagrafikonaimadrugačne
ciljekotto,čedijakinajprejšelezberejoustreznepodatkeinnatospomočjora
čunalnikanaredijografikon).Predlagamonekajmožnostizadejavnostdijakovpri
uporabitakšnegaučnegagradiva:

32 Znatnerazlikemedletisotudizaradirazličnemetodologijezajemapodatkov.Od1951
do1970soupoštevalinajmanjšovelikostkmetij0,5ha,od1980do19901havsepo
vršine,1990sovključilitudikmetijebrezzemlje,od1995pasoupoštevalikmetijez
najmanj1hauporabljanihkmetijskihpovršinali3hagozda.

33 Facts and figures (2008). Wien: Lebensminsterium (online). Dostopno na naslovu:
http://www.ifaj2008.com/uploads/media/Daten_und_Zahlen_2007_en_web_03.pdf
inSTATISTICSAUSTRIA,Farmstructuresurvey.(Compiledon21October2008)(on
line).Dostopnonanaslovu:http://www.statistik.at/web_en/static/agricultural_and_
silvicultural_holdings_and_their_total_area_1990_1995_199_028659.xls(obojecitira
no10.6.2009).
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• dijakizbirajoinpreiskujejogradivoizrazličnihvirov(iskanjeinforma
cijoproblemih,analizapodatkov);

• napodlagipodatkovprimerjajodoločenestrukture(KZU,velikostkme
tijskihgospodarstev,usmeritevkmetij…);

• podatkeovrednotijozrazličnihvidikov(primerjajomedsabo,izposta
vijopodatke,kisenanašajonaSlovenijo,premislijo,kajpomenijodo
ločeniprocesizaSlovenijo(alidrugodržavooziromaobmočje);

• dobljenerezultatezapišejoinpredstavijonaprimerennačin(dogovor
jenalinjimprepuščennačin).

Naslednjastopnjabibilapremislekotem,kakonajvemo,dasodijakiteciljeres
usvojili (evidence/dokazi). Kako na primer vemo, da dijaki razumejo problem
majhnostislovenskihkmetijalipadasouspešnoraziskaliznačilnosti,problemein
možnostirazvojakmetijstvavSloveniji(spremembevkmetijstvuvzadnjih50ih
letih,kmetijskausmerjenostintemeljneregionalnerazlike,sodobnesmerispre
minjanjaslovenskegapodeželja)terposestnostrukturo?Kakonajvemo,daznajo
razložitivzrokezazmanjševanještevilakmečkegaprebivalstvaalipa,čeznajopri
merjatinajpomembnejšeznačilnostikmetijstvavSlovenijisprimerljivimidržava
mivEvropskiuniji?

Pritemmoramoločitidvevrstiučnihciljev:enizahtevajoboljmemoriranjeinre
produkcijopridobljenegaznanja,drugipaseboljnanašajonaprocesnost.Razlo
žitivzrokezanekepojavebipotemtakempomenilo,dadijakitepojavenaštejejo,
pojasnijo,kje,kdajinzakajsepojavljajo,kjeimajosvojevzrokeinkajsoposledice.
Dijakebibilosmiselnotuintampovprašati,kajbistorilizaodpravo(negativnih)
posledicalikajbipredlagalizaboljširazvoj.Negresamozaevalvacijoinmerjenje
učnihrezultatov,sajsolahkoevidencealidokazilatudirazniizdelkiučencev,za
pisionjihovemnapredku(njihovilastnialiučiteljevi),testizapreverjanjeznanja
in,nazadnje,tuditestizaocenjevanje.

Čedijakiprimerjajo(nekatere)evropskedržavemedseboj,jenajkoristneje,dase
problemalotijosami(npr.študijprimera),sicerselahkoprecejhitroomejimona
razlago,dijakipaposlušajo,včemsorazlike.Zvidikavečjedejavnostidijakovin
višjihmiselnihprocesovjebolje,dadijakisamirazbirajorazlikeizstatističnihvi
rovalislikovnegagradiva(grafiipd.),apritemnesmemopozabitinanjihoveraz
ličneučnesposobnosti.Ševišjaravenučnezahtevnostibibila,daključnepodatke
dijakinajdejosami,sčimerbitudi(posredno)dokazali,daznajopoiskatiinizbrati
ustreznepodatke,njihovaustreznaureditev(klasifikacija)inizluščitevbistvapabi
biladokazzasposobnostnjihoveuporabe.Dokaz,daobvladajoprimerjavosloven
skegakmetijstvazevropskim,bipotemtakembil,daznajonavestinekajključnih
podobnostiinrazlik(dejavnosti,prekokaterihbiprišlidotega,pabibilenpr.pre
gledrazličnihvirov,inneučenjenapametiznekegabesedila).Povzamemolahko,
dabibildokazzaznanjekonkretnadejavnost (besednaalinebesedna, izdelek,
postopek…),sčimerdijakipotrdijo,daobvladajopredočeniproblem.
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1.2.4.7 Sklep

Vprispevkusmoprikazalinekaterenačinenačrtovanjazadoseganjeučnihciljev,
kisetičejokmetijstvaSlovenije,podrugistranipatudinamen,daprikažemonekaj
možnostiuporabeslikovnegainstatističnegagradivakotosnovnoalidodatnogra
divopripouku.Učnogradivojebilotrebaizbratinataknačin,daustreznopodpira
uresničevanjeciljevizučneganačrta,karnilahkanaloga,šezlastiobželji,danaj
bitobilotakšno,daomogočačimvečsamostojnegadeladijakov.Kotproblemseje
pojavilotudipomanjkanjeustreznegagradiva,sajtežkonajdemogradivo,kibiže
nazačetkuustrezalouporabi,vsakogradivonamrečzahtevadoločenodidaktično
predelavo.Polegtegapajegradivonarazličnihspletnihstraneh,kijihboljalimanj
odkrijemoznaključnimbrskanjempospletu.Polegtegasmozaradivečjeverodo
stojnostiincelovitostipodatkovponekodkombiniralivečvirov,dajegradivodo
bilovečjouporabnovrednost.Nekajpreglednicingrafikonovterkarto(slika5)je
bilotrebanareditinanovo,sajsesrečujemozvprašanjemavtorskihpravic,čeho
čemoobjavitikopiježeobjavljenegagradiva.Kljubtemujegradivoševednonepo
polnoinvcelotinepokrivaciljevizučneganačrta(gledenazahtevediferenciacije
inindividualizacijejihnitinemore),jihpa,ponašemmnenju,dobrodopolnjuje.

1.2.4.8 Viriinliteratura

1 Geografija,učninačrtzasplošno,klasičnoinekonomskogimnazijo(2008).
Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.(citirano11.6.2009).Dostopnonanaslovu:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_
gimnazija/geografija_spl_gimn.pdf

2 Key competencies: A developing concept in general compulsory education
(2002).Bruselj:Evrydice.(citirano10.4.2008).Dostopnonanaslovu:http://
www.mszs.si/eurydice/pub/eurydice/survey_5_en.pdf

3 MarentičPožarnik,B.(2000).Psihologijaučenjainpouka.Ljubljana:DZS.
4 Popiskmetijskihgospodarstev2000.Rezultatiraziskovanj777.(2002).Ljublja

na:StatističniuradRS.
5 Učninačrt.Geografija.Gimnazija: splošna,klasična,ekonomskagimnazija

(2008).Ljubljana :ZavodRSza šolstvo. (citirano4.7. 2007).Dostopnona
naslovu: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/
pdf/un_gimnazija/geografija_spl_gimn.pdf

6 Vrišer, I. (2005). Velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. V: Geografski
vestnik,771,str.9–25.Ljubljana.
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2.1 Projektno,timskoinmedpredmetno
poučevanje

2.1.1 Geografijavšolskihprojektihzaboljšipouk
  EvaSlekovec,GimnazijaPiran

Povzetek

VprispevkusopredstavljenirezultatiprojektaŠolskiprojekti–prioritetaizletnegade
lovneganačrtaoz.razvojneganačrtašole.Vprojektusmoposkusiliponačelihakcijske
garaziskovanjaodgovoritinavprašanje,kolikoinkakosešolskiprojekti(Delozviri,
Strunjan,ekskurzije…)vključujejovpodporoposodobljenimučnimnačrtompriposa
meznempredmetuinpripomorejokizboljšanjuučiteljevegadelainhkrepitvitesnejših
odnosovnašoli.

Ključnebesede:DIPREG,šolskiprojekti,geografija,akcijskaraziskava,delozviri,te
renskodelo

2.1.1.1 Uvod

PodaljšihpripravahsmonaGimnazijiPiranpripraviliprojektŠolskiprojekti–prio
ritetaizletnegadelovneganačrtaoz.razvojneganačrtašole.Vanjjebilovključenih
30odstotkovučiteljev.Namenprojektajebilvečjezadovoljstvovkolektivuoziro
mauresničenjeciljevvskladuzučnimnačrtom,obizvedbirazličnihprojektov,ki
prinesejodijakom inprofesorjemnovaznanja inzadovoljstvo.Takoposamezen
projektnebosamsebinamen,ampaksamodrugačnaaktivnametodapouka.Pred
stavilabomsvojdelraziskave,kisenanašanaodnosmeddvemašolskimaprojek
tomainpoukomgeografije.

2.1.1.2 Predstavitevprojekta

Naslovakcijskeraziskave(AR)–raziskovalnovprašanje:Vkakšnimeriinkakose
šolskiprojekti(Delozviri,Strunjan,ekskurzije…)vključujejovučnenačrte?

Stanje,skaterimsemnezadovoljna,oziromaproblem

Medšolanjemnašihdijakov izvajamorazličnedejavnosti–projektnedneve,ek
skurzije indrugo.Vskladuzdidaktičnoprenovogimnazij(projektDIPREG) jih
skušamoizvajatimedpredmetno,večpredmetnoininterdisciplinarnotakonavse
binskemkotnaprocesnempodročju (razvijati inkrepitiželimoprocesnecilje–
terensko delo, merjenje, opazovanje, sodelovanje, iskanje in uporaba literature,
pisanjezapiskov…).
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Zaradištevilnihprojektov,kijihvšolskemletuizvajamomedpoukom,odpadajo
redneurepoukapourniku.Nekaterikolegivzbornicistemnisozadovoljni,ker
imajotežaveprirealizacijivsebinskihučnihciljev,predpisanihvučnemnačrtu.

Pričakovanokončnostanje

Zadovoljstvo v kolektivu, realizacija različnih učnih ciljev po učnem načrtu, iz
vedbaprojektov,kiprinesejodijakominprofesorjemnovaznanjainzadovoljstvo
inhkratiuresničujejociljeizučneganačrta.Takoprojektnebosamsebinamen,
ampaksamodrugačnaaktivnametodapouka.

merilauspešnosti

• primerjavaciljevvučnemnačrtustistimivposameznemprojektupo
posameznihpredmetih,

• preverjanjedoseganjazastavljenihciljevpridijakih(ankete,testiznanj
inveščin,postavljanjedijakovvnovesituacijeobzastavljenihenakih
ciljih).

naloge

• učiteljzasvojpredmetizvedeprimerjavociljev(vsebinskihinproce
snih)zaposamezenaliizbranprojektzučnimnačrtom,

• učiteljpripravinalogezadijake,skaterimipreverjadoseganjeciljevza
izbranposamezenprojekt,

• učiteljnapodlagiizpeljanihnalogpripravipredlogezasprememboci
ljevpriposameznemprojektu.

2.1.1.3 Rezultatiprojekta

Rezultatimojegadelaprojektasenanašajonadvaprojekta–»Delozviri«,izvedeno
vprvemletniku,in»TerenskodelovStrunjanu«,namenjenodijakomvdrugemlet
niku.Priprvemprojektusamaaktivnonesodelujem,spridompaizkoriščamcilje
projektaprisvojemdelu,zatotaprojektpopolnomapodpiram.Pridrugemprojek
tusemaktivnoudeleženaingagledenanaravopoukageografijevcelotipodpiram.
Rezultatizaposamezenprojektsopredstavljenivnadaljevanju.

PRoJEKT»DELozVIRI«

Projekt»Delozviri«jepotekaldvadnivšolskiknjižnici,računalniškiinnavadni
učilnici.Sodelovalisoprofesorjislovenščine,računalništva,psihologijeinknjižni
čarka.Namenjenjebildijakomprvegaletnika.

ciljiprojekta
• iskanjeinuporabarazličnihvirovinformacij,
• opredelitevproblema,iskanjeinselekcioniranjeinformacij,
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• presojanjeuporabevrednostiinformacij,
• oblikovanjereferata,
• oblikovanjepovzetkov,
• navajanjenasamostojnoučenje,
• reševanjeproblemov.

Izbraniciljipoukageografije

Dijaki:
• seusposabljajozasamostojnouporabogeografskihvirovinliterature

(atlasi,karte,statističnogradivotergrafičniprikazi,slikovnogradivo,
potopisi,članki);

• razvijajosposobnostizražanjageografskegaznanjavverbalni,kvanti
tativniingrafičnioblikizuporabosodobneučnetehnologije(besedilo,
slike,skice,karte,tabele,diagrami,grafikoni);

• pridobivajosposobnostzavrednotenjegeografskihpodatkov,dejavni
kov,pojavovinprocesovvrazličnihčasovnihobdobjih.

(Učninačrt:Geografija–splošnagimnazija(1998).Ljubljana:NKS,PKKzageo
grafijo.)

Primerjava

Če primerjamo zgoraj navedene cilje pouka geografije s cilji projektnega dneva
»Delozviri«,ugotovimo,dasprojektnimdnevompokrijemoizbraneciljepouka
geografijevtistemdelu,kisenanašanauporaborazličnihgeografskihvirovinli
terature.Kakšnojedoseganjeciljevpridijakih,pajetežkomeritizenonalogoali
vajo,ampaksetopokažeskozištiriletnošolanje.Zamerilouspešnostisemizpelja
laanketo(vprašalnikjevprilogi)meddijakiprvih,drugihintretjihletnikov.Taje
pokazala,dadijakiusvojijonekateraznanja,kijimolajšajopisanjereferata.Praksa
pokaže,dajesamoenprojektnidannazačetkušolanjadijakompremaloinbibilo
nujnonadgrajevanjeprojekta vpreostalih letih šolanja. Iz ankete semugotovila
razveseljivodejstvo,dadijakitretjihletnikovnimajotežavspripravoreferata(93
odstotkov).Tistih,kijihimajo,sonapisali,daimajotežavezzbiranjempodatkov
invirov.Vdrugemletnikujedeležtistih,kisoimelitežave,nekolikovišji(13od
stotkov),insicerzaradiiskanjaliteratureinprevajanjaizangleščine.Prvošolcipa
sonapisali,dasiželijopisatireferat(73odstotkov)zlastinatemooposameznih
državah,naravnihpojavih,življenjuljudiposvetu.

To kaže, da je pisanje referata, brskanje po knjižnici in računalniku ter delanje
povzetkovpomembenprocesniciljprirazličnihpredmetihingakaženadgrajeva
ti.Čedobijodijakivprvemletnikuosnovneinformacije,tonepomeni,dasocilje
projektapopolnomausvojili,ampakdasodobilidoločenaznanja,kijihmoramo
razvijatiinnadgrajevati.

PRoJEKT»TEREnSKoDELoVSTRUnJAnU«

ProjektpotekaenšolskidannaterenuvStrunjanuinpolšolskegadnevučilnici,
kjerdijakipripravljajoporočilainporočajoorezultatihterenskegadelasošolcem
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inprofesorjem.Projektjenamenjendijakomdrugegaletnika,sodelujejozeloraz
ličnipredmeti–kemija,biologija, fizika,zgodovina, jezikoslovci,matematika in
geografija.

ciljiprojekta

• spoznavanjerazličnihoblikterenskegadela,

• pridobivanjedelovnihnavad,

• sodelovanjevskupinah,

• oblikovanjesklepov,

• sposobnostkomuniciranjainizražanjamisli,

• razvijanjeodnosadonaravneinkulturnedediščine.

Izbraniciljipoukageografije

Dijaki:

• pridobijoprostorskopredstavoodanašnjemsvetuindomačemokolju.
Ta predstava je potrebna za ustvarjalno sprejemanje in razumevanje
vsakodnevnih informacij,ki imajoprostorskorazsežnost, ternjihovo
lastnoodgovornoravnanjeinodločanje;

• razumejoproblemevarstvageografskegaokoljatersezavedajopome
na človeka kot preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj za
vzdrževanjeravnovesjamedčlovekovimihotenjiinnaravo;

• pridobivajo inrazvijajosposobnostizaneposredno inposrednoopa
zovanjenaravnihindružbenihdejavnikov,pojavovinprocesovvpo
krajini;

• usposabljajosezasamostojnouporabogeografskihvirovinliterature
(atlasi,karte,statističnogradivotergrafičniprikazi,slikovnogradivo,
potopisi,članki);

• usposabljajo sezapreučevanje in raziskovanjedomačepokrajine: to
pripomorekzanimanjuzanjo,terrazumevanjuleteinkpozitivnemu
odnosudonje.Razvijajosposobnostizaodločanjeonjenemrazvoju;

• razvijajosposobnostizražanjageografskegaznanjavverbalni,kvanti
tativniingrafičnioblikizuporabosodobneučnetehnologije(besedilo,
slike,skice,karte,tabele,diagrami,grafikoni);

• povezujejogeografskoteorijosprakso.Razvijajosposobnostiinspret
nostidejavnegaterenskegaraziskovalnegadela;

• pridobivajosposobnostzavrednotenjegeografskihpodatkov,dejavni
kov,pojavovinprocesovvrazličnihčasovnihobdobjih.

(UčninačrtGeografija–splošnagimnazija(1998).Ljubljana:NKS,PKKzageogra
fijo.)
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Primerjava

ČeprimerjamociljepoukageografijesciljiprojektnegadnevavStrunjanu,ugo
tovimo,dasprojektnimdnempopolnomapokrijemozgorajnavedeneciljepouka
geografije.Kakšnojedoseganjeciljevpridijakih,jetežkomeritizenonalogoali
vajo,ampaksetopokažeskozištiriletnošolanje.Pridobljeneizkušnjepridejonaj
boljdoizrazapridijakih,kiizberejogeografijokotmaturitetnipredmet.Priinter
nemdelumaturitetneoceneobsprotneminrednemdeludosegajonajvišjemogo
četočke.Sterenskimdelomdijakirazvijajotudisocialneveščine(delovskupini),
veščinepisanjainporočanjainmedpredmetnosodelujejo,sajsonekaterenaloge
takozasnovane.

2.1.1.4 Kritičnaanalizaprojekta

Mojdelprojekta jepokazalnujnostvključevanja rednega šolskadelav različne
drugedejavnosti,česotevsajdelnoopredeljenevučnihnačrtih,negledenato,
ali so to vsebine ali drugi cilji pouka oziroma, kot jih novi učni načrt imenuje,
kompentence(digitalne,pismenost,socialne,državljanske…).Stakimdelomse
namrečpoukpopestri,dijakisoboljdejavniinvseskupajnajbiprineslovečzna
nja,karjeskladnosciljiDIPREG (učnociljnipristop,spodbujanjedejavnevloge
dijakov,trajnostinkakovostznanja,uporabnostznanja,razvijanjesamostojnega,
ustvarjalnegainkritičnegamišljenja,medpredmetnopovezovanje)(Gradivosse
minarjevProjektprenovegimnazijskihprogramov,2003).

2.1.1.5 Mnenjaoprojektu

Napisalabomsamosvojemnenje,kermnenjdrugihkolegovnimamonikjertako
zapisanih,dabijihlahkopovzela.Večinamedsodelujočimisesstrinjaspome
nomprojektnihdni,česotivcelotidobropripravljeni–odpripraveprekoizvedbe
doevalvacije.Vsekakorpamoramobitipazljiviprišteviluprojektovzaposame
zenletnikoziromaoddelek.Kotgeografinjasevidimvvlogipovezovalcarazličnih
predmetovmedseboj,sajsiprinašempredmetuvelikokratpomagamozznanjem
inveščinami,pridobljenimpridrugihpredmetih(obravnavarastlinstva–biologi
ja,računanjepovprečij–matematika,raztapljanjeapnenca–kemija,spreminjanje
meja–zgodovina…).Šeposebejpavidimsmiselvpovezovanjuvsebinskihznanjs
terenskimdelominvuporabnostiznanjavnovihokoliščinahalivživljenju.

2.1.1.6 Sklep

Vprojektusmougotovili,dazaradiprojektovsicerodpadajourepoukanadoločen
dan,sočasnopadijakiusvajajodoločenaznanjanadrugačennačin,kijezaneka
tereodnjihšeboljšiinjimprineseševečtrajnegaznanjainizkušenj.Zatojenujno
oblikovatipouktako,dasenekateriprojektiohranjajo(tisti,kisopokazalidobre
učinkeprivečinipredmetov),iskatinovemožnostiinodpravititiste,kiprinašajo
nezadovoljstvovšolskikolektiv.
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Priloge



Anketnivprašalnikzadijake

Analizavprašalnikaoizvedbiprojektnegadne»Delozviri«

DokumentarnogradivosprojektnegadnevStrunjanu
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An ket ni vpra šal nik za di ja ke

Delozviri

Vzačetku leta ste imeli projektnidanDelo z viri, kjer so vasknjižničarka,profesorice
slovenščineinpsihologinjaseznanile,kakopristopitikiskanjuliteraturezaoblikovanje
seminarskenaloge,referata,raziskovalnenaloge...

Prigeografijivletošnjemletunepripravljatereferatov,prikaterihnajbiuporabilinauče
no,bostepamoralitoznanjeuporabitinaslednjihletihšolanja.

Kajodslišaneganaprojektnemdnevustesizapomniliinbiznaliuporabiti?

Prosim,odgovoritenaspodnjavprašanjazrazmislekom.

1. Pripisanjureferatasibompomagalspridobljenimznanjempri:

 a)pripravivsebine(iskanjuinformacij?)

 b)oblikovanjuteksta(aligrezaoblikoizdelka,nprzaračunalniškoobdelavo?)

 c)citiranjuinnavajanjuliterature

 d)nikjer

2. Najmanjmibopridobljenoznanjepomagalopri:

 a)pripravivsebine

 b)oblikovanjuteksta

 c)citiranjuinnavajanjuliterature

 d)nikjer

3. Alimisliš,dabošprigeografijipripravljalreferatdrugačekotpridrugihpred
metih?

 DA Včem?  NE

4. Alisiželišpripravitireferatprigeografiji?

 DA Nakaterotemo? NE

5. Alibirabilšekakšnadodatnanavodilainznanjazapripravoreferata?

 DA Kateraznanja,kakšnopomoč? NE
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Ana li za vpra šal ni ka o iz ved bi pro jekt ne ga dne 

Delozviri

Anketiralasem84dijakov(26izprvega,31izdrugegain27iztretjegaletnika).Vprašal
nikastabiladva,sajvdrugemintretjemletnikudijakižepripravljajoreferate,prikaterih
najbiznaliuporabitiznanje,pridobljenonaprojektnemdnevu,vprvihletnikihpašene
pišejoreferata.

Naprvovprašanje»Pripisanjureferatasemsipomagalspridobljenimznanjema)veliko,b)
malo,c)nič«soodgovarjalisamodijakidrugihintretjihletnikov.Odgovorisobilisledeči:

odgovor
2.letnik 3.letnik skupaj

število % število % število %
veliko 9 29 7 26 16 28
malo 18 58 17 63 35 60
nič 4 13 3 11 7 12
skupaj 31 100 27 100 58 100

Rezultatipokažejo,dasosizznanjem,pridobljenimnaprojektnemdnevu,malopoma
gali,razveselipapodatek,dasijihjepribližnoenatretjinavelikopomagala.

Drugovprašanje»Najboljmijeslišanopomagalopri(možnihjevečodgovorov)«oz.za
prvošolce»Pripisanjureferatasibompomagalspridobljenimznanjempri«:

odgovor
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupaj2,3 Skupaj1,2,3

število % število % število % število % število %
pripravi
vsebine 19 45 10 24 9 24 19 24 38 31

oblikovanju
teksta 11 26 3 7 5 13 8 10 19 16

citiranju 0 0 2 5 3 8 5 6 5 4
navajanju
literature 12 29 23 56 19 50 42 53 54 45

nikjer 0 0 3 7 2 5 5 6 5 4
skupaj 42 100 41 99 38 100 79 99 121 100

Iztabelerazberemo,dajedijakomdrugihintretjihletnikovnajboljpomagalopridobljeno
znanjeprinavajanjuliterature,temusledipripravavsebine.Priprvošolcihpasetavrstni
redobrne.Tojeverjetnoposledicatega,daprvošolcišenimajoizkušnjespisanjemreferata.

Tretjevprašanjejebilopravonasprotjedrugega–»Najmanjmibo/mijepridobljenozna
njepomagalopri«:

odgovor
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupaj2,3 Skupaj1,2,3

število % število % število % število % število %
pripravi
vsebine 1 4 12 35 13 46 25 40 26 30

oblikovanju
besedila 5 19 9 26 5 18 14 23 19 22

citiranju 12 46 9 26 4 14 13 21 25 28
navajanju
literature 4 15 1 3 3 11 4 6 8 9

nikjer 4 15 3 9 3 11 6 10 10 11
skupaj 26 99 34 99 28 100 62 100 88 100
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Rezultatipokažejopravonasprotjeoziromapotrditevodgovorovnaprejšnjevprašanje
–drugi in tretji letnikisizznanjem,pridobljenemnaprojektnemdnevu,najmanjpo
magajopripripravivsebineinoblikovanjubesedila,prviletnikipapricitiranju.Daso
odgovoritakorazlični,jevzrokrazlikeverjetnotak,kotjebilnavedenzgoraj–eniimajo
izkušnjospisanjem,drugipane.

Naslednjevprašanjejebilotudienakozavseanketirance»Alimisliš,dabošprigeografiji
pripravljalreferatdrugačekotpridrugihpredmetih?DAVčem?NE«.Rezultati:

odgovor
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupaj2,3 Skupaj1,2,3

število % število % število % število % število %
da 4 15 8 26 7 26 15 26 19 23
ne 22 85 23 74 20 74 43 74 65 77
skupaj 26 100 31 100 27 100 58 100 84 100

Rezultatisorazveseljivi,sajsmostemdoseglienegaizmedciljevdidaktičneprenove–
medpredmetnosodelovanje,šezlastipridoseganjuprocesnihciljev.Tisti,kipasomeni
li,dasepripravljareferatprigeografijidrugače,sododali,dazaraditega,kerpripravišše
plakatzapredstavitev,iščešdrugačneinformacije,besedilojekrajše.

Zadnjevprašanjejebilotudienakozavsedijake»Alibipotrebovalšekakšnadodatnana
vodilainznanjazapripravoreferata?DAKateraznanja,kakšnopomoč?,NE«.Odgovori:

odgovor
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupaj2,3 Skupaj1,2,3

število % število % število % število % število %
da 8 31 4 13 1 4 5 9 13 15
ne 18 69 27 87 26 96 53 91 71 85
skupaj 26 100 31 100 27 100 58 100 84 100

Razveseljivisotuditirezultati,sajsodijakivvelikivečinizadovoljniznapotkizaizde
lavoreferatainnepotrebujejododatnihnavodil.Največdodatnihnavodilbipotrebovali
prvošolci,najmanjpatretješolci.

Dodatnopomočbipotrebovali:kjeiskatiliteraturo,kakonavajatipodatke,zgradbareferata.

Predzadnjevprašanjejebilorazličnozatiste,kisožedelalireferat(2,3letnik)«Alisi
imel/atežavepripripravireferata?«odtistih,kigašenisopisali»Alisiželišpripraviti
referatprigeografiji?«zaprviletnik.

odgovor
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupaj2,3 Skupaj1,2,3

število % število % število % število % število %
da 19 73 4 13 2 7 6 10 25 30
ne 7 27 27 87 25 93 52 90 59 70
skupaj 26 100 31 100 27 100 58 100 84 100

Razveseljivojeto,dadijakitretjihletnikovnimajotežavspripravoreferata(93odstot
kov).Tisti,kijihimajo,sonapisali,dazaradizbiranjapodatkovinvirov(tubikoristilo
dodatnovprašanje»Opiši,zakaj«).Vdrugemletnikujedeležtistih,kisoimelitežave,
nekolikovišji(13odstotkov),insicerzaradiiskanjaliteratureinprevajanjaizangleščine.
Prvošolcipasonapisali,dasiželijopisatireferat(73odstotkov)zlastinatemooposame
znihdržavah,naravnihpojavihinživljenjuljudiposvetu.
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Do ku men tar no gra di vo s pro jekt ne ga dne v Stru nja nu 

Terenskodelo(Foto:EvaSlekovec,2008)

Slika1:TerenskodelovStrunjanu
odčitavanjetemperature

Slika2:TerenskodelovStrunjanu

Slika3:TerenskodelovStrunjanuI.

Slika4:TerenskodelovStrunjanuII.
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2.1.2 ProjektnadnevanatemoUčnapotnaceljskikoči
  DarinkaGrešak,ŠCCelje,GimnazijaLava

Povzetek

PrispevekpredstavljaizvedbodvehprojektnihdninatemoGozdnaučnapotnaCelj
skikoči,kistapotekalanaŠCCelje,GimnazijaLavavokviruposodabljanjagimna
zij.Vokvirutegaprojektasomedpredmetnopovezanigeografija,biologija,fizika,
matematika,zgodovina,nemščinainšportnavzgoja.Nosilecprojektajebilageo
grafija.Delojepotekalovskupinah,njihovenalogepasobiledoločenepripouku.
Dijakisoprišlidoštevilnihzanimivihugotovitevinsemarsikajnaučili,pomembno
pajepredvsemto,dasoseobdelutudizabavali.

Ključnebesede:medpredmetnepovezave,delonaterenu,reševanjenalog,timsko
delo,gozdnaučnapot

2.1.2.1 Uvod

Vgimnazijskihučnihnačrtihstaekskurzijainterenskodeloopredeljenakotsestav
nidelpouka.Vnašemprimerusmoobiskalibližnjookolico.Takosmoseseznanili
zrazličnimioblikamiinmetodamidelaterpovezalivečpredmetovmedseboj.

Pozitivnihučinkovprojektnegadelajeveč:

• dijakompomagarazumetipovezavemedrazličnimipredmeti,

• dijakirazvijejospretnosti,zakaterepripoukuvrazredunipriložnosti,

• delojepotekalovskupinah,sčimerdijakirazvijejospretnostitimskega
dela,

• znanje,kigadijakipridobijo,jecelovitejše,

• dijakirazvijejopozitivenodnosdodela,kipotekanašoli,

• vnašanjespremembvšolskivsakdan,

• zaučiteljapredstavljaizzivinmožnostdrugačnegadela,

• omogočasodelovanjemedučitelji.

2.1.2.2 Izvedbaprojektnegadne

Pripravaprojektnegadne

Najprejsmoprojektuvrstiliv letnidelovninačrt.Predensmoizpeljaliprojektna
dneva,smosiučitelji,katerihdelo jebilovezanonateren,ogledalicelotnopot.
Zaradiposegovvprostor,takočlovekakottudinarave(ujme),selahkomarsikaj
spremeni.Ciljtegadelajenaučitidijakeopravil,kizahtevajoposameznemeritve
naterenuinravnanjazaparaturami,kijihpotrebujemonaterenu.Namenjetudi
izbratiustreznoliteraturo,kijobomoprisvojemdeluuporabili.Dijakisonakoncu
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izdelaliseminarskonalogo,prospekt,postavilirazstavoinsvojedelopredstaviliv
oblikipredstavitvevPowerPointu.

Potekdela

Skupniciljiindejavnosti

Skupnicilj • dijakispoznajonujnostmedsebojnegasoučinkovanjana
ravnihindružbenihelementovvpokrajini.

Pričakovani
rezultati/do-
sežki

• dijakiznajokritičnopresoditiinovrednotitinujnostsona
ravnegarazvojainodgovornostdoohranjanjanaraveter
vzročnoposledičnezvezemednaravnogeografskimiin
družbenogeografskimipojavi.

Evidence/

Dokazila

Dijaki:

• znajozagovarjatipomenvarovanjaokolja,

• znajoovrednotitirazličnedejavnostizvidikatrajnostnega
razvoja,

• izdelajopisnopredstavitevvoblikiturističnezgibankein
jopredstavijospomočjoračunalniškihprosojnic,

• izdelajoherbarij,brošuro,drevesnokarto,seminarsko
nalogoterjopredstavijo,pripravijorazstavoinvodstvopo
njej,

• izdelajoprevodbrošureinturističnegaprospekta,kisojih
izdelaliprigeografijiinbiologiji.

Dejavnosti • terenskodelo,

• strokovnovodstvopoučnipoti,

• izdelavaporočila,

• izdelavaturističnezgibanke,

• izdelavaherbarija,seminarskenaloge,

• izdelavapredstavitevvPowerPointuinnjihovapredstavitev
vrazredu,

• pripravainvodstvoporazstavi.

Povezovalni
element

• vsebina,

• aktivnemetodedela.

Dijakesmonaterenurazdelilinaskupine.
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ciljiindejavnostiprigeografiji

Učnatema(geografija): Turizeminizdelavaturističnegaprospekta.

Pripomočki: pisalo,fotoaparat,internetninaslovinračunalnik.

ciljpri
geografiji

Dijaki:

• spoznajometodeterenskegadela,takodakritičnoovredno
tijovplivčlovekanaproučevanemobmočju,

• ovrednotijorazličnedejavnostizvidikatrajnostnegarazvo
jainsezavedajokompleksnostiinomejenostiprostorater
prepoznajonujnostsonaravnegarazvoja.

Evidence/

Dokazila

Dijaki:

• naštejejoinvrednotijonaravnemožnostiSlovenijezaraz
vojposameznihvrstturizmavprimerjavizmožnostmina
Celjskikoči;

• ocenijovlogoturizmavgospodarstvuSlovenije,

• ugotovijomožnostizarazvojturizmavdanemprostoruin
predlagajomožnostizaturističnoponudbo,takodaposegi
človekanebodoogrožalinaravo,

• fotografirajoobjekte,rastlinstvo,naseljainjihpredstavijo
naprospektu,

• zbirajostatističnepodatkeoobiskanostismučiščaingapri
merjajozizbranimsmučiščemvSloveniji,

• izdelajokakovostnoporočilointurističniprospekt.

Dejavnosti
dijakov

• terenskodelo,

• strokovnovodstvopoučnipoti,

• izdelavaporočila,

• izdelavaturističnezgibanke,

• izdelavaherbarija,seminarskenaloge,

• izdelavapredstavitevvPowerPointuinnjihovapredstavitev
vrazredu,

• pripravainvodstvoporazstavi.

Dejavnostiza
ocenjevanje

• pripravainizdelavaporočilainučnegalistaterpredstavitev
vPowerPointuvrazredu.

• dijaki,kisobiliizvajalciterenskegadela,sodobiliocene.
Dacelotnodelonibilonamenjenoleožjiskupini,jebilata
snovzajetavpreverjanjeznanjaprinaslednjemtestu,kar
sejeizkazalozapozitivno,sajjebilamotivacijastemveč
ja.Dijakisodobilidobre,visokeocene.
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Težavesosepokazale,kersmoimelipremaločasazaurejanjegradivainnamni
uspelovseganareditivdnevuinpol,kolikornamjebiloodmerjeno.Prevodisose
delalipozneje,takodajebilprojektdokončanobkoncupouka.

Slika1:Akumulacijskojezero

Slika2:Celjskakočanekoč

Vir:DarinkaGrešak(2009)

Slika3:Celjskakočadanes

Slika4:Pokončanemdelu

Drugisodelujočipredmeti

Prišportnivzgojisobilidijakirazdeljenivštiriskupine.Vsakaskupinajepopoti
opraviladoločenenalogeinrešitvezapisovalavdelovnilist.Priskupnemčasuseje
upoštevalčasprehojenepotiindodatničaszanepravilnerešitvenalog.

PripredmetufizikajebilaučnatemaMerjenjenadmorskevišine.

Pripomočki:barometer,manometer.

Učnicilji:eksperimentalnougotovitizmanjšanjezračnegatlakazvišinoinizdelati
merilnikvišinenapodlagimerjenjazračnegatlaka.

Kratekpovzetekučneure:

Izdelavamerilnegatlaka.Umerjanjemerilnika.OpravljenpohodnaCeljskokočo.
Obdelavarezultatov,analizadela.Pripravasklepnegaporočila.
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Evalvacija:Projektjeuspel.Dijakisoopravilitakoteoretičnekotpraktičnenaloge
insepritemzabavali.

PripredmetumatematikajebilaučnatemaPodobnost,statistika.

Pripomočki:računalnik,palica,meter,sonce.

Učnicilji:urejanje,grupiranjeingrafičnoprikazovanjestatističnihpodatkov,upo
rabljanjepodobnostitrikotnikapriizračunuvišinedrevesa.

Kratekpovzetekučneure:

Statistikosodijakipregledaliscelotnimrazredomvtrehšolskihurah.Delonate
renujetrajalotriure.IzbralisonekajdrevesnagozdniučnipotinaCeljskikoči,
izmerilinjihovesenceinspomočjopodobnostiizračunalivišinodreves.Naslednji
dansopodatkestatističnoobdelalispomočjoprogramaExcelinpripravilipredsta
vitev.

Evalvacija:uresobileuspešnoizvedene,delonaterenuzanimivoinpolnodrobnih
zvijač,kisojihzlepimvremenomrazrešili.

PribiologijijebilatemaBiocenozerastlinskezdružbe.

Pripomočki:literatura,pisala,fotoaparat,voščenke,papir,nabiranjevzorcev.

Učnicilji:poiskativodilne,pionirskeinznačilnedrevesnevrste,opisativertikal
noslojevitost,ekološkosukcesijo,določitevrastlin,opisatidrevesnevrste,izdelati
drevesnekarte,herbarijinkrajšobrošuro.

Kratekpovzetekučneure:

Dijaki so na terenu opazovali gozdni ekosistem, prepoznavali tipične združbe,
sklepalinaposegevtezdružbeinjihopisovali.Nabralisonekajtipičnihzelišč,
grmovnicinpraproti,jihspomočjodoločevalnihključevdoločiliiniznjihpozne
jeizdelaliherbarij.Drevesnevrstesopravtakospomočjoključevprepoznali,jih
natančnoopazovali,nabralicvetove,listeinplodove,odtiselubjaterjihfotografi
rali.IztegasovšoliizdelalidrevesnekartetipičnihpredstavnikovobmočjaCeljske
koče.

Evalvacija:uresobileuspešnoizvedenetakonaterenukotvrazredu.Prideluso
nastalilepherbarij,brošuraindrevesnakarta.

Prinemškemjeziku(drugitujjezik)sodijakiprevajalibrošuro,kisojonapravili
pribiologiji.

Pripomočki:slovarji,strokovnaliteratura.

Učnicilji:dijakiopišejorastlino(drevesavnemškemjeziku),širijožeznanobese
dišče,senaučijorabenovihbesed(samostalnikov)innjihovihizpeljankinizdelajo
brošuro.

Kratekpovzetekučneure:

Delojebilorazdeljenonapetskupin.Dijakisosamostojnoopisovalidrevesavtu
jemjeziku.Osnovazanjihovodelosobiliopisi,kisojihizdelalipripoukubiolo
gije.Samostojnosouporabljalislovarjeinprevajali.Pridelujesodelovalatudituja
učiteljicazanemškijezik.



116

GEOGRAFIJA

Evalvacija:dijakisoprisvojemdeluizkazaliprecejsamostojnosti.Vpomočsvajim
bili,zlastikadarsoizbiralimedvečmogočimirešitvami.

PrinemškemjezikupriuripredmetaSlovenijav svetu jebilaučna temaAlma
Karlin.

Pripomočki:anketa.

Učnicilji:uritijezikovnespretnostiinzbiratipodatkeoAlmiKarlin.

Obkoncudelajesledilapredstavitevrezultatovdelaposameznihskupin.Prikazje
potekalprekoračunalnika,izdelanihbrošurinrazstave.

Kratekpovzetekučneure:

PriredniuripredmetasodijakipripraviliživljenjepisindelaAlmeKarlin.Natoso
sestavilišeanketo,kisojoreševalidijakidrugihinčetrtihletnikovnašešoleinene
izmedljubljanskihgimnazij.Priurisonatoanketoanaliziraliinsepripravljalina
predstavitevizsledkov.

Evalvacija:dijakisospoznaliživljenjeindeloAlmeKarlinterugotovili,danipre
večznanaCeljanka.

PrizgodovinijebilaučnatemaZgodovinanapoti.

Pripomočki: obstoječa literatura o rudniku Pečovnik, naselju Svetina, zgodovini
Celjskekoče,anketnilistpisalainfotoaparat.

Učnicilji:iskanjeinspoznavanjezgodovinskedediščinena»netipični«zgodovin
skipoti,vzbujanjezanimanjazazgodovinskodediščino,analiziranjeinovredno
tenjeposameznihodkritij,uporabazgodovinskihvirov,spoznavanjepomenakra
jevnezgodovine.

Kratekpovzetekučneure:

Napoti izCeljadoCeljskekočedijakiodkrivajozgodovinskodediščino: rudnik
Pečovnik,viničarskonaselje,hišoAlmeKarlin,križnaGrmadi,zgodovinoCeljske
kočeinzačeteksmučanja,zgodovinoSvetine.

Evalvacija:dijakisonakoncuspoznali,dajelahkotuditipičnanezgodovinskapot
bogatazzgodovinskotradicijo.

2.1.2.3 Sklep

Terenskodelo,kijepotekalonaCeljskikoči,sejedijakomzdelozanimivo.Pridob
ljenanovaznanjainizkušnjesoprikazalivpisnihkončnihizdelkih,razstaviinv
predstavitviPowerPoint.Tojebiltudiedenizmednačinov,dasodijakinakoncu
svojegadelapridobilitudiocene.

Vsismosibiliobkoncudelaenotni,dabomotakšneinpodobneoblikedelavpri
hodnješeizvajali.
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2.1.2.4Viriinliteratura

1 Brinovec,S.(2004).Kakopoučevatigeografijo:Didaktikapouka,Ljubljana:
ZavodRSzašolstvo,str.163–206.

2 GeografskiatlasSlovenije:državavprostoruinčasu.(1998).Ljubljana:DZS,
str.113.

3 Senegačnik, J., Drobnjak B. (2004). Obča geografija za 1. letnik gimnazij.
Ljubljana:Modrijan,str.179–181.

4 Učni načrt: Geografija – splošna gimnazija (2008). Ljubljana: Zavod RS za
šolstvo.

Priloge

Učnilist:Projektnidanevropskegaoddelkanatemo»Turizem«

Prospektinkartaučnepoti:Projektnidanevropskegaoddelkanatemo»Turizem«
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Uč ni list

Projektnidanevropskegaoddelkanatemo»Turizem«

materialnipogojizadelo:pisalo,fotoaparat,internetninaslovi,karta1:50.000

navodilozadelo

Vajoizvajatenaopazovalnicišt.8inprikoči.Zaugotavljanjeturističnegaobiskapoiščite
statističnepodatkealipovprašajtevkočialinaZPOCelje.Fotografirajteznačilneturi
stičneobjekteinpripravitesvojturističniprospekt,kinajbovvelikostiA4.

1. Oglejtesiakumulacijskojezero.Kakšnajenjegovavloga?Kakoseakumulacija
polni?

2. NaCeljskikočijeurejenosmučišče:Ugotovite,zakajsogauredilinatempo
bočju.Upoštevajtenjegovolegoinjoutemeljite.

2.1. Vsakosmučiščejeposegvprostor,kljubtemupajihjevSlovenijikarnekaj.
OcenitenjegovovlogovturističniponudbiCelja(številosmučarjev,prometna
dostopnost,cena,urejenost,reklama…)ingaprimerjajtezizbranimsmučiš
čemvSloveniji.

smučišče
Celjskakoča

izbranosmučišče
(ime:_____________________)

številosmučarjev
dostopnost
cena
urejenost
reklama

2.2. Povprašajte,kakšnisonačrtizaširitevsmučiščainponudbenaCeljskikočiv
prihodnosti?

2.3. PolegzimskegasosenaCeljskikočirazvitetudidrugevrsteturizma.Naštejte
jih.

2.4. PredlagajtemožnostiizboljšanjeturističneponudbenaCeljskikoči.

DoDAJTEPRoSPEKT!
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Pros pekt in kar ta uč ne poti

Projektnidanevropskegaoddelkanatemo»Turizem«

Slika5:ProspektUčnepoti

Vir:MosbrukerŠ.,MustićM.,GimnazijaLava2.b,2006
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Slika6:Kartaučnepoti

Podlaga:ZavodzagozdoveSlovenije,KrajevnaenotaCelje,2006.
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2.1.3 Podnebnitipivtropskemtoplotnempasu
  SimonaVarga,GimnazijaMurskaSobota

Povzetek

Vprispevkujeprestavljenprimerdobrepraksetimskegapoučevanjapripredmetih
geografija,slovenščinainlikovnaumetnost.Izbranjebilosnovnivsebinskisklopiz
geografije,kisomubiledodaneposrednopovezanevsebineizpreostalihdvehpred
metov.Primertakšnegatimskopoučevanjajebilizvedenpridijakihprvihletnikov
gimnazijekotnačinutrjevanjaznanja.

Ključne besede: timsko poučevanje, geografija, podnebni tipi, klimogram, naravno
rastlinstvo

2.1.3.1 Uvod

Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje ima v prenovljenih učnih
načrtihpomembnovlogo.Znjimželimopredvsemdvignitikakovostdelavraz
redu inznanjadijakov,obenempaspodbuditi sodelovanjemedučitelji in ra
cionaliziratičaspouka.Pomembnasestavinatakšneganačinadelavrazreduje
tudipovezovanjeznanjazrazličnihpredmetnihpodročij,kidajeznanjutrajnej
šoinuporabnovrednost.

Izbrani primer timskega poučevanja obsega medpredmetno povezovanje, pri
kateremučiteljitrehrazličnihpredmetovzaporednoizvajajovsebinskoločene
dejavnosti.

2.1.3.2 Ciljiinzmožnosti

Prenovljeniučninačrtzageografijopredvidevameddrugimtudisplošneciljein
kompetence, ki so povezani z uporabo znanja in veščin, s sporazumevanjem v
maternemjeziku,zmatematičnopismenostjoipd.,kismojihželeliizpostavitiv
opisanemprimeru.

Konkretnivsebinskiciljipopredmetih

GEoGRAFIJA SLoVEnŠčInA LIKoVnAUmETnoST

Dijaki:

• znajonarisatikli
mogramenaosnovi
danihpodatkov,

• prepoznajopodneb
netipevtropskem
toplotnempasu,

Dijaki:

• sistematičnospozna
vajoinnadgrajujejo
svojepoznavanje
temeljnihpravopisnih
pravilzazapiszem
ljepisnihlastnihimen
iniznjihnastalih
tvorjenk,

Dijaki:

• podrobnejespozna
vajotehnikeslikanja
(tempera),

• poglabljajoznanje
oorisniprvinibarv
(uporababarvnih
kontrastov,mešanje
barv),
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• naštejejoglavnezna
čilnostipodnebnih
tipov,

• navedejoustreznona
ravnorastlinstvo,

• ovrednotijotropska
podnebjazaživljenje,

• ovrednotijopomen
rastlinstvazačloveka
invlogočlovekapri
ogrožanjuinohranja
njunaravnegarast
linstvavsvetu.

• govornonastopajoz
vnaprejpripravljeno
temo;pritemupošte
vajonačeloustrezno
sti,razumljivostiin
jezikovnepravilnosti,
pazijotudinazborno
izreko,

• presojajogovornena
stopepokriterijihza
pripravljenegovorne
nastope,navedenihv
učbeniku.

• krepijomiselnein
ročnespretnosti,

• realizirajolikovno
idejovoblikiskupin
skegadela.

2.1.3.3 Dejavnostidijakov

Vprvemdeluopisanegaprimeratimskegapoučevanjasmodijakerazdelilivsku
pine.Skupinesodobileučnelistezrazličnimiklimatskimipodatki,napodlagika
terihsoizračunalipotrebnekazalnikeinsklepaliopodnebnemtipuinustreznem
naravnemrastlinstvuterpodnebnihobmočjih.Delskupinejenarisalklimogram,
kisogapotemzalepilinazidpolegklimogramovdrugihskupin.Potemkosopra
vilno sklepali opodnebnem tipu innaravnemrastlinstvu, so slednjenarisalina
plakatintudiplakatenalepilinazidpolegpripadajočihklimogramov.

Primeručnegalista-geografija

Podnebnitipivtropskemtoplotnempasu

Naloga:

Spomočjopodatkovvtabelinarišiteklimogram.
Banjul

Mesec [mm] [°C]

Jan 0 23.4

Feb 1 25.0

Mar 0 26.0

Apr 0 25.7

Maj 3 26.0

Jun 61 27.6

Jul 242 27.2

Avg 356 26.7

Sep 259 26.5

Okt 73 27.0

Nov 0 25.7

Dec 1 23.6
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Izračunajtepovprečnotemperaturokraja. 

Izračunajtetemperaturnoamplitudo.

Kakšnajeskupnakoličinapadavin?

Kakšnajerazporeditevpadavin?

Kakšnevrstegledenanastaneksopadavinevtemkraju?

Naosnoviznačilnosti,kistejihzapisali,ugotovite,zakateripodnebnitipgre.

Podnebnitip:

Naštejtetripodnebnaobmočjanasvetu,kjertakšenpodnebnitipzasledimo.

Določiteenegadijakavskupini,kibopodnebnitippredstavilcelemurazredu.

Vdrugemdelusodijakisprofesoricoslovenščineponovilipravilnozapisovanje
zemljepisnihinkrajevnihimen,natopaspomočjoučnihlistovutrjevalizapisin
izpeljavovrstnihpridevnikov,poimenovanjezaprebivalcainprebivalkotegakraja
tersvojilnipridevnik.Večjipoudarekjebilnakrajihindržavahvtropskemtoplot
nempasu.

Primerskrajšanegaučnegalista-slovenščina

Izimennaslednjihkrajevizpeljitevrstnipridevnik,tvoritepoimenovanjeza
prebivalcainprebivalkotegakrajatersvojilnipridevnik.

Kraj,pokrajina
oz.država

vrstnipridevnik prebivalec prebivalka svojilni
pridevnik

Indija indijski Indijec Indijka Indijčev
Iran iranski Iranec Iranka Irančev
Jafa jafski Jafčan Jafčanka
Kongo
Kuvajt Kuvajtčan Kuvajtčanka
Tunis Tunižan Tunižanka
Niger
Namib namibijski
Sahel
Teheran Teherančan
Avstralija avstralski Avstralec
Indonezija

Vzadnjemdelusopredstavnikiskupineopraviligovorninastop,vkateremsopo
ročaliodeluvskupiniinpredstaviliznačilnosti‘svojega’podnebnegatipaobse
stavljankinazidu,kijenastalanapodlagipredhodnegadela.
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2.1.3.4 Pričakovanidosežki

Pričakovanedosežke,alikajnajdijakiznajo,smoopredelilikot:

• dijakiprepoznajopodnebnetipenapodlagiklimogramovinnavedejo
ustreznorastlinstvo,

• opišejoznačilnostiustreznegapodnebnegatipa,

• pojasnijovzrokezatemperaturneinpadavinskeznačilnostiustreznega
podnebnegatipa,

• utemeljijo nevarnost vpliva človeka na spreminjanje naravnega rast
linstvavtropskemtoplotnempasu,

• znajopravilnotvoritibesede,zapisatikrajevnainzemljepisnaimenaz
velikoalimalozačetnico,

• samozavestnejegovornonastopajo,

• obvladajorisanjevtemperatehniki.

2.1.3.5 Sklep

Zgorajopisaniprimermedpredmetnegapovezovanjasmopreizkusiliobinforma
tivnemdnevunašoli,kojebilpoukmalodrugačenkotsicer,sajsmoimeliobča
snovučilniciobiskovalce–našebodočedijake.Namestoobravnavanjanovesnovi
smotadannačrtovaliutrjevanjeinpreverjanjeznanja,kimusicerzaradipomanj
kanjačasanemoremonamenitidovoljčasa.Timskopoučevanjesejeizkazaloza
pozitivno,sajsobilidijakipozornejšinaprepletanjevsebininsosizlogičnimpo
vezovanjemhitrejezapomniliobravnavanosnov,hkratipasosenavajalinadelov
skupiniinsezgovorniminastopiurilivjavnemnastopanju.Zaučiteljeindijakeje
bilatakšnaoblikadeladobrodošlainuporabnapopestritevpouka,opaznajebila
večjamotivacijadijakov,kijedalapoletinsprožalanoveidejezamedpredmetno
povezovanjetudiučiteljem.

2.1.3.6 Viriinliteratura

1 Generationofaclimatediagram.Homerununiverse(online).(citirano23.10.
2009). Dostopno na naslovu: http://homeruniverse.xnngelqa.de/Program
mieren/Klimadiagramm/Klimadiagramm.php

2 Senegačnik,J.,Drobnjak,B.(2002).Občageografijaza1. letnikgimnazije.
Ljubljana:Modrijan.

3 ŠkerjancPavlič,K.(2008).Sodelovalnointimskopoučevanje.Gradivozade
lovnosrečanjekoordinatorjevtujihjezikov(5.11.2008,ZavodRSzašolstvo).
(citirano23.10.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si/projektiess/
gradiva/Projekt3a_Timsko_pou%C4%8Devanje_081105.ppt
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4 ŠkerjancPavlič,K.(2008).Ključnikonceptiprojektov.Gradivozadelovnosre
čanje svetovalcev Zavoda RS za šolstvo (7.12.2008, Zreče). (citirano 23. 10.
2009).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si/ppt/GLA_PG_Svetovalci_Kon
cepti%20081217.ppt

5 Učninačrt:Geografija – splošnagimnazija. (2008).Ljubljana:ZavodRSza
šolstvo.(citirano:23.10.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si/pdf/
GEO_GEO_UN_GEOGRAFIJA_gimn_adobe.pdf.
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2.1.4 GeografskeinzgodovinskeznačilnostiŠpanije
popotitimskegapoučevanja

  DunjaČurkovićPeperko,I.gimnazijavCelju

Povzetek

Vprispevkujepredstavljenprimertimskegapoučevanja.IzbranatemasoGeograf
skeinzgodovinskeznačilnostiŠpanijespoudarkomnaspremenjenidemografski
podobiinvprašanjunarodnihmanjšin.

Ključnebesede:timskopoučevanje,geografijaŠpanije,narodnemanjšine

2.1.4.1 Uvod

NaI.gimnazijivCeljuvzadnjemčasunamenjamovečpozornostimedpredmet
nemu in timskemu poučevanju. V nadaljevanju predstavljam primer timskega
poučevanjamedpredmetomageografijainšpanščina.SPolonoŠkornik,profeso
ricošpanščine,svaseodločili,dabovatimskopoučevanjeizvedlivšolskemletu
2008/2009v3.črazredu,vkateremsosedijakižetretjeletoučilišpanščinokot
drugitujjezik.Španijajimjezjezikovnegavidikablizu.Vsklopuobveznihizbir
nihvsebinsobilinekateridijakitudinastrokovniekskurzijivŠpaniji.Stimskim
poučevanjemsvaželelipoudaritikompleksnostznanjaotejdržavi,sajsepogosto
dogaja,dajeznanjemedpredmetiprevečrazdeljeno(»popredalčkano«).

2.1.4.2 Prvinetimskegapoučevanja

naslovtematskegasklopa:GeografskeinzgodovinskeznačilnostiŠpanijespou
darkomnaspremenjenidemografskipodobiinvpra
šanjunarodnihmanjšin.

Vključenapredmeta: geografija,španščina.

Vrstapovezave: horizontalna,interdisciplinarna,večpredmetna.

Tiptimskepovezave: kolaborativno(=dialogično)timskopoučevanje–dva
učiteljapoučujetavnepretrganemmedsebojnemdia
logu.

Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA ŠPAnŠčInA

Splošniciljiin
kompetence

Dijaki:

• senaučijogeografskorazmišljatiopokrajinahinljudeh,

• znajoumestitipokrajineinkrajevdoločenoširšeobmočje,
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• razumejogeografskevzrokezakulturno,civilizacijsko
inpolitičnopestrostŠpanije,

• pridobivajosposobnostzavrednotenjeprotislovijv
sodobnemsvetukotposledicrazvojaprebivalstvaingos
podarstva,

• razvijajojezikovnespretnosti,spriporočenimbranjem
vsebinvtujihjezikihpatujejezikovnespretnosti,

• razvijajozmožnostposlušanjainsporazumevanjageo
grafskihvsebinvšpanščini,razvijejovedoželjnostdo
jezikovnasplošnoinzanimanjezamedkulturnospora
zumevanje.

cilji
posameznih
predmetov

• Dijakiprimerjajosta
rostnepiramideŠpani
jevrazličnihčasovnih
obdobjihinugotavljajo
vzrokezarazlikemed
njimi,

• ugotovijovzrokezaraz
ličnomigracijskopodobo
Španijenekočindanes,

• analizirajograf,kipred
stavljanacionalnosesta
voprebivalstvaŠpanije,

• nacionalnosestavoprika
žejonazemljevidu,

• razumejoproblematiko,
kiizhajaiznacionalnein
jezikovnesestave(pou
dareknaBaskiji).

• Dijakispoznajoosnov
nazgodovinskadejstva,
kisooblikovalašpansko
kulturo,

• poglobijosvojeznanjeo
španskihobičajihinna
vadah,

• pomembnejšešpan
skepokrajineinnjihova
glavnamestaumestijona
zemljevid,

• razumejoproblematiko,
kiizhajaiznacionalnein
jezikovnesestave(pou
dareknaKataloniji).

Pričakovani
dosežki
(rezultati)

Dijaki:

• pridobijokompleksnoznanjeodružbenogeografskih
značilnostihŠpanije(žetriletapripoukušpanščine
spoznavajonavadeinobičaješpancev),

• pridobljenoznanjevšoliznajoprenestiinuporabitiv
vsakdanjemživljenju,

• znajouporabitinekateregeografsketerminevšpanščini.

Dejavnosti
učiteljev

• Predizvedbotimskihursvavsakaprisvojiuripripravili
dijakenatimskodelo.Predstavilisvanaravnogeografske
značilnostiŠpanije(Iberskegapolotoka).

• PripravilisvaskupnopredstavitevPowerPoint,kijes
slikovnim,grafičniminkartografskimgradivomponazo
rilanajinorazlago.

• Izdelalisvaučnalista,vsakazasvojdelsnovi.
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Dejavnosti
dijakov

Dijaki:

• zauvodnomotivacijorešijonalogonaučnemlistuin
uporabijosvojepredznanjeoŠpaniji,

• primerjajostarostnepiramideŠpanijezaleta1900,1950,
1970,2007in2050teranalizirajovzrokezarazlikemed
njimi,

• medrazlagodejavnosodelujejoinizpolnjujejoučneli
ste,

• nazemljeviduŠpanijepokažejozahtevanepokrajinein
glavnamesta,

• urijosevizpolnjevanjunemekarte,kamorvpisujejona
cionalnoinjezikovnosestavo,

• preberejokrajšebesedilovšpanščiniinnakoncupreve
rijo,aligarazumejo.

Dokazi
(evidence)

Dijaki:

• navedejoosnovnepodatkeoŠpaniji,

• ugotovijorazlikemedstarostnimipiramidamiinrazloži
jovzrokezarazlike,

• pojasnijo,zakajjedanesŠpanijadržavapriseljevanja,

• nakartipokažejopokrajineŠpanije,

• imenujejonarodnemanjšinevŠpaniji,

• pojasnijo,zakajševednoprihajadotrenjinterorističnih
napadovvŠpaniji,

• odgovorijonavprašanjanaučnihlistih.

Sklep
(evalvacijaza
dijake)

Dijaki:

• izpolnijoučnilist,skaterimsoutrdilisvojeznanjeona
ravnoindružbenogeografskihznačilnostihŠpanije,

• odgovorilisotudinavprašanjeoprednostihinslabostih
konkretnegatimskegapoučevanja.

Izdelalisvatudiučnalista(priloga1in2).UčnilistPoloneŠkornikjevšpanskemjezi
ku.Uporabilisvagapriuvodnimotivacijiinpripridobivanjunoveučnesnovi,kjersva
sevrazlagiinrazgovoruzdijakidopolnjevaliterizmenjevali.Mojučnilistjenamenjen
utrjevanjuinponavljanju,zatosvagauporabiliobkoncudrugeure,kosvakončalina
jintematskisklop.KersvaželelipoudaritikompleksnostznanjaoŠpaniji,sovprašanja
vezananacelotnosnovŠpanije,nesamonatistidel,kisvagaobravnavaliskupaj.
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2.1.4.3 Sklep

Poizvedenihurahsvanapravilirefleksijoopravljenegadela.Stimskimpoučeva
njemsvabilizadovoljni.Medsabosvasedobrodopolnjevali.Delosvasienako
merno razdelili. Prednost takšneganačinadelav razredu jepredvsem ta,da se
lahkossodelavcemvznanjudopolnjuješ.Dijakidobijocelostenpogledodoločeni
temi.Dijakisobilipripoukudejavni,sodelovalisovrazgovoruinrazlagi,vestnoso
izpolnjevaliučneliste.Slabosttimskegapoučevanjajepredvsemvnašihurnikih,
zatosvatežkonašličaszaskupnonačrtovanje.Zapripravosvapotrebovaliprecej
časa.Izvedbaobehurjepotekalavponedeljekinpetek.Boljebibilo,čebilahko
izvedlinajinodejavnostvblokuri.Tudidijakisoizrazilisvojemnenjeotimskem
poučevanju.Izjaviliso,dastabiliurizanimiviinvečinasijihželiševeč.Nekateri
soimelitežavezzapisovanjemučnesnovivzvezke.Nisovedeli,kajnajnapišejo
vkaterizvezek.Nekaterimsejezdelo,dasovkratkemčasudobiliizjemnoveliko
informacij,zakaterenisobiliprepričani,hkateremupredmetusodijo.

2.1.4.4 Viriinliteratura

1 CortésRamirez,S.(2008).NuevoAdónde.Recenati:EuropeanLanguageInsti
tute,str.53.

2 Brinovec,S.etal.(1994).GeografijaEvrope.Ljubljana:Mladinskaknjiga.
3 Brinovec,S.(1995).Evropa.(kartografskogradivo:nemebarvnekarte).Kranj:

Terra.
4 Demografska piramida Španije (2007). Wikipedia (online). (citirano 30.

3. 2009). Dostopno na naslovu: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:
Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a_(2007).png

5 Učni načrt: Geografija – splošna gimnazija (2008). Ljubljana: Zavod RS za
šolstvo.(citirano30.8.2008).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si.

6 Učninačrt:Španščina.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.(citirano30.8.2008).
Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si.

Priloge

Učnilist1:Geografija

Učnilist2:Španščina
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Uč ni list 1

Geografija

VAJEZAUTRJEVANJE
ŠPANIJA

1. Dopolni.Španijaležina polotoku.

 Velikostdržaveje .Ima milijonovprebivalcev.

2. Španskogovorijoševnaslednjihdržavah:



3. NanemokartoIberskegapolotokavrišiKantabrijskogorovje,Meseto,Betijske
Kordiljere,Kastilskogorovje,AragonskoinAndaluzijskonižavje.Poimenujoz
načenereke.

1

2

3

4

5

4. KdajsejeŠpanijapriključilakEU?

4.1. PojasnipomenpriključitveŠpanijekEU.

5. GrafprikazujestarostnopiramidoŠpanijezaleto .Izbirajmedleti
1900,1950,2007.Pojasnisvojoodločitev.Kakobilahkovedel,tudičeneznaš
špansko,kajpomenitabesedivaronesinmujeres?
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Vir:DemografskapiramidaŠpanije(2007).Dostopnonanaslovu:http://es.wikipedia.
org/wiki/Archivo:Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n_de_Espa%C3%B1a_(2007).
png(30.3.2009)

6. ZakajjeŠpanijadanesdeželapriseljevanja?

7. KartaprikazujejezikovnosestavoIberskegapolotoka.Kštevilkamnapišiime
nanarodov,kiživijonaobmočjuoznačenihsposameznoštevilko.

1

2

3

4

5

8. PrimerjajpoložajposameznihnarodovvčasuFrancovediktatureindanes.

9. PojasnipojemETAinnavedi,katerecilježeliuresničitiinnakakšennačin.

10. Napišivtise(pozitivnealinegativne)otimskiuri.Kajpredlagaš?
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Uč ni list 2

Španščina

MEDPREDMETNOPOVEZOVANJE–ŠPANIJA
EJERCICIOS

1. ¿Co nocéis España?
a) Da tos es tadísti cos:
España es un país si tua do en el  en la  Ibérica. Mide 
505.988  y tie ne apro xi ma da men te  mil lo
nes de ha bi tan tes (2003). 

 es la ca pi tal y la ciu dad más gran de del país con  mil lo nes 
de ha bi tan tes. 
La  española es de co lor  y rojo con el 
en la par te ama ril la. 
La  es el euro des de el año 200 . España es el miem bro de la 

 des de el año 1986.
Los ríos más lar gos son:  (1007 kilóme tros),  (910 km), 
Due ro (895 km), Gua dia na (778 km) y  (657 km). 

b) Español en el mun do:
Se hab la en América La ti na me nos en , en  en Gui
nea Bis sau y en Asia en .

c) La hi sto ria de España:
En el año  vi nie ron a España los ára bes y con qui sta ron todo el país. En el año 
722 los ára bes que da ron ven ci dos en una ba tal la por los as tu ria nos y así em pezó la 

 de España que ter minó en .
El año 1492 es muy im por tan te para los españoles. En ese año los Re yes Católi cos, 

 y , 
ex pul sa ron los ára bes de la penínsu la,  des cu
brió América, Ne bri ja es cri bió la pri me ra gramática española y ob tu vie ron el pri mer 

 español – la ti no.
Los años 1933 – 1936 fue ron de ter mi na dos por la Guer ra  española en 
la que murió más de un millón de ha bi tan tes. En 1936 em pezó la dic ta du ra del Ge ne ral 

 que ter minó con su muer te en 1975. En los años de dic ta du ra mi gra ron 
muc hos españoles de su país so bre todo a América La ti na. 
El he re de ro al tro no fue El Rey  y se es po sa Rei na . Des
pués de la muer te de Fran co en España co menzó una época del cre ci mien to económico.
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d) Ex pli ca las si gu ien tes pa la bras.
• Fla men co.
• Pael la va len cia na. 
• San gría.
• Las cor ri das que tie nen lu gar so bre todo los do min gos.
• San tia go de Com po ste la.

2. Las co mu ni da des autóno mas de España.
España se com po ne de 19 re gio nes (17 co mu ni da des y 2 ciu da des autóno mas):
¿Cuál es el nom bre de cada una de las re gio nes que apa re cen en el mapa? ¿Cómo se 
lla man sus ca pi ta les y sus ha bi tan tes?

Vir: Sil via Cortés Ra mi rez, Nue vo Adónde (2008). Za lož ba ELI, str.53.
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3. Ca ta luña – Ca ta lun ya
a) Res pon de las pre gun tas:

• ¿Dónde está si tua da?
• 
• ¿Cuántos ha bi tan tes tie ne?
• 
• ¿Cómo se lla ma el bai le típico de Ca ta luña?
• 
• ¿Cuáles son ar ti stas más coo ci dos de Ca ta luña para ti? ¿A qué se de di ca ron?
• 
• ¿Co no ces las ra zo nes por las que Fran co per si guió a los ca ta le nes du ran te su 

dic ta du ra?
• 

b) El ca talán – la len gua coo fi cial de Ca ta luña
Lee el si gu ien te tex to.
El español o ca stel la no es idio ma ofi cial en todo el país. Es la len gua ma ter na pre do
mi nan te en la prácti ca to ta li dad de las co mu ni da des autóno mas de España. Seis de las 
17 co mu ni da des tie nen además, jun to con el ca stel la no, otras len guas como coo fi cia
les. El bi lingϋismo en di stin tas si tua cio nes co mu ni ca ti vas es una prácti ca ha bi tual por 
par te de muc hos de los españoles.
La con sti tu ción española de 1978 (des pués de Fran co) re co no ció tres idio mas re gio na
les: el ca talán, el eu ske ra y el gal le go.
Según una en cue sta del año 2005, el ca stel la no sería la len gua ma ter na del 89% de la 
pob la ción española, el ca talán/va len cia no del 9%(unos 4,4 mil lo nes de per so nas), el 
gal le go 5% y el vas co 1%. 
En Ca ta luña el fac tor más im por tan te del bilngϋismo so cial es la in mi gra ción des de el 
re sto de España. Se ha cal cu la do que, sin mi gra cio nes, la pob la ción de Ca ta luña hu
bie ra pa sa do de unos 2 mil lo nes de per so nas en 1900 a 2,4 en 2001, en vez de más de 
7 en 2008; es de cir la pob la ción sin mi gra ción hu bie ra sido el 39% de la real.
El ca talán se hab la tam bién en Fran cia, An dor ra e Ita lia.
El ca talán per te ne ce a las len guas ro man ces, den tro de la fa mi lia de las len guas in do
eu ro peas y pro ce de del latín vul gar.
Tie ne el re co no ci mien to de idio ma ofi cial en Ca ta luña e Is las Ba lea res.
El ca talán es una len gua puen te. Esto sig ni fi ca que no sa be mos muy bien si es de la 
fa mi lia del francés o del ca stel la no por que tie ne ras gos de los dos idio mas.
Va rie dad del ca talán oc ci den tal es el va len cia no que es el idio ma ofi cial en la Co mu
ni dad Va len cia na.
En Ca ta luña, el ca stel la no es la len gua ma ter na de la ma yoría de la pob la ción (un 
53,5%), el ca talán es la len gua ma ter na del 40,4%.
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El ca talán de las Is las Ba lea res es una va rie dad del ca talán.
En cier ra en un círcu lo la le tra V si la afir ma ción es ver da de ra o la F si es fal sa según 
el tex to.
Español no es la len gua ofi cial en Ca ta luña. V F
La con sti tu ción española mo der na fue es cri ta a los  
co mien zos de la dic ta du ra de Fran co. V F
Según la con sti tu ción en España hay cua tro len guas ofi cia les,  
además de ca stel la no tres len guas re gio na les. V F
Ca stel la no es la len gua ma ter na de to dos los españoles. V F
Si no hu bie ra mi gra do tan ta gen te a Ca ta luña, hoy en día  
habría te ni do Ca ta luña so la men te 2,4 mil lo nes de ha bi tan tes. V F
La gen te que re si de en An dor ra hab la tam bién ca talán. V F
Ca talán no per te ne ce a la fa mi lia in do eu ro pea. V F
Ca talán es la len gua ro man ce y no pro ce de del latín vul gar. V F
Ca talán es la len gua ofi cial en las Is las Ba lea res. V F
La len gua puen te sig ni fi ca que sa be mos que el ca talán  
es de la fa mi lia francés y español. V F
Va len cia no es una va rian te del ca talán y se hab la en la  
Co mu ni dad Va len cia na. V F
Ca talán es la len gua ma ter na de la ma yoría de la gen te que  
re si de en Ca ta luña. V F
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2.1.5 Kakovpoukvpeljatičimvečmedpredmetnih
povezav

  VesnaFabjan,SrednjašolaČrnomelj

Povzetek

V prispevku je prikazan primer akcijske raziskave, ki se osredotoča na možnost
medpredmetnihpovezavnašoliinopisujepodrobenprimerpovezovanjageografije
ininformatike.Povezovanjetehpredmetovjenujnožezato,kersevelikoliterature,
virovtergeografskihorodijnajdenamedmrežju,leznatijihjetrebanajtiinupora
bitikotenegaizmedpripomočkovzapestrejšiinučinkovitejšipouk.

Ključnebesede:medpredmetnopovezovanje,timskodelo,kompetence

2.1.5.1 Uvod

Nanašišoliugotavljamo,da jeprinasmalomedpredmetnegapovezovanja.Ker
smosenekateriučiteljizavedeliprednostitakšnegapouka,smoseodločilizaakcij
skoraziskavo,kinajbispodbudilatakoobsegkotstopnjo(kakovost)medpredmet
negapovezovanja.Našprojektstempodpiratudismiselnovihoz.posodobljenih
učnihnačrtovizleta2008.

2.1.5.2 Razprava

Raziskovalnovprašanjeinnjegovautemeljitev

Raziskovalnovprašanjesejeglasilo:»Kakovpoukvpeljatičimvečmedpredmetnih
povezav?«Zatakšennaslovsmoseodločili,kersmomenili,dabotakšnaoblika
dela,tj.akcijskaraziskava,vključilainpritegnilačimvečučiteljev.

Projektsmozačelispredavanjem,kjersmobiliučiteljiseznanjeniznačiniinnačr
tovanjemmedpredmetnegapovezovanja,natopasmonosilciraziskavevoblikian
ketepovprašalisodelavce,kolikosežemedpredmetnopovezujejoinkjesoključne
težave.Anketiranih jebilo30učiteljev.Spomočjoanalizeanketsmo izpostavili
ključneugotovitve(dejanskoinželenostanje).

opisdejanskegastanja

Zanalizoanketesmougotovili:

• učiteljislabopoznajoučnenačrtepredmetov,kijihnepoučujejo;

• vmedpredmetnempovezovanjusosežepreizkušali,večinajihjezato
nameniladveuri,sopatudiučitelji,kisoizvedlidesetalivečurtovrst
nihpovezavvzadnjihdvehletih;
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• tovrstnooblikopoučevanjanačrtujejotako,daseprinačrtovanjudogo
varjajoskolegi,pomembnajetudidobraidejaalipobudasodelavcev;

• uspešnosttovrstnihurnajvečkratpreverjajovoblikianket,pogovorov
zdijaki,zučnimilisti,govornimivajamiinizdelki…;

• največizkušenjprimedpredmetnempovezovanjujevhorizontalniob
likipoučevanja,temuslediizmenjavaidej,projektnodelo;

• povezovalnielementjevsebina,ravenpamedpredmetna.

opisželenegastanja

Scilji,kismosijihzastavili,smoželelidoseči:

• učiteljinajbibilipripravljenimedpredmetnonačrtovatioddvehdode
setihurvenemšolskemletu;

• prednostitakegapoučevanjanajbodopopestritevpouka,pridobivanje
znanjadijakovzrazličnihzornihkotov,koristenjetudiizziv,kipome
ninovpristopkdelu,ciljisovečjadejavnost,motiviranostinsamostoj
nostdijakov…;

• večjaustvarjalnostučiteljev,možnostizmenjaveizkušenjinusklajeva
njassodelavci;

• spoznavanjedelasodelavcev;

• osebnarast,bogatenjeidejinmetodikedela;

• načrtovanje medpredmetnega poučevanja v obliki mrežnega načrta,
usklajevanjaspogovorioziromadogovarjanjem;

• sodelovanjessodelavcinapodlagipoznanstevinprijateljstva;

• ustvarjanjenovihavtentičnihsituacijinuresničevanjeciljevučenjaza
življenje.

2.1.5.3 Načrtdejavnostizareševanjeproblema

opredelitevmedpredmetnepovezave

Kotenoizmeddejavnostivakcijskiraziskavismosizamislilimedpredmetnopove
zavomedgeografijoininformatikovprvemletniku.

Medpredmetnopovezavo smoopredelili kot interdisciplinarno (sodelujočipred
metiimajodelnoskupnicilj)inhorizontalno(znotrajenega,tj.prvegaletnikagim
nazije).

Vpovezavostabilavključenadvaoddelka(30dijakovvdvehskupinah),sodelovali
pasoučiteljicageografijeindvaučiteljainformatike.

Ključniprobleminmožnostizarešitev

Napodlagivečletnerealizacijepoukavprvihletnikihugotavljam,dajesnovprve
galetnikageografijezelozahtevnainobsežna.Vdrugemintretjemletnikujoje
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trebavečkratponoviti,patudiobterenskemdelusepogostoizkaže,dadijakipri
poukunaučenihpojmovingeografskihpojavovvnaravineprepoznavajo.Učitelji
hitimozrazlago,rišemonatablorazneslike,skice,demonstriramo,prikazujemo
proceseinpojavesslikami,videoposnetki…Akljubtemuselahkozgodi,dadi
jakiobkoncušolskegaletapomešajopojmeinpredstaveoštevilnihgeografskih
pojavihinprocesih,kisojihspoznavalivseleto.Delnorešitevsmovidelivtem,da
dijakispomočjoiskanjavirovinizdelaveseminarskenalogepoglobijo,ponovijoin
utrdijožepridobljenoznanje,povezanozdoločenogeografskotemo,obtempase
spodročjainformatikenaučijouporabljatiprogramskaorodja,kotsoWord,Excel
inPowerPoint.

Strukturiranostučnegasklopa

ciljipovezave

Vsebinskicilji Procesnicilji

Dijaki:

• sepodrobnejeseznanijozizbrano
vsebino,vezanonasnovprvega
letnika,

• obkonculetaponovijosnovinjo
utrdijo,

• senaučijopravilnozasnovati(raz
členiti)seminarskonalogo,

• obvladajozahtevaneračunalniške
tehnike.

Dijaki:

• analizirajogeografskepodatkein
jihgrafičnoalislikovnoponazorijo,

• uporabljajorazličnevire,

• izdelajonalogopopredpisanihnor
mah,

• uporabljajoračunalnik,

• govornonastopajo,odgovarjajona
zastavljenavprašanja.

Povezovalnielementi(GEo/InF) metodeinoblikedela

• temaoz.vsebina,

• delozračunalnikom,

• analizavirov,

• grafičnapredstavitev.

• samostojnodelosporočanjem,

• delozrazličnimiviri(medmrež
je,različnastrokovnaliteratura,
revije...),

• projektninačindela.

Pričakovanidosežki/rezultati

Dijaki:

• uporabijomedmrežjekotmožnigeografskivir,

• izberejovireindrugogradivo,

• izberejopotrebnepodatke,

• gradivologičnouredijo,

• gradivopredstavijo(kriteriji).
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načrtdela

Kotučiteljicageografijesemnovembraleta2007dijakomprvega letnika izročila
seznamznaslovi,kisobiliizbraniizsnoviprvegaletnika–fizičnageografija.Di
jakisosevpisalipodizbraninaslov.Polegsempriložilanavodilaoziromazahteve,
vezanenamojpredmet.Tesobile:

• nalogamoraimetivsaj2.000besed,

• obvezna literatura jeučbenik–snov izučbenika je trebadopolnitiz
vsajdvemadrugimaviroma(strokovnaliteratura,medmrežje),

• obdelatigeografskepodatkeinjihponazoritistabelo,grafom,sliko…,

• oddatiseminarskonalogovpisniobliki,

• pripravitipredstavitevnalogespomočjoračunalnikazasošolcevobse
gusedmihstraniinjopredstavitivpribližnosedmihminutah.

Dijakisonalogoizdelovalipripredmetuinformatika,kjersosehkratiskozišol
skoletonaučiliuporabljatizgorajomenjeneprograme.Tuditamstaprofesorjaod
njihzahtevalapravilnoizdelanoseminarskonalogoterpredstavitevPowerPointpo
kriterijihzainformatiko,kipasoseujemalitudisprejnavedenimizahtevamiza
geografijo.

Priurahinformatikesembilavvsakiskupinidveurinavzočatudisama.Dijakom
sempomagalapravilnozastavitistrukturonaloge.Individualnosemjimsvetova
laglededodeljeneganaslova.Dijakisonatododoločenegadatumaoddalisemi
narskonalogovpisniobliki.Nalogosempregledalainsiobmorebitnihnejasno
stihzapisalanapakeinpomanjkljivosti.

Dijakisonalogopredstavilikonecmaja,vurahinformatike,nakaterihsembila
tudi sama. Na koncu predstavitve sem dijake povprašala o nejasnostih. Vpraša
njasopostavljalitudisošolci,kisoobposlušanjuhkratiponovilisnovcelegaleta
geografije.Nalogosemnatopoizdelanihkriterijihocenila.Enakojenaredilučitelj
informatikepokriterijihzasvojpredmet.

Tedendnipokončanihpredstavitvahsodijakipisaliceloletnitest.Namernojevse
bovalševečslikovnegagradivakotsicer.Pokazaloseje,dasodijakiboljeprepoz
navalinaravneproceseinpojave,boljšejebilovsebinskoznanje,vezanonasnov,
kisojodijakiponovnoobravnavalivsklopumedpredmetnihpovezav.

Evalvacijadela

Dabioddijakovpridobilimnenjeoprojektu,smojihprosili,danazadnjistrani
predstavitvepredstavijotežave,skaterimisosesrečevalipridelu,intudipozitivne
izkušnje.

Dijakisoidejoocenilizelopozitivno,sajnibiloobčutka,daproučujejoneuporab
nevsebine.Združenodelosorazumelikot»manjdelazanje«(rajeenaseminarska
nalogakotdve)inpoglobitevznanja.Povezavopredmetovsozelopozitivnooce
nili,težavejimjedelalaletehničnaizvedbanaloge,nekaterimzbiranjeinanaliza
virov.
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2.1.5.4 Sklep

Delovprojektu(akcijskiraziskavi)jebilokoristnotudizavpleteneučitelje.Zan
ketosmonamrečugotovili,dajenanašišolimalomedpredmetnegapovezovanja,
po izvedbiprojektapasosepokazalipozitivniučinki invečjapripravljenostza
medpredmetnopovezovanjevprihodnje.Zatobomotakevrstedelo,tudinoveuč
nepristope,nadaljevali.

2.1.5.5 Viriinliteratura

1 Kunaver,J.(1997).Občageografija.Ljubljana:DZS.
2 Učni načrt: Geografija – splošna gimnazija (1998). Ljubljana: Zavod RS za

šolstvo.(citirano24.11.2009).Dostopnonanaslovu:http://portal.mss.edus.
si/msswww/programi2005/programi/gimnazija/gimnazija/geog.html

3 Učninačrt:Geografija – splošna,klasična in ekonomskagimnazija (2008).
Ljubljana: Zavod RS šolstvo. (citirano 24. 11. 2009). Dostopno na naslovu:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_
gimnazija/geografija_spl_gimn.pdf
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2.1.6 medpredmetna učna ura geografija – angleški
jeziknatemoorientacijainkartografija

  MatejLavtižar,ZdenkaVarl,TehniškišolskicenterKranj

Povzetek

Vprispevkujepredstavljenamedpredmetnaučnaurageografija–angleškijezikna
temoorientacijainkartografija,kijebilaizvedenavoblikiinteraktivnegatimskega
poučevanja.Stimskimpoučevanjemnamajevdvehurahuspelorealiziratipostav
ljenacilja.Dijakisoponovilivsebineorientacijeinkartografijeterhkratispoznali
osnovnostrokovnoterminologijovangleškemjeziku.Ugotovilasva,dadobronačr
tovanamedpredmetnauradijakemotivirazašolskodeloindajesodelovalnouče
njedobrametodazautrjevanjeučnesnovi.

Ključnebesede:timskopoučevanje,medpredmetnopoučevanje,sodelovalnouče
nje,orientacijainkartografija.

2.1.6.1 Uvod

Najiniuri interaktivnega timskegapoučevanja tipaA (dvaučitelja sočasnopou
čujetaistoskupinodijakov,pravilomatudivistemprostoru)svaizvedlavprvem
letnikustrokovnegimnazije.TidveuristadelmednarodnegaprojektaPosodobi
tevgimnazij,kigaizvajamonanašistrokovnigimnaziji.Določilismociljeinprio
ritetnapodročjaposodabljanjaprvega letnika.Cilji sokakovostnejšipouk,večja
motiviranostdijakovzadeloinboljšiučnidosežki.Našaprioritetnapodročjapo
sodabljanjapasosodelovalnopoučevanje, timskopoučevanje teraktivneoblike
in metode dela. V skladu z izbranimi prioritetnimi področji smo oblikovali naš
šolskirazvojniprojektznaslovomKranj,vkateregasmovključilivečinopredme
tov.Zanašučiteljskizborjebiltoprvitakoobseženmedpredmetniprojekt.Vanj
smovložilivelikoenergijeinčasa,vendarjebilnaštrudpoplačan.Kersmomorali
učiteljiprojektnačrtovatiskupaj,delnosmogaizvajaliskupaj,vcelotipasmoga
tudiskupajvrednotili,smosedrugoddrugegavelikonaučiliintakoustvarilibolj
sodelovalnokulturonanašišoli.Tapajepogojzasistematičnovpeljavotimskega
poučevanjavnaslednjemšolskemletu.

Najinomedpredmetnotimskopoučevanjeje»enostaven«primerracionalnemed
predmetnepovezave,skaterodosežemovečkotsklasičnimiučnimioblikami.Vse
binespodročjaorientacijeinkartografijesodelučnihvsebinza1.letnikgeografi
je,sočasnopadelpomembnihvseživljenjskihznanj,kijihmoradržavljanEvrope
obvladati tudi v angleškem jeziku. Zaradi obdelave istih učnih vsebin z zornih
kotovdvehpredmetovsidijakiučnosnovboljezapomnijo.Kerjenačindelazaradi
prisotnostidvehučiteljevlahkodrugačen,pajetozadijakedobrodošlaspremem
ba,kipopestrišolskosivino.Pomembnosenamazdi,dasodijakiskupniurizelo
pohvaliliindasobilinjihovidosežkipritestu,kijetosnovvključeval,zelodobri.

Vsebinamedpredmetneučneuremedgeografijo inangleškim jezikom jepove
zanasšolskimrazvojnimprojektomzaprviletnikstrokovnegimnazije,kivklju
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čujetudiizvedboterenskegadela.Vtemprojektuimageografijanosilnovlogoz
osrednjotemoorientacijainkartografija.Kersodijakiomenjenotemožespoznali
priurahgeografije, jebilglavninamenmedpredmetnihučnihurponovitevgeo
grafskihvsebin,kijihdijakipotrebujejozauspešnoterenskodelo,inpoznavanje
strokovneterminologijevangleškemjeziku.Vrstapovezave,kisvajopritemupo
rabila,jeinteraktivnotimskopoučevanjetipaA.Izvedlasvajovprvihletnikihstro
kovnegimnazije.Celotnapripravamedpredmetnepovezave jepotekalaskozi tri
faze:načrtovanje,izvedbainevalvacija(zugotavljanjemdoseženihučnihciljev).

2.1.6.2 Načrtovanjedela

Jezelopomembnafazapripripravimedpredmetnepovezaveintudičasovnozelo
zahtevna. Izdelalasvacelotenscenarijpotekamedpredmetnepovezavevokviru
dvehučnihur.Pripravilasvaučni list,evalvacijskivprašalnikzadijakeindrugo
potrebnogradivo(atlase,pomožnidelovnizemljevid,slovarje).Učnilistzvsebino
orientacijeinkartografijejepripravilučiteljgeografije,učiteljicaangleščinegaje
prevedla.Kerdijakinisopoznalistrokovnihgeografskihizrazovvangleškemjezi
ku,soenouroangleškegajezikanamenilinjihovemuspoznavanju.Odločilasvase
zaskupinskooblikodela.Skupinepoštiridijakesvaoblikovalagledenanjihovo
znanjeangleškegajezika.Vsakemučlanuskupinesvadoločilaštevilkoodenado
štiri(zaradisistemaodgovarjanja).Načrtovalasvatudipripravoučilnice.Pregleda
lasvaurnikindoločiladaninuriizvedbe.Naogledsvapovabilakritičnekolege.
Napisalasvanačrtizvedbeureinskupnoučnopripravo.

Prvinemedpredmetnepovezave

Učnatema:  Orientacijainkartografija.

Vključenapredmeta: geografija,angleškijezik(1.letnik).

Učneoblike:  skupinska,frontalna,individualnodelozdijaki.

Učnemetode:  metodarazlage,razgovora,metodadelaskarto,atla
sominslovarjem.

Skupnicilji:  znanje orientacije v prostoru in uporaba različnega
kartografskegagradivavslovenskeminangleškemje
ziku.

Pričakovanidosežki dijakiznajouporabljatistrokovnoterminologijos
(rezultati)zdokazili področjaorientacijeinkartografijevslovenskemin
(evidencami):  angleškemjeziku.Obkonkretnihnalogahspodročja

orientacije in kartografije dijaki samostojno zberejo
potrebneinformacijeizrazličnihvirov(slovar,atlas,
karte).

Povezovalnielementi: cilji,pričakovanirezultati,dejavnosti.
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Strukturazaskupnopripravozamedpredmetneoziromakurikularnepovezave

Skupnidelpriprave

naslov Orientacijainkartografija

Vključenapredmeta geografija,angleščina

Skupnicilji Dijakiseznajoorientirativprostoruinuporabljatiraz
ličnakartografskagradivavslovenskeminangleškem
jeziku.

Skupnipričakovani
rezultatizdokazili
(evidencami)

Dijakiznajouporabljatistrokovnoterminologijospo
dročjaorientacijeinkartografijevslovenskeminangle
škemjeziku,obkonkretnihnalogahspodročjaorienta
cijeinkartografijedijakisamostojnozberejopotrebne
informacijeizrazličnihvirov(slovar,atlas,karte).

Predmetnidelpriprave–vstopiposameznihpredmetov

GEoGRAFIJA

(4ure)

AnGLEŠčInA

(1ura)

Pričakovanido-
sežki(rezultati)
posameznihpred-
metovzdokazili
(evidencami)

Dijakiseznajoorientirati
vprostoruinuporabljati
terrazbratikartografsko
gradivo,uporabljajokom
pas,skaterimdoločijo
smerS,orientirajokartoin
ugotovijoazimut,naštejejo
sestavnedelezemljevida,
pojasnijopomenmerilain
izračunajodejanskorazda
ljovnaravi,določijogeo
grafskoširinoindolžino
neketočkenazemljevidu,
opišejoznačilnostivzpo
rednikovinpoldnevnikov
inuvrstijozemljevideglede
navsebinoinmerilo.

Dijakinapodlagipredela
nesnovipriurahgeografije
samipoiščejostrokovne
izrazespodročjaorienta
cijeinkartografijevan
gleškemjeziku,izdelajo
slovarčekstrokovnihizra
zovinznajoosnovnoter
minologijostegapodročja
samostojnouporabljatipri
interpretacijigeografskih
informacij,kijihpridobi
jozbranjemkartografskih
gradiv.

ciljiposameznih
predmetov(pov-
zetialiprirejeni
izučnihnačrtov)

Dijakispoznavajoinupo
rabljajopreprostemetode
terenskegadelakotnačina
pridobivanjageografskih
informacij,orientirajosev
pokrajinispomočjozem
ljevidainkompasa,inter
pretirajoinuporabljajo
informacije,kijihdobijoz
branjemzemljevida.

Dijakispomočjoznanja,
kisogažeusvojilivma
terinščini,razvijajospo
razumevalnezmožnostiv
angleškemjezikuinprema
gujejojezikovneovirevan
gleškemjeziku.Spomočjo
medpredmetnepovezavese
dijakinaučijobratigeograf
skeinformacijev
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angleškemjezikuinjih
interpretirativangleškem
jeziku.

Dejavnostidijakov DijakidoločijosmerS,
orientirajokarto,določijo
azimut,imenujejosestavne
delezemljevida,računajo
dejanskerazdaljevnaravi,
spomočjoizohipsdoločajo
nadmorskovišino,izzem
ljevidovdoločijogeograf
skoširinoindolžinokrajev,
izbranezemljevideuvrstijo
gledenameriloinvsebino.

Dijakipoiščejostrokovne
izrazespodročjaorientaci
jeinkartografijeinizdelajo
slovarčekstrokovnetermi
nologije.

Dejavnostiza
preverjanje

Testzapreverjanjeznanja. Vsebinespodročjaorien
tacijeinkartografijesobile
vključenevrednitestza
preverjanjeznanja.

Dejavnostiza
ocenjevanje

Pisnoocenjevanjeznanja. Vsebinesobilevključenev
testza3.enotoučbenika.

2.1.6.3 Izvedbadela

Učilnicosvapripravilažepredzačetkomučneure.Dijakesvarazdelilavskupine.
Dobilisoučnelisteindrugogradivo.Uvodvučnouroinvsapreostalanavodilaso
bilapodanavangleškemjeziku.Dijakisoreševaliučnelistepomanjšihvsebinskih
sklopihzodmerjenimčasovnimintervalom.Vsebinaučnihlistovjebilaorientacija
inkartografijavangleškemjeziku.Dijakisoodgovorezapisovalivobehjezikih.Z
učiteljicoangleščinesosesporazumevalivangleškemjeziku,zučiteljemgeogra
fijepavslovenskemjeziku.Medreševanjemvsebinskihsklopovsvakrožilamed
skupinamiinpomagalaprireševanjuproblemov.Popotekučasa,kijebildoločen
zareševanjedoločenegavsebinskegasklopa,jenavprašanjeodgovorilčlanskupi
ne.Sistemodgovarjanjajepotekaltako,dasodijakidobilištevilkeodenadoštiri.
Privsakiskupinisvazaodgovorlahkopoklicalakaterokolištevilko,zatosomorali
bitipripravljenivsičlaniskupine.

načrtizvedbeure

Predmet:angleščina.

Uporabljenogradivoinučnipripomočki:učnilistzvprašanjivangleščini,
atlas,zemljevid,slovar.
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Učnisklop:Človekinpokrajina.

Učnatema:Orientacijainkartografija
(utrjevanježepredelanesnoviprigeo
grafijivangleščiniinslovenščini)–del
medpredmetnegaprojektaKranj.

medpredmetnapovezava:angleš
činaingeografija.

Vrstatimskegapoučevanja:inte
raktivnotimskopoučevanje(dva
učiteljasočasnopoučujetaistosku
pinodijakovvistemprostoru).

Učneoblike:frontalna,skupinska,individualnodelozdijaki.

metode:metodarazlage(navodilazadelo),metodarazgovora,metodaskupin
skegadela,metodadelaskarto,atlasominslovarjem.

Trajanje:2uri.

Potekdelainizdelkidijakov:

• dijakiposlušajonavodilazadelo,

• dijakivskupinirešujejonalogeizučnegalistavslovenskeminangleškem
jeziku(vprašanjasovangleškemjeziku),

• dijakiodgovarjajonapostavljenavprašanja,

• dijakipopravijonapakevsvojihodgovorih,

• dijakioddajoizpolnjenučnilist,

• dijakiizpolnijoevalvacijskivprašalnik.

Učiteljevedejavnosti:

• učiteljapripravitaprostor,razdelitavsaučnagradiva(učnilist,atlas,zemlje
vid,karto,slovar),

• podatanavodilazadelo,

• vesčasurestavinterakcijidrugzdrugiminzdijaki,

• pomagatadijakomprideluvskupinah,

• učiteljakomentirataodgovoredijakovnavprašanjavučnemlistu,

• učiteljaizpeljetaevalvacijodijakov.

Refleksija,zanimivosti,prednosti,slabostiinpredlogi(glejpoglavje2.1.6.4).

2.1.6.4 Ključneugotovitvezvrednotenjemdela

Poizvedbimedpredmetnepovezavesvadijakomrazdelilaevalvacijskivprašalnik
innaredilaanalizo.Analizaodgovorovdijakovkaže,dasidijakipodobnihmed
predmetnihpovezavmedtujimjezikominnaravoslovnimalidružboslovnimpred
metomželijo.Dijakizeloradidelajovskupinah.Ponosnisobili,dajevsakizmed
njihlahkoprispevalkpravilnemuodgovoru.Napisalasvasvojirefleksiji.Najbolj
svabilanavdušenanadtem,dasobilivsidijakivesčasdejavni.Refleksijosona
pisalitudikritičnikolegi,kisobiliprisotni.Tisopohvalilidobropripravljenouro,
najinousklajenost,predvsempasobilinavdušeninadtem,kolikodijakiprvegalet
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nikažeznajo.Priobehpredmetihsvavsebinemedpredmetnegapoučevanjavklju
čilavredentestindosežkidijakovnatestusodokaz,dasvazastavljeneučnecilje
realizirala.Glavneugotovitveso:

• dijakisoradidelalivskupinah;
• snovsožepoznali,zatojimvprašanjanisopovzročalavečjihtežav;
• dijakizangleščinonisoimelivečjihtežav;
• pokazalisovelikomotiviranostzadelo,vsivskupinisosetrudili,dabi

poiskalipravilneodgovore;
• delodgovorovsmopreverjalivslovenščini(tadelodgovorovsopregle

dalisprofesorjemgeografije),delpavangleščini(sprofesoricoangleš
čine).Učiteljiciangleščinesejezdelozanimivo,dajedijaksprofesor
jemgeografiježelelgovoritiangleško;

• medpredmetnopoučevanjesejimzdiprimernaoblikapoučevanja,ker
jezanimivejšeinsetakovečnaučijo,zatosiželijovečurmedpredmet
negapoučevanja;

• obaprofesorjasvapriuriuživalainsenaučilanekajnovega(geograf
angleškeizraze,anglistkapageografskevsebine);

• glavnaslabostječasovnozahtevnapripravanatakouro,kersvasemo
ralauskladitiprivsakipodrobnosti;

• obabovaševtemšolskemletuposkušalaizpeljatišekakšnouromed
predmetnepovezave.

2.1.6.5 Viriinliteratura

1 AtlasSlovenije(1996),3.dopolnjenaizdaja.Ljubljana:Mladinskaknjiga,str.
440.

2 Kunaver,J.etal.(1999).Družboslovje–geografija,1.izdaja.Ljubljana:DZS,
str.131.

3 Kunaver,J.etal.(2001).Geografijazasrednješole,1.izdaja.Ljubljana:DZS,
str.285.

4 Polak,A.(2009).Timskodelovvzgojiinizobraževanju,2.izdaja.Ljubljana:
Modrijan.

5 RutarIlc,Z.,RupnikVec,T.,Bevc,V.,Vesel,J.,Žakelj,A.,Debeljak,B.,Zupan
A.,Kač,L.,Steinbuch,M.,Wechtersbach,R.,Sentočnik,S.(2005).Spodbuja
njeaktivnevlogeučencavrazredu.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.

6 RutarIlc,Z.(2003):Pristopikpoučevanju,preverjanjuinocenjevanju,2.izda
ja.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.

7 Učninačrt:Geografija–strokovnagimnazija(2008).Ljubljana:ZavodRSza
šolstvo,str.22.

Priloge

Učnilist:Orientationandcartography
Evalvacijskivprašalnikzadijakezodgovori
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Uč ni list 

Orientationandcartography

Datum:

Razred:

Dijak:

ORIENTATIONANDCARTOGRAPHY

Please,answereachofthefollowingquestionsinEnglishandSlovene!

1. Whatisorientation?

2. Howcanacompasshelpyoutoorientateyourself?

 a)

 

 b)

 

 c)

 

3. Havealookatthegivenmap.Themeasureis1:50,000.

 Answerthefollowingquestions!

 a) Howistheabovesealevelheightshown?

 b) Nametheheightdifferencebetweenthetwolines!

 c) CalculatetheairdifferencebetweenpointAandpointB.

 d) Calculatetheactualdifferencebetweenthesetwopoints!

 e) HowlongdoesittakeyoutocomefrompointAtopointBonfootifyour
averagespeedis5kmperhour?

 f) Nametheabovesealevelheightof:

  X1=

  X2=

  X3=

4. Enumeratedifferenttypesoforientationinthenature!

 a)

 b)

 c)
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 d)

 e)

5. Whatisamap?

6. Enumerateelementsofamap!

 a)

 b)

 c)

 d)

7. Namethetypesofmeasuresinthemap(atlas,page50)!







8. Definethetypesofmapsonpages60(theupperandthemiddleone)and62
accordingtotheirmeasures!

9. Definethemapsonp.80accordingtotheircontent!Giveargumentsforyour
choice!

10. Calculatehowmuchis1cmonthemap(atlas,p40)inkminthenature.

11. Match!

 • theequator • thefirstmeridian

 • Greenwichmeridian • theanglebetweenthefirstmeridianand
   acertaintown

 • geographicwidth(latitude) • theshapeofcircle

 • geographiclength(longitude) • theshapeofsemicircle

 • parallelsoflatitude • thefirstparalleloflatitude

 • meridians • the angle between the equator and
   acertaintown

12. Definethegeographicposition!

 X1Vancouver

 X2–Wellington
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13. Definethepointoravillagebymeansofgivencoordinates!

 X1=42s.g.š.,12.5v.g.d.=

 X2=30j.g.š.,51z.g.d.=

Slika1:Učnilistzadijakezemljevid

Vir:AtlasSlovenije(2005),četrtadopolnjenaizdaja.Ljubljana:ZMK,str.100.
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Evalvacijskivprašalnikzadijakezodgovori

Datum:23.2.09

Razred:1.Gb

Učnaura:medpredmetnapovezavamedangleščinoingeografijo–orientacijainkarto
grafija

Odgovarjaloje21dijakov.Voklepajihjenapisanošteviloposameznihodgovorov.

Prosimo,daiskrenoinanonimnoodgovoritenanaslednjavprašanjavslovenskemjeziku
alipaobkrožiteustrezniodgovor!

1. Alisterazumelinavodilazadelovangleškemjeziku?

 • DA(20).

 • NE(1–nevsega).

2. Alivamjebilovšečdelovskupinipritejuri?Utemeljiteodgovor!

 • DA–zaradidelavskupini(10),zaradimedpredmetnepovezave(8),zaradi
pomočiučitelja(1),kerjebilaurazelodobropripravljena(1).

 • NE–premaločasazanaloge(1).

3. Alisosevamzdelenalogeprimernevašemupredznanju?

 • DA(21).

 • NE(0).

4. Alisteimelinarazpolagovsaučnasredstva,kistejihpotrebovali?

 • DA(20).

 • NE–Kajbišepotrebovali?–zvezekzageografijo(1).

5. Alisevamzdimedpredmetnapovezavatevrste–dvaprofesorjauropripravi
tainizvedetaskupaj–primernametodazaučenjeangleščineinzakajmenite
tako?

 • DA–kersevečnaučimo(18),kerjeboljzanimivo(2).

 • NE–taknačindelasemizdiprezahteven(1).

6. Alisiželitešekakšnopodobnouroangleškegajezika?

 • DA(19).

 • NE(2).
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 • Skaterimpredmetombisevamzdelapovezavadobra?Odg.:zgo(5),fiz(3),
inf(3),slo(2),kem(2),mat(2),nem(1),bio(1).

7. Kajvamjebilonajboljvšečpritejuri?

 Odg.:

 • delovskupini(13),

 • urajebilazelodobropripravljena(4),

 • vse(2),

 • širilismobesednizakladvangleščini(2).

8. Kajvamnibilovšeč?

 • Vsenamjebilovšeč(16).

 • Premaločasazareševanjenalog(5).

Vir:anketa,2009.
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2.1.7 medpredmetnaučnaura:Vlažnostzrakain
padavine

  SonjaTrškan,ŠolskicenterRudolfaMaistraKamnik

Povzetek

Obogatitevpoukainizboljšanjeučnihdosežkovdijakovsposodobljenimiučnimi
načrtipredstavljajotudimedpredmetnepovezave.Vprispevkustapredstavljenidve
medpredmetnipovezavigeografijezaprviletnikgimnazije,kotsmojuizvedlina
našišoli:Vlažnostzrakainpadavinevpovezavisfizikoinrastlinstvovpovezaviz
biologijo.Obstajajosevedašedrugemogočemedpredmetnepovezavezrazličnimi
mogočimiizvedbami.

Vprispevkujepredstavljenamedpredmetnapovezavageografijeinfizikevprvem
letnikugimnazije,kjer sodijakinapodlagi eksperimentalnegadelautemeljevali
povezanostzračnegatlaka,vlažnostiintemperatureprinastankuvremena.

Ključnebesede:vlažnostzraka,eksperiment,konvekcija,mangrove,tropskide
ževnigozd,tundrskorastlinstvo

2.1.7.1 Uvod

Osnovnoraziskovalnovprašanjemedpredmetnepovezavejebilo,kakosfizikalni
mieksperimenti izboljšatiučnedosežkedijakovglederazumevanjamedsebojne
povezanostitlaka,temperatureinvlažnostiprinastankupadavinteruporabitipo
datkovzanpr.napovedovanjevremena,razlagopadavin,kroženjezrakaipd.

Polegtegasemželela,dadijakinekolikoizpopolnjujejomatematičnopismenost,
zatosomoralitudiizračunatirelativnooz.absolutnovlažnostgledenadanepo
datke.

2.1.7.2 Prvinemedpredmetnepovezave

naslovtematskegasklopa:Vlažnostzrakavpovezavi s spreminjanjem tlaka in
padavine.

Vključenapredmeta: geografija–poudarjenavloga(SonjaTrškan),fizika–
podpornavloga(RokCapuder,LojzeVrankar).

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,nekaterekompetence
(matematična,naravoslovnapismenost).

Vrstapovezave: horizontalna, vertikalna, večpredmetna in medpred
metna.
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Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA FIzIKA

Skupnicilji Dijakirazvijajospretnostidelazfizikalnimieksperimenti.

Dijakiutemeljujejopovezanostpodnebnihelementov(zrač
negatlaka,vlažnostiintemperature)prinastankuvremena.

Podrobnicilji Dijaki:

• poznajonačineizražanja
vlažnosti,

• poznajoinrazlikujejovr
stepadavinponastanku,

• pridobivajopodatkeo
podnebnihelementih,jih
(pre)računajoinanalizi
rajo.

Dijaki:

• poznajoprincipeeksperi
mentalnegadela,

• zvedo,datlaktežetekoči
nerastezglobinoindaje
odvisenodgostote,

• poznajozvezemedpro
storninointemperaturo
plina,

• zvedo,dajekonvekcija
povezanazvzgonom,

• ločijomednasičenim,
nenasičeniminprenasi
čenimzrakominpoznajo
posledicetehstanj.

Pričakovani
dosežki
(rezultati)

Dijaki:

• znajopojasnitisoodvi
snostvremenskihele
mentovprinastajanju
padavin,

• znajorazložitivrstepada
vinponastanku,

• znajonapodlagipodat
kovizračunatirelativno
oz.absolutnovlago(ma
tematičnapismenost).

Dijaki:

• znajopojasnitirazlogeza
nastanekpadavin,njiho
vorazličnost,nastanek
neviht,oblakov,megle.

Dejavnosti
dijakov

Dijaki:

• našolskispletnistrani
poiščejopodatke,kijih
beleživremenskahišica
predšolo,

• napodlagihigrometra
sklepajonastopnjovlaž
nosti,

Dijaki:

• napodlagiizvedeniheks
perimentovrazlagajolete
sfizikalnegastališča,

• odgovarjajonavprašanja
(učnilist).
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• spomočjotabeleizraču
najovrednostiabsolutne
oz.relativnevlažnostiter
sklepajonapovezanost
temperatureinvlažnosti
(nasičenosti)zraka,

• spomočjoeksperimentov
skicirajorazličnetipepa
davininnapišejorazlago
(učnilist).

Skupnidokaz Dijakipojasnijomedsebojnopovezanostmedtlakom,tem
peraturoinpadavinamiterločijovrstepadavininnačine
izražanjavlažnosti,kijihtudiizračunajo.

Dokazi
(evidence)

Dijaki:

• naštejejovrstepadavinin
razložijonjihovnastanek,

• znajopojasnitinačine
izražanjavlažnosti,kijih
tudiizračunajo.



Dijaki:

• znajopojasniti,datlak
težetekočinerastezglo
bino,dajeodvisenod
gostote,

• znajopojasnitizvezo
medprostorninointem
peraturoplina,

• vedo,dajekonvekcijapo
vezanazvzgonom,

• ločijomednasičenim,
nenasičeniminprena
sičenimzrakominznajo
pojasnitiposlediceteh
stanj.

2.1.7.3 Sklep

Ugotavljam,dajebilaizvedenamedpredmetnapovezavageografijeinfizikeuspe
šna.Gledenaprejšnjegeneracije(primerjalnaskupina)dijakiboljerazumejo in
utemeljujejopovezanostpodnebnihelementov,ker jih lahkonavezujejonakon
kretnefizikalneeksperimente.Pravtakopanibilovelikozadregpriizračunihvlaž
nosti,sajsodijakiprimatematikiinfizikinavajeniformulinračunskihoperacij.

2.1.7.4 Viriinliteratura

1 Fizika,učninačrtzasplošnogimnazijo(2008).(citirano24.6.2009).Dostop
no na naslovu: http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/
media/pdf/un_gimnazija/un_fizika_gimn.pdf.
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2 Geografija,učninačrtzasplošno,klasičnoinekonomskogimnazijo(2008).
Ljubljana:ZavodRSzašolstvo(citirano24.6.2009).Dostopnonanaslovu:
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_
gimnazija/geografija_spl_gimn.pdf.

Priloge

Delovnilistzafiziko:Tlak,vlagavzrakuinpadavine
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De lov ni list za fi zi ko

Tlak,vlagavzrakuinpadavine

Fizikalnieksperiment1 Fizikalnieksperiment2

Vplastenkonatočizaprsttoplevodeinva
njovrzigorečovžigalico.Zapriplastenko
inopazuj,kakosedimugašajočevžigali
ceenakomernorazširipoplastenki,nato
plastenko pretresi. Plastenko nato počasi
stisni ter jo hitro spusti. Opaziš, da pri
temvplastenkinastanemegla.

V kozarec za vlaganje nalij za prst vroče
vode. Na kozarec položi narobe obrnjen
pokrovčekinvanjpoložikockeledu.Opa
zuj,kakoobvodnigladininastajaoblak,
kirasteprotivrhukozarca.

Razloži: Razloži:

Razmisliinodgovorinanaslednjavprašanja:

1. Izračunaj, kako visoko bi segala atmosfera, če bi uporabil enačbo za hidrostatični
tlak.ZazračnitlaknapovršjuZemljelahkovzamešvrednost1,0bar.

2. Zakajatmosfera»vresnici«segaprecejvišje–razmisli,kajseznadmorskovišinoše
spreminja?

3. Kajsezgodizžogo,čejopustimonekajčasaležatinasoncu?

4. Smovavtu,vkateremseznotranjestranirosijookenskastekla.Kajmoramonarediti,
dasenebodoveč?Razloži.

odgovori!

Vlažnostzrakaizražamospodatkio:

ABSOLUTNAVLAGA–g/m3

NASIČENAVLAGA–g/m3

RELATIVNAVLAGA–%

VLAGOMER–
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Nasičenostzrakapridoločenitemperaturi:

°C 10 0 10 20 30

g/m3 2,4 4,8 9,4 17,3 30,3

IzberimedKonDEnzAcIJoaliIzHLAPEVAnJEm!

Česezrakiz20°Cohladina0°C,jeprisotna: .

Česezrakiz0°Csegrejena20°C,jeprisotno: .

Izračunajrelativnovlago:

T=15°C T=20°C T=30°C

NV=13g/m NV= NV=

AV=13g/m AV=13g/m AV=13g/m

RV= RV= RV=

RoSIŠčEoz:TEmPERATURARoSIŠčAje:



Pravilnorazvrstirazličnepadavine:dež,sneg,rosa,slana,megla,ivje,toča,babjepšeno,
žled,poledica.Mogočejihjerazvrstitivvečokvirčkov!

Padavinenastalenapovršju Padavinevoblakih

Temperaturepod
lediščem

Temperatureokoliledišča Temperaturenad
lediščem

Razložiinskicirajnastanekpadavin:

KonVEKcIJSKEpadavine oRoGRAFSKEpadavine cIKLonSKEpadavine
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2.1.8 medpredmetnaučnaura:Rastlinstvo
  SonjaTrškan,ŠolskicenterRudolfaMaistraKamnik

Povzetek

Obogatitevpoukainizboljšanjeučnihdosežkovdijakovsposodobljenimiučnimi
načrtipredstavljajotudimedpredmetnepovezave.Vprispevkujeopisanazamisel
inizvedbamedpredmetnozasnovaneučneurenatemorastlinstvo.Dijakinajbipri
biološkemdelupoglobilipoznavanjenekaterihvrstrastlinstvaposvetuinopredelili
posledicedoločenevrsterastlinstvanačlovekainnasprotno.

Ključnebesede:mangrove,tropskideževnigozd,tundrskorastlinstvo

2.1.8.1 Uvod

Medpredmetnopovezavosmoizvedli,zatodabidijakivečplastnospoznalineka
teretiperastlinstva.Poudareksmodali tropskemudeževnemugozdu,savanske
mu,sredozemskemuintundrskemurastlinstvutermangrovam.Skupinadijakov
jespomočjospletasamapripravilagradivootehvrstahrastlinstva(priloga:Nekaj
malegaorastlinstvumodregaplaneta).Dijakisospomočjogradivapribiologijiin
multimedijskepredstavitverastlinstvavpovezavispodnebjeminprstjospoznali
inovrednotilipomenrastlinstvazačlovekaterposledicenjegovegaspreminjanja
oz.uničevanja.

2.1.8.2 Prvinemedpredmetnepovezave

naslovtematskegasklopa:Rastlinstvo.

Vključenapredmeta
(1.letnik): geografija–poudarjenavloga(SonjaTrškan),biologi

ja–podpornavloga(JanaResman).

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,nekaterekompetence
(npr.naravoslovnapismenost).

Skupnicilji: vrednotenje vloge naravnega in kulturnega rastlins
tva za človeka in njegove dejavnosti ter poznavanje
rastlinstvavodvisnostiodpodnebnihdejavnikov in
prsti.

Pričakovanidosežki: dijaki opišejo medsebojno povezavo med rastlins
tvom,podnebjeminprstjo;ovrednotijopomennarav
negainkulturnegarastlinstvazačlovekainnjegove
dejavnosti.

Vrstapovezave: horizontalna,vertikalna, medpredmetna, večpredmet
na.
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Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA BIoLoGIJA

Skupnicilji Dijakispoznavajorastlinstvovodvisnostiodpodnebjain
prstiterločijonaravnoinkulturnorastlinstvoterovredno
tijopomenrastlinstvazačloveka.

Splošnicilji
predmeta

Dijaki:

• poznajovplivpodnebnih
dejavnikovnarastlinstvo,

• pojasnijorazširjenost
inpomennaravnegain
kulturnegarastlinstvaza
človeka,

• prepoznajorastlinske
vrstevposameznem
podnebnempasu,

• razložijopovezanost
rastlinstvainprsti,

• poznajoinpojasnijopri
merevplivačlovekana
preoblikovanjenaravne
garastlinstva.

Dijaki:

• poznajorastlinstvovod
visnostiodpodnebja,

• opisujejoosnovnezna
čilnostitundrskega
rastlinstva,savanskega
rastlinstva,sredozemske
garastlinstva,tropskih
deževnihgozdovinman
grov,

• prepoznajorastlinskein
drevesnevrste,

• poznajoinpojasnijo
vplivčlovekainpodneb
nihposledicnanaravno
rastlinstvo.

Pričakovani
dosežki
(rezultati)

Dijaki:

• naštejejoinopišejorast
linstvovposameznih
podnebnihtipih,

• ovrednotijopomenrast
linstvazačloveka,

• prepoznajonaslikah
določenerastlinskevrste
terjihpovežejostipom
prsti,

• pojasnijoprimerepreob
likovanjanaravnega
rastlinstvainovrednotijo
posledicetehdejanj.

Dijaki:

• naštejejoinopišejorast
linstvovposameznih
podnebnihtipih,

• opišejopomenrastlins
tvazačloveka,

• prepoznajonaslikah
določenerastlinskevrste
injihznajopovezatiz
ustreznimbiomomali
ekosistemom,

• pojasnijoprimerepreob
likovanjanaravnegarast
linstvainposlediceteh
dejanj,

• naštejejoinopišejoraz
ličneobliketropskega
deževnegagozda.
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Dejavnosti
dijakov

Dijaki:

• napodlagimultimedijske
predstavitvespoznavajo
rastlinstvoposvetuin
ugotavljajopovezanosts
podnebjeminprstjo,

• napodlagiklimogramov
inslikrastlinstvaizpol
njujejoskupniučnilist.

Dijaki:

• spomočjobesedilana
tančnejespoznavajo
inugotavljajonekatere
vrsterastlinstva:njihove
značilnostiterposledice
določenevrsterastlinstva
začlovekainnasprotno,

• napodlagiučnegalista
izpolnjujejoskupniučni
list.

Dokazi
(evidence)

Dijaki:

• povežejopodnebje,prst
inrastlinstvo,takoda
razložijomedsebojne
vpliveinnavedejosvoj
primer,

• pojasnijopomenrast
linskeodejeinopišejo
poslediceuničevanja
rastlinskeodejeposvetu.

Dijaki:

• povežejoposamezne
rastlinskepredstavnike,
rastlinskepasove(bio
me,ekosisteme)inpod
nebje.

• pojasnijopomenrast
linskeodejeinopišejo
poslediceuničevanja
rastlinskeodejeposvetu.

2.1.8.3 Sklep

Menim,dajepredstavljenamedpredmetnapovezavasmiselna,sajomogočaure
sničitevtakoposebnih–geografskihciljevkottudiciljevizpredmetabiologija.Zla
stipomembnajedodanavrednost,kijevtem,dasedijakizavedajoprepletenosti
znanja,kigadajetageografijainbiologija.

Poizpeljanimedpredmetnipovezavidijakinimajovečjihtežavsprepoznavanjem
rastlinstva in povezanostjo posameznega tipa rastlinstva s podnebjem in prstjo.
Medpredmetnopovezavobomoobdržalitudivprihodnjeinjonadgradilizopisom
rastlinstvaizkonkretnegaokoljavbližnjiokolici.

2.1.8.4 Viriinliteratura

1 Cunder,K.etall.(2001).Občageografija.Ljubljana:Mladinskaknjiga.
2 Senegačnik,J.,Drobnjak,B.(2002).Občageografija.Ljubljana:Modrijan.
3 Tarman,K.(1997).Biologija6–Ekologija.Ljubljana:DZS.
4 Učni načrt: Geografija – splošna, klasična, ekonomska gimnazija. (2008).

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (citirano 24.6.2009). Dostopno na naslovu:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pro
grami/2008/Gimnazije/UN_GEOGRAFIJA_gimn.pdf
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5 Učninačrt:Biologija–gimnazija(2008).Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.
6 Vesel,B.etal.(1989).Biologija1.Ljubljana:DZS.

Priloge

Skupniučnilistgeografija–biologija:Rastlinstvo

Učnogradivozadijake:Rastlinstvo



162

GEOGRAFIJA

Skup ni uč ni list geo gra fi ja – bio lo gi ja

Rastlinstvo

Imeinpriimek:

Odgovorinavprašanja.Uporabitudigradivoorastlinstvu.

1. Imenujgozdnorastlinstvonasvetu!Zravendopišitippodnebjainprst.

2. Kateripogojimorajobitiizpolnjeni,dauspevagozd?

3. Naštejvrstetropskihdeževnihgozdov!

4. Opišitropskideževnigozdingaprimerjajzmonsunskim!Naštejpomembne
vrstedrevesvtropskemdeževnemgozdu(pomentropskegadeževnegagozda)!

5. Kakšenpomenimajomangrovezačloveka?

6. Podslikenapišivrstorastlinstvainobmočjanasvetu,kjertorastlinstvouspeva!
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Slike1,2,3:Vrsterastlinstva34

7. Imenujnegozdnorastlinstvoposvetuinnavedirazlogezatakorastlinstvo.

8. Kateretritipetundrepoznaš?

9. Imenujpodnebja,kjeruspevanaslednjerastlinstvo:

Baobab  Palisander

Oljke  Mahagonij

Mahoviinlišaji  Cipresa,pinija

Mangrove  Dežnikastadrevesa

34 Virifotografij:
Slika1:http://www.geo.si/index.php?id=1933(28.2.2009).
Slika2:http://www.ednevnik.si/?thisd=15&thism=10&thisy=2007&w=maiiculica(28.
2.2009).
Slika3:Resman,2008
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Uč no gra di vo za di ja ke

Rastlinstvo

NEKAJMALEGAORASTLINSTVUNAŠEGAMODREGA
PLANETA

RASTLInSTVoTUnDRE

Tundrajebrezdrevesnapokrajina,pokritazmahoviinlišaji.Beseda(tūndâr)izhajaiz
samijskegajezikaKildinizseverneŠvedskeinNorveške.Zaradimrzlegapodnebjasotla
vtundriglobokozamrznjenaskozivseleto,tudivečkot100mvglobino(permafrost).V
kratkempoletju,kosetemperaturavzpnepreko0°C,odmrzneletanekzgornjislojpr
sti.Zamrznjenatlaomogočajorastleskromnegarastja–mahovinlišajev,predvsempa
onemogočajokmetijstvo.

Ločimotritipe:

• arktičnatundraležisevernoodobmočjatajgenasevernipolobli;

• antarktičnasepojavljanaAntarktikiinbližnjihotokih;

• gorska,ki sepojavljanaddoločenonadmorskovišino,kjermrazonemogoča
rastdrevesindrugihtrajnic.

Nazamrznjenihtlehzaradizmrzovanjainodtajanjaterpremikanjatalnastajajoštevilne
poškodbenazgradbah,največjoškodopapovzročajopoškodbenaftovodovinplinovo
dov.

SAVAnSKoRASTLInSTVo

Savanajestravoporaščenapokrajina,kjerrastejotudimanjšigrmiindrevesarazličnih
velikosti.Savananastanepovsod,kjerjevelikarazlikameddeževniminsušnimobdob
jem.Jelahkogostoporaščena,obstajajopatudiobmočja,kjerdrevesskorajni.

Slika4:SavanavAfriki–sloninbaobab.

Vir:http://upload.wikimedia.org/Wikipedia/comons/7/7C/Baobabendelephant.Tanzania.jpg(citi
rano4.11.2009).
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Zaafriške savanesoznačilnaorjaškadrevesabaobab (Adansoniadigitata,kruhovec).
Domačinijihčastijokotsvetadrevesa.Iznjihovihsadeževsikuhajoomakeinčaje;pravi
jo,dazdravitudimalarijo,zakateromedMasajiumrekarvelikoljudi,zlastiotrok.Drevo
jevsušnemobdobjubrezlistov.Njegovevejeuporabljajozakurjavo,vendarletiste,ki
sameodpadejozdrevja.Bivališčnegradijovsencitegadrevesa,medtemkodobreduho
vepošiljajopočivatvnjegovokrošnjo.

Savana je tudi »zibelka«človeka.VvzhodniAfriki jebilpred7–5milijoni letprvotno
pragozd.Zaraditektonskegadelovanjainrazvojavzdolžnegatektonskegajarka(RiftVal
ley),kigaobrobljajovisokigorskivrhovi,pajenastalagorskapregrada,kijepreprečeva
ladotokvlažnegaoceanskegazrakanadcelino.Vtehpredelihsejepojavilasuša,prišlo
jedoredčenjapragozdainpostopnosejepokrajinaspreminjalavsavanostravnatimi
livadami.Takratniprimati (prvaki)na temobmočjusose različnoprilagajalinanovo
življenje–alisoostalivvarnemzavetju»otokov«dreves(iznjihsoserazviledanesžive
čečlovekupodobneopice)alipasosespustilivnevarniprostraniodprtiprostor(manj
hrane,večjanevarnost(zveri)),kjersosevečinočasazadrževalinatleh(iskanjehrane,
oprezanjezaplenilci).Bitjaspokončnodržosoimelavtakšnemokoljuverjetnoselek
cijskoprednostpreddrugimi(boljšipregled,izkoriščanjerokzadrugaopravila)(iznjih
sejesepodolgiinvijugavievolucijskipotirazvilačloveškavrsta).

SREDozEmSKoRASTLInSTVo

Sredozemskopodnebjezvročimipoletjiinblagimizimamiomogočabujnorastsredo
zemskemurastlinju,kotsociprese,fige,kakiji,oljke,pinije,oleandri,lovor,sivka,rož
marin indrugedišavnice.Terastlinedobroprenašajosušo invročino(večplastnapo
vrhnjica,debelakutikulazvoski,usnjati listi,ugreznjene režezdlačicami,manj rež,
strupenostalitrniprotiobjedanju),mrazpajimneprija,zatoglobljevnotranjosticeline
neuspevajo.

Pinijajevrstabora,kijezznačilnodežnikastokrošnjonepogrešljivelementsredozem
skekrajine.Zelouspešnopreživljasušoinvročino.Mrazpreprečujenjenouspevanjev
notranjostiEvrope,zatojetudivSlovenijinenajdemodrugjekotvPrimorju.Nažalost
nedosegavisokestarosti(ledo150let).

oljkajeenanajstarejšihkulturnihrastlin,sajvirikažejo,dasojopoznaliingojiližev
stariMezopotamiji.Danes ločimodivjooljkoodgojeniholjk,kidajejobistvenovečje
plodoveinzatovečoljčnegaolja.Zdravilnelastnostioljčnegaoljasoopisovaližeštevilni
grškiinrimskipisci(Homer,Horacij,Plinij).

Rožmarin je rastlina, ki preživi zelo suha poletja. Ob tem nastanejo zanimive oblike
grmov,kipritegnejonašpogled.Jeprispodobatrajnegaspominainsekottakpogosto
pojavljavslovenskiljudskipesmi.

cipresajeedenizmedsimbolovSredozemlja.Prvotnojebilacipresaomejenanavzhodno
Sredozemlje,vendarsojozaradiuporabnostinjenegalesaineteričniholjževAntikiraz
neslipocelotnemSredozemlju.Lessouporabljalizagradnjosvetiščinladij,eteričnaolja
pasopriljubljenazazdravljenjepljučnihbolezni.Doživilahkovisokostarost(1.000let).

oleandrisonajverjetnejeenaizmednajboljpriljubljenihsredozemskihrastlin,vnaravi
ganajdemonavhoduvsoteskeinobvodi.Listioleandrasonapogledpreprostiinusnja
ti,takodasušolahkoprenese.Vseenopaimaradvelikovode–vzahvalojepolnoolistan
inlep.Jevcelotistrupen,želistilahkodražijokožo.

TRoPSKIDEŽEVnIGozD

Deževnigozdjeimezaobmočjezvročoinvlažnoklimo,kamoršeniposegelčlovek.Za
tropskideževnigozdjeznačilno,dajezimzeleninjezelobogatzbiološkimivrstami.
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Njihovazemljepisna lega jeblizuekvatorja,kjerni izrazitih letnihčasov.Najdemojih
torejvAfriki,Aziji,SrednjiinJužniAmerikiinnatihomorskihotokih.Ločimonižinske
deževne gozdove (najtoplejši, najvlažnejši, najobširnejši, največja pestrost rastlinskih
inživalskihvrst),monsunskealisezonskegozdove(naletotrialivečsušnihmesecev,
zdrevesodpadelistjeinnazačetkudeževnedobeznovazraste,imajovečvzpenjavkin
talnihrastlin,sajvsušnemobdobjusvetlobavelikolažjeprodredotal),oblačnealime
glenegozdove(visokovtropskemvišavjunad900metri,vmeglozaviti,hladni,vlažni
gozdovizgrčavimi,ukrivljenimi,nižjimidrevesi,skaterihneprestanokapljavoda,več
epifitov,jetrnjaki,listastimahovi,praproti)inmangrove(obmorskihobalah,nazahod
nemTihemoceanu,obobalahAmerike,Karibskegaotočja,zahodneAfrike).

Tropskigozdovizaradisvojegavodozbirnegaučinkadelujejokotogromnagoba–vsr
kavajopadavinskovodoinjopočasi,aneprestanooddajajovreke.Varujejodragoceno
rodovitnoprst.Deževnigozd je tudibogatazakladnica rastlinskegaživljenja.Banane,
cimet,kavainrižsozrasleizrastlin,kiprihajajoizdeževnegagozda.Terastlinenam
dajejotudizdravila,skaterimizdravimovelikobolezni.Znanstvenikimenijo,darastev
njihvsaj2.000vrst,kibilahkopomagaleprizdravljenjurakavihobolenj.Mednjimiso
tuditake,kibi jihizkoristilivbojuzaidsom.Doslejsopreizkusilizdravilnovrednost
leenestotinke izmedvsehvrst.Šepomembnejepa je,darastlinesprejemajoogljikov
dioksidinoddajajokisik.Zaradibujnevegetacijejedeževnigozdizjemnopomemben,
keruravnava tadvaplinavatmosferi.Breznaravnega ravnotežjabi senašepodnebje
otoplilo.Tobiprizadelorastlineinživalipovsemsvetu.Gozdlahkoizgineževčasuva
šegaživljenja.Vzadnjih30.letihječlovekuničilvečkotpolovicodeževnegagozdana
svetu.Ljudjesežigajogozd,dabidobiliobdelovalnozemljo,insekajodrevesazales.Z
buldožerjiravnajovelikepovršine,dabizgradiliživinorejskefarme.Tisti,kivdeževnem
gozduvrtajovzemljo,dabinašlinafto,odlagajostrupeneodpadkenatlainvvodo,ti
odpadkipaubijajorastlineinživalivgozdu.Zanimivoje,dasoljudjenatisočeletživeli
vdeževnemgozdu,nedabigauničevali.Izkrčilisomajhnekosezemljiščainposadili
pridelke.Ponekajletih,kozemljanibilavečrodovitna,sozapustilisvojapoljaindežev
nigozdjehitrozraselnazaj.Danesizsekavajotakovelikepovršinedeževnegagozda,da
drevesaindrugerastlinenemorejoponovnozrasti.

mAnGRoVE

Mangroveuspevajokotnekakšenprehodnisvetmedmorjeminobalo,naneizpostavlje
nihtropskihobalahvsepovsodposvetu.Prepletenekoreninedrevesingrmovjavman
grovisokotnekakšnehodulje,vkatereseloviorganskidrobir,kigassebojprinašareka
aliganaplavljabibavica.Takoobogatenoblatnodnodajehranoindomovanještevilnim
svojevrstnimživalim.

Glavnaznačilnostrastlinstvamangroveje,damuneškoduje,čegapoplavimorskavoda.
Visokospecializirankoreninskisistemjeplitevinmočnorazvejen,sajjenajvečjidelkisi
kainvitalnihrudninskihsolizgoščenvzgornjihplastehblatnihtal.Kljubtemujekisika
ševednopremalo,zatosoštevilnemangrove,kotnaprimersoneracija,razviledihalne
korenine–pnevmatofore,kiženejokviškuizblatnihtal.Vorientalskemobmočjuseni
žinskideževnigozdpogostonadaljujevmočvirnemangrove,takodasepojavljajoštevil
neisteživalskevrste.Živali,kisoznačilnezaobale,kjernimangrove,lahkoživijotudiv
temblatnemgozdu,številnevrstepasoznačilniprebivalcimangroveinjihnenajdemo
drugje.Večinaizviraodmorskihprednikov,inneodkopenskih.Njihovaprilagoditevna
takšnoamfibičnoživljenje,polvvodiinpolnakopnem,kaženato,dasobilemorda
močvirskemangroveenoizmedživljenjskihokolij,vkaterihjepotekalprehodnirazvoj
izmorskihživalivkopenske.

Obstajavečkot30vrst,kisoseuspešnoprilagodileživljenjumedkopniminmorjem.
Vse se imenujejo mangrove, čeprav pripadajo popolnoma različnim družinam rastlin,
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npr.rdečamangrova(Rhizophoramangle)inčrnamangrova(Avicenniagerminans).Za
preživetjevslanemtropskemokoljusplimovanjemstarazvilirazličnestrategije.Rdeča
sivmuljastihtlehoporozagotovizopaznimihoduljastimikoreninami.Skoziporemed
nizkiminsrednjimvodostajemvsrkavazrak,bogatskisikom,inganatopošljevpod
zemnedelekoreninskegasistema,kjerjekisikamalo.Solisplohnedovolivstopa.Črna
mangrovapasolvsrkainjonatoskozipovršinolistovoddavokolico.Njenedihalneko
reninesetudineodcepijooddeblanadtlemi,temvečrastejoneposrednoizpodzemnega
koreninskega sistema navpično navzgor; iz blata štrlijo proti nebu kot nekakšni dolgi
žeblji.Kosemangrovenaselijovskupinah,oblikujejoživljenjskenišezatisočedrugih
vrst.Zaradi tegaopisujejonekateri ekologi s tempojmomcelotenekosistem,nezgolj
rastlinskovrsto.

Kotekosistemlahkomangrovevertikalnorazdelimonatriživljenjskaobmočja:najviše
jedrevesnakrošnja(zneštetimižuželkami,boami,strmoglavci,burnicami,ribjimiorli,
čapljamiinpelikani),podkrošnjosezačenjaobmočje,kijeneposrednoizpostavljenopli
movanju(koreninseoprijemajoškoljkeinželodki,rdečealge)inpodvodnisvet(spužve
inmorskevetrniceovijajohoduljastekorenine,vijoličastikozolnjaki,rarogi,meduze...).

Viri:


1 ArboretumVolčjipotok.(citirano28.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://
www.arboretumvp.si/.

2 http://www.geo.si/index.php?id=1933(citirano28.6.2009).
3 Informatika–spletnestranizadijake.SrednjazdravstvenašolaIzola[online].

(citirano:28.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://dijaki.szsizola.si/
4 KlubGaia.(citirano28.6.2009).Dostopnonanaslovuhttp://www.klubgaia.

com/.
5 Maia.Tropskideževni gozd. eDnevnik (blog,15.10.2007). (citirano28.6.

2009).Dostopnonanaslovu:http://www.ednevnik.si/?thisd=15&thism=10&t
hisy=2007&w=maiiculica.

6 Tundra.Facka[online].(citirano28.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://
www.facka.si/gradiva/geo/azija/podnebje/tundra.html.

7 Žerovnik,M.(1998).SlovencinaKilimanjaru.(citirano28.6.2009).Dostop
nonanaslovu:http://www2.arnes.si/~surazero/kilimanjaro/savana.htm.

8 Wikipedia.(citirano28.6.2009).Dostopnonanaslovu:http://sl.wikipedia.
org/wiki.
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2.1.9 Kakopovezatifiziko,kemijoingeografijonatemo
energetika

  EvaSlekovec,GimnazijaPiran

Povzetek

Prispevek opisuje primer povezovanja fizike, kemije in geografije. Osrednja tema je
energijaoziromaenergetika.Problemsodijakiobravnavalivečpredmetno,strehraz
ličnihzornihkotov,vendarzvključevanjemskupnihciljev,karpoudaripomenprave
medpredmetnosti.Delojepotekaloobaktivnihučnihmetodah(delozviriininforma
cijskokomunikacijsko tehnologijo) inoblikah (delo vdvojicah in skupinah).Pristop
sejepokazalkotuspešen,sajsodijakispoznalipomenučenjaistetemenaistidanz
različnimipristopi.

Ključnebesede:medpredmetnost,energetika,elektrarna,alternativnienergijskiviri

2.1.9.1 Uvod

Medpredmetnopovezovanjesevzadnjihletihnanašišolivednoboljuveljavlja.
Kersedijakivdrugemletnikupritrehpredmetih(kemija,fizika,geografija)sreča
jozenergijoinzenergijskimiviri,smoseprofesorjinaštetihpredmetovdogovorili,
daizpeljemošolskidan,posvečenobravnavitetemezrazličnihzornihkotov.

2.1.9.2 Pregledskupnihciljevinpotekdela

Zmedpredmetnimpristopomkobravnaviizbranetemeoenergijidijakidosegajo
številneskupnecilje:

a) Cilji,kisenanašajonaznanjeinrazumevanjeenergijskihvirovinener
gije(strokovnimedpredmetnicilji):

• napodlagiliteraturerazličnihznanosti(geografija,fizika,kemi
ja)dijakisklepajooznačilnostihinpomenuenergijskihvirov;

• dijakisklepajooprednostihinslabostihposameznihenergijskih
virovvvsakdanjemživljenju;

• dijakiiščejorešitve,skaterimiohranjajookoljeinzadovoljijopo
trebeprebivalcev.

b) Cilji,kisenanašajonarazvijanjespretnostiinveščin:

• dijakirazvijajosposobnostičasovnihinprostorskihpredstav;

• dijakirazvijajosposobnostzbiranjainizbiranja,analiza,sinteze,
kritičnepresojevrednostiinuporabnostiinformacij;

• dijakioblikujejosamostojneugotovitve,mnenja,stališčaininter
pretacije;



169

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

• dijakirazvijajosposobnostirazličnihoblikkomunikacije(pisno,
ustno,zuporaboIKT).

c) Cilji,kisenanašajonarazvijanjeodnosov,ravnanja,naravnanostiin
stališč:

• dijakirazvijajozanimanjezadogajanjeokolinjih;

• dijakiocenijopomenpovezovanjadosežkovrazličnihznanosti;

• dijakirazvijajoodgovorenodnosdovarovanjaokoljaindoohra
njanjakulturnedediščine.

Poukjepotekaltako,dasodijakiimelinatadanšesturpouka,zavsakpredmet
dveuri.Vsakpredmetjepotekalpodvodstvompredmetnegaprofesorja.Oblikein
metodepoukasobilerazlične.Dijakisopriprviuridobilizvezekznalogamiin
navodilizapoukpriposameznempredmetu.

Skupnipričakovanidosežki

Dijakiznajoobkonkretnemprimeruproblemskegasklopaenergija:

• ovrednotitipomenpovezovanjarazličnihznanosti–medpredmetnost
inkroskurikularnost;

• pokazati,kakoselahkoorientirajovčasuinprostoru;

• zbratiinizbratiključneinformacije;

• oblikovatisklepeinugotovitveučinkovitoizraziti(ustno,pisno);

• obdelusejimrazvijaodgovorenodnosdovarovanjaokolja.

ciljiposameznihvključenihpredmetov

Fizika:

Cilji,kisijihjesodelavec–učiteljfizikezastavilprisvojemdelu,sosenanašalina
razvijanjedijakovihsposobnostiinveščin,kisokoristnetakoprieksperimental
nemdelukotvvsakdanjemživljenju:

• jasnoopredelitifizikalnekoličine,kisopomembnepridanemproblemu;

• preciznost pri opredeljevanju fizikalnihkoličin innavajanjenjihovih
enot;

• spodbujanje izmenjave informacij pri skupinskem delu in razvijanje
veščinepravilneinterpretacijeleteh.

Dejavnostizadoseganjenaštetihciljevsobilenaslednje:

• napodlagipriloženihčlankovsodijakiprimerjali različnevrsteelek
trarngledenanjihoveizkoristke;

• dijakisospoznavalipridobivanjeenergijeizalternativnihvirov(sonce,
veter,geotermalnaenergija...);

• na konkretnem problemu segrevanja znane mase vode so dijaki pri
merjaliporaboenergetskegaviravklasičnielektrarni(termoelektrarni,
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hidroelektrarnialijedrskielektrarni)kottudiustreznovelikostsončne
gakolektorjaalivetrniceprialternativnihvirihenergije.

Nalogesovprilogišt.3.

Kemija

Cilji,kisijihjesodelavka–učiteljicakemijezastavilapripripraviprojektnegadne,
sobili,dadijaki:

• spoznajodefinicijoentalpije;

• razlikujejomedstandardnotvorbenoinstandardnoreakcijskoentalpijo;

• računajostandardnoreakcijskoentalpijoizznanihtvorbenihentalpij;

• razvijajokompleksnomišljenjezreševanjemenostavnihrealnihprob
lemov,povezanihssnovnimiinenergijskimispremembamiprikemij
skihreakcijah.

Pritemsejepokazalamedpredmetnapovezavamed:

• geografijo,kjersobiliskupniproblemienergetikainindustrija(pomen
energijskihvirovzačloveštvo,obnovljiviviri),energetikainsurovine;

• fiziko,kjersobileskupnevsebinenotranjaenergijaintoplotateralter
nativnivirienergije;

• okoljskovzgojo,kjerjeskupniproblemskrbzanaravnevire–fosilna
goriva,učinektoplegrede,onesnaževanjeozračja.

Nalogesovprilogišt.4.

Geografija

Cilji,kismojihuresničevalivokvirupoukageografije,sobili,dadijaki:

• primerjajopomenenergijskihvirovzačloveštvonekočindanes;

• sezavedajoomejenostinaravnihvirovinnjihovegavplivanasvetovno
gospodarstvo;

• preučijo prednosti posameznih vrst energije in vrednotijo predviden
razvojvprihodnosti;

• spoznajožeuveljavljeneinnoveobnovljivevireenergijeinugotavljajo
možnostinadaljnjegarazvoja.

Dejavnostizadosegociljev

Izhajalismoizvprašanja,kismogapostavilicelemurazredu:»Zamislitesi,dabi
preživeliendan(teden,mesec)brezelektrike.Skaterimitežavamivsebisesreča
li?«Tojebiloizhodiščezanadaljnjedelo,kjersodijakidelalivdvojicah(prilogi2):

1. Kajjeenergetika?

2. Kakoinzakajsejepomenenergijskihvirovvzgodovinispreminjal?
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3. Opišitetrirazličnenačinedelitveenergijskihvirovinvsakiskupinido
pišiprimerenergijskegavira.

4. SpomočjoAtlasa,str.173,opišiterazporeditevenergijskihvirovposve
tu innaštejteprimeredržav,kisoznanepozalogahpremoga,nafte,
zemeljskegaplina.

5. SpomočjoAtlasa,str.173,imenujtetridržaveizvozniceintridržave
uvozniceenergijskihvirov.

6. VAtlasunastr.173poiščite,kajpomeniOPEC,innaštejtetridržave,ki
sodeltegazdruženja.

7. Poiščite prednosti in slabosti naslednjih energijskih virov: nafta, ze
meljskiplin,premog,hidroenergija,jedrskaenergija.

8. Rešitevajo84vDZ,str.44.

9. ObAtlasu,str.26,poiščiteenergijskevirevSloveniji.

10. Razmišljajteoalternativnihenergijskihvirihinugotavljajte,kateriima
jonajvečjomožnostnadaljnjegarazvoja.Ugotovitvezapišite.

Dijakidelajozviriinrazmišljajoteroblikujejoodgovore.Pomagajosizbesedilom
vučbenikuoziromanaučnemlistuinzatlasom.Problemekomentirajossosedom
inoblikujejoodgovore.Preverjajoinprimerjajosvojeugotovitvessošolci.Zastavi
jovprašanja.

Vnaslednjietapidelaskupajpregledamonjihoveugotovitve,dopišemomanjkajo
čadejstvainoblikujemotabelskosliko.(prilogašt.1).

2.1.9.3 Rezultati,kritičnaanalizainmnenjeoprojektu

Izdelekučencev(delovnizvezek)

Delovnizvezeksejekončalsstranjo,nakaterisobilavprašanja,kisosenanašala
navsetripredmete.

Naosnovivsega,karstadanesizvedelaprivsehtrehpredmetih(fiziki,geografiji
inkemiji),strnitasvojarazmišljanjaterpodajtavajinepredlogegledenaspodaj
navedenetočke.

1. Poiščitaprednostiinslabostinaslednjihenergijskihvirov:nafte,zemeljskega
plina,premoga,hidroenergije,jedrskeenergije,geotermalneenergije,energije
plimovanja,sončneenergije,energijevetraterizpolnitatabelovpriloženivaji
št.8.

2. Zamislitasi,dabivSlovenijiprenehaleobratovatitermoelektrarneinjedrska
elektrarna.Skaterimialternativnimienergijskimiviribilahkonadomestiliali
dopolnilinašooskrbozenergijo?Odgovorutemeljita.

3. Razmislita,katerialternativnienergijskivirbilahkonadomestilnaftnederi
vatepritransportublagainljudi.

4. V svetu postajajo vse bolj priljubljene energetsko samozadostne hiše. Kaj je
značilnosttehhiš?
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Rezultati–pregledopravljenegadelainocenjevanjeznanjaprikemiji

Pripredmetukemijase jeprofesoricakemijezdijakidogovorila,davtednudni
dopolnijosvojedeloinrezultatenaučnihlistihprikemijiinsamostojnoizpolnijo
skupnidel,kisejenanašalnavsetripredmete.Naloge,povezanezdelomobpro
jektnemdnevu,jeprofesoricavključilatudivtest.

Primernaloge

Za energijske vire v spodnji tabeli navedi po dve prednosti in pomanjkljivosti.
Enegaodnjihizberikotnajboljprimerenvirzaogrevanjestanovanjskehišein
svojoizbiroutemelji.(3točke)

Premog Zemeljskiplin Sončnaenergija

Prednosti

Pomanjkljivosti

Nalogabibila lahkozastavljenatudiprigeografiji,saj jezajetavučninačrt.Pri
testujepribližno70odstotkovdijakovdobilovsetočke,20odstotkovjihizbireni
utemeljilo,10odstotkompaniuspelonitinaštetiprednostiinpomanjkljivosti.Pri
reševanjutehnalogsobilivpovprečjuuspešnejšikotprireševanjudrugihnalogv
testu.

2.1.9.4 Evalvacija

Poopravljenemdelusmozdijakiprinaslednjiuri izvedlievalvacijo(priloga5).
Analizavprašalnikajepokazala,dajihjepribližnoenakošteviloocenilo,dajebil
pouk»super«oziromadajebilkotobičajenpouk.Približnopolovicajihšeželitak
pouk,skrbvzbujajočpajedeležtistih,kijimjevseeno,kakopotekapouk(1/3).
Najboljsmobilizadovoljni,dasejetudidijakomzdelodobro,dalahkosočasno
obravnavamoistotemozrazličnihvidikovpritrehrazličnihpredmetih.Taodgovor
jezanaspotrditev,dasmosepravilnolotilidrugačnegapotekapouka.Navpra
šanje,prikaterempredmetusosedijakinajboljepočutiliinzakaj,soseodgovori
porazdelilienakomerno–privsehpredmetihjebiloenakodobro.

Iztegalahkosklepamo,dasmopoukdobroizpeljaliindajevečinadijakovpokaza
lazadovoljstvo.Kolikososenaučiliinodnesliodtakeganačina,bopokazalopre
verjanjeinocenjevanjeznanja,predvsempauporabaugotovitevvnovihpodobnih
razmerah,kijihprinašajodrugetemevčasušolanjaprivsehtrehpredmetih.
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2.1.9.5 Sklep

Projektjebilzasnovantako,dasmotrijerazličniprofesorjiuresničilizastavljene
cilje,vsaknasvojempredmetnempodročju.Znjimsmoželelipokazatidijakom,
dasevživljenjuvseprepletaindajevčasihločevanjenesmiselno.Ključneugotovi
tveso,dajevrednovložititrudinpripravitituintamdrugačennačinpouka.Mor
dabivprihodnjelahkošedodalikakšnodejavnost–obiskenergetskegaobjekta,
ogledfilma…
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Pri lo ga 1

Tabelskaslikageografija–energetika

DELITEVENERGIJSKIHVIROV:

• fosilni,

• primarni–sekundarni,

• neobnovljivi–obnovljivi.

POMEN:

• poraba,potrebenaraščajo,

• posamezniviriserazličnouporabljajoskozizgodovino,

• razporeditevjeneenakomerna,

• porabajeneenakomerna.

NEKATERIENERGIJSKIVIRI:

Prednosti Pomanjkljivosti

nafta energijskougodna,lahkodo
stopna

jebozmanjkalo,nipovsod,
nesreče

zemeljskiplin blizunafte,lahek,ekološko
primerenincenovnougoden

gabozmanjkalo,nesreče

Premog energijskougoden,cenovno
ugoden

gazmanjkuje,ekološko
oporečen

Hidroenergija ekološkoprimerna draganaložba,maloenergije

Jedrskaenergija potrebnomalogoriva nesreče,odpadki,draga
naložba

Alternativniviri(sončna,
vetrna,biomasa…)

obnovljivi,malorabljeni draganaložba
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Pri lo ga 2

Učnilistzageografijo

Ssosedompreberitenavodilainobpomočipriloženegagradiva,Atlasaindelovnegazvez
kaoblikujteodgovore.

1. Kajjeenergetika?

2. KakoinzakajsejepomenEvirovvzgodovinispreminjal?

3. OpišitrirazličnenačinedelitveEvirovinvsakiskupinidopišiprimerEvira.

4. SpomočjoAtlasa,str.173,opiširazporeditevEvirovposvetuinnaštejprimer
države,kisoznanepozalogah:premoga,nafte,zemeljskegaplina.

5. SpomočjoAtlasa,str.173,imenuj3državeizvozniceEviraintridržaveuvoz
niceEvirov.

6. VAtlasu,str.173,poišči,kajpomeniOPECinnaštejtridržave,kisodeltega
združenja.

7. Kajjeelektrarnainkatererazlikuješ?

8. Poiščiprednosti inslabostinaslednjihEvirov:nafta,zemeljskiplin,premog,
hidroenergija,jedrskaenergija.

9. Rešivajov84vDZ,str.44.

10. SpomočjoAtlasa,str.26,poiščiEvirevSloveniji(imejkrajindopišiEvir).

11. RazmišljajoalternativnihEvirihinugotovi,kateriimajonajvečjomožnostna
daljnjegarazvoja.

12. Alisivdomačemkrajuopazilizkoriščanjesončneenergijespomočjosončnih
celic?Vkakšnenameneizkoriščajopridobljenoenergijo(elektrika,toplavoda,
drugo)?

13. Posvetupostajajovseboljpriljubljeneenergetskosamozadostnehiše.Kaj je
značilnosttehhiš?

Zamislisi,dabivSlovenijiprenehaleobratovatitermoelektrarneinjedrskaelektrarna.
Skaterimialternativnimiviribilahkonadomestilialidopolnilinašooskrbozenergijo?
Odgovorutemelji.
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Pri lo ga 3

Učnilist–fizika

1. Preberipriloženečlankeodelovanju:

• hidroelektrarne,

• termoelektrarne,

• jedrskeelektrarne.

Zavsakoodnavedenihelektrarnopiši, kako izdoločenegaenergijskegavira
pridobivamoelektričnoenergijo,inpoiščiizkoristeknaštetihelektrarn.

2. Polegnavedenihelektrarnlahkozapridobivanjeelektričneenergijeuporablja
motudialternativnevireenergije,naprimer:

• sončnoenergijo,

• energijovetra,

• geotermalnoenergijo,

• energijoplimovanja.

Izčlankov,kijihimašnarazpolago,razložinjihovodelovanjeinjihrazvrstipo
njihovihizkoristkih.

3. Stolitrovvodeželimosegretiizzačetnetemperature10oCna40oC.

• Kolikšnamasavodemorapastinaturbinohidroelektrarnezvišine10m,da
obupoštevanjunjenegaizkoristkasegrejemoizbranomasovode?

• Vtermoelektrarnijezatopotrebnosežgatidoločenomasopremoga,kizna
ša .

• Jedrskaelektrarnazaistonalogozmanjšasvojozalogouranaza .

 a)izračun:

 b)izračun:

 c)izračun:



4. Čeuporabljamozasegrevanjevodealternativnevireinželimovodosegretiv
dvehminutah,bomo:

• potrebovalisončnikolektorvelikosti ,



177

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

• uporabilisončnocelicovelikosti ,

• premervetrnicebimoralbiti .

5. Preberiopisedelovanjaavtomobilov,kinamestoklasičnegagorivauporabljajo:

• metan,

• sončnoenergijo,

• stisnjenizrak.

Navediprednosti inslabostiavtomobila,kiuporabljaenega izmednaštetihener
getskihvirov!
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Pri lo ga 4

Učnilist–kemija

ENERGIJAIZTERMOELEKTRARNINOKOLJSKIPROBLEMI

Termoelektrarneproizvajajoelektričnoenergijospomočjokemijskihreakcij.Toplota,ki
seprireakcijahsprošča,uparivodo,tapapoganjaturbino.Nageneratorjupridedopre
tvorbevelektričnoenergijo.Kotgorivosenajvečkratuporabljapremog,manjpalahko
tudinaftainplin.

Kemijskereakcije,kipotekajo:

• premog C+O2→CO2

• nafta(oktan) C8H18+12½O2→8CO2+9H2O

• plin(propan) C3H8+5O2→3CO2+4H2O

Prvanaloga

Spomočjosežignihentalpij,kisopriloženevtabeli,izračunajtetoploto,kisesprostiob
sežigu enega kilograma premoga, enega kilograma nafte (oktan) in enega kilograma
propana.

• Izračuninodgovor:

Druganaloga

VSlovenijijeporabapremogazatermoelektrarnevletu2004 (statistič
niuradRS,medmrežje:www.stat.si/tema_okolje_energetika.asppoiščiletnoenergetsko
statistikozal.2004)tonnaleto.KolikokJ,MJinGJtoplotesesprostiletno?

• Izračuninodgovor:

Uporabafosilnihgorivjepovezanatudizokoljskimiproblemi.Privsehnavedenihreakci
jahsesproščaogljikovdioksid.Vpriloženembesedilu(dr.MatjažRavnik,IJS,Pojavtople
gredeinpodnebnespremembe,kijihpovzročačlovek)jeopisannjegovvplivnaokolje.
Preberitebesediloinvnekajpovedihpovzemitebistvo.

Vfosilnihgorivihstakotprimesivednotudidušikinžveplo.Količinaprimesijerazlična.
Največprimesijevpremogu,nekolikomanjvnafti,sajvrafinerijahžveploodstranjuje
jo,najmanjprimesipavsebujeplin.

 Prisežigužveploindušikreagirataskisikom:

 S(org.vezan)+O2→SO2

 N(org.vezan)+O2→NO+NO2
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Vpriloženembesedilujeopisanvplivžveplovegadioksidaindušikovihoksidovnaoko
lje(UčbenikGeografskeznačilnostiEvrope,str.23).Preberitebesediloinvnekajpovedih
povzemitebistvo.

Tretjanaloga

Izračunajte, koliko gramov CO2 se sprosti ob sežigu enega kilograma premoga, enega
kilogramanafte(oktan)inenegakilogramapropana.

• Izračuninodgovor:



Četrtanaloga

Povprečnavsebnostžveplavpremogu,kigauporabljajovtermoelektrarnah,je1,36%.

Zakoličinopremoga,kigaletnoporabimovSloveniji,izračunajtekoličiniCO2inSO2,ki
sesprostita.

• Izračuninodgovor:

Petanaloga

V termoelektrarni Šoštanj so za zmanjševanje emisij SO2 vgradili čistilno napravo, ki
zmanjšaemisijetegaplinaza95%.KolikšnebibileemisijeSO2,čebivsetermoelektrarne
uporabljalečistilnenaprave?

Naosnovivsega,karstadanesizvedelaprivsehtrehpredmetih(fiziki,geografijiinkemi
ji),strnitasvojarazmišljanjaterpodajtavašepredlogegledenaspodajnavedenetočke.

1. Poiščitaprednostiinslabostinaslednjihenergijskihvirov:nafte,zemeljskegaplina,
premoga,hidroenergije,jedrskeenergije,geotermalneenergije,energijeplimovanja,
sončneenergije,energijevetraterizpolnitatabelovpriloženivajištevilka8.

2. Zamislitasi,dabivSlovenijiprenehaleobratovatitermoelektrarneinjedrskaelek
trarna.Skaterimialternativnimienergijskimiviribilahkonadomestilialidopolnili
našooskrbozenergijo?Odgovorutemeljita.

3. Razmislita,katerialternativnienergijskivirbilahkonadomestilnaftnederivatepri
transportublagainljudi.

4. Posvetupostajajovseboljpriljubljeneenergetskosamozadostnehiše.Kajjeznačil
nosttehhiš?
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Pri lo ga 5 

Evalvacijskivprašalnik

ENERGIJA

DRUGILETNIK

1. Kakosetijezdelpouk,kostenaistidanobravnavalipritrehpredmetihisto
temo?

 a)super b)kotobičajenpouk c)dolgočasen

2. Siželiš,dabibilotakegapouka:

 a)več b)manj c)vseenomije

3. Kajsetijezdelopritempoukunajboljše:

 a)sočasnostobravnaveteme

 b)iskanjepovezavmedpredmetiznotrajisteteme

 c)drugo(napiši):

4. Kajsipritempoukupogrešal?(napiši)

5. Kateraoblikadelatijenajboljprisrcu:

 a)skupinskodelo b)delovdvojicah c)samostojnodelo

 d)klasičenpouk e)drugo(napiši):

6. Prikaterempredmetusisenajboljepočutilinzakaj?

7. Kajsipritemdnevupogrešal?

 a)šekakšenpredmet b)večsamostojnegadela c)večnalog

 d)povzetkeprofesorjev e)domačonalogo f)drugo(napiši)



8. Sporočilosodelujočimprofesorjem:
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2.1.10 ogeologijiinkamninahzmedpredmetnim
povezovanjemzbiologijoinkemijo

  VesnaVervega,II.gimnazijaMaribor

Povzetek

Vprispevkustapredstavljenadvaprimeramedpredmetnegapovezovanjageografije.V
prvemprimerugrezapovezovanjegeografijezbiologijoprivsebinskemsklopuogeološ
kemrazvojuZemlje,pridrugempazapovezovanjegeografijeskemijoprivsebinskem
sklopuokamninahinnjihovihlastnostih.

Ključnebesede:medpredmetnopovezovanje,timskodelo,razvojživihbitij,geološke
dobe,eksperimentalnodelo

2.1.10.1 Uvod

Dosedanjemedpredmetnepovezavesmoomejevalizgoljnavsebinskokorelacijo
medpredmeti.ZuvajanjemprojektaEvropskioddelkismokproblematikimed
predmetnegapovezovanjapristopiliboljciljno(skupnonačrtovanje,izvedba,pre
verjanje in vrednotenje). Medpredmetno povezovanje zahteva tudi nove oblike
poučevanja,kotstatimskodeloinprojektnipristop.

Nanašišolismoobuvedbiprojektazačeliintenzivnodelatiprimedpredmetnem
povezovanjuvokvirurednegapoukainprekoprojektnegadela(projektnidneviin
tedni).Najprejsmospoznavaliučnenačrtevsehpredmetov(vsebine,oblikedela,
metodedela)iniskalismiselnepovezavevposameznemletniku.Naslednjikorak
jebilčasovnainprostorskauskladitevizvedbe(dvaalivečučiteljev),timskodelo
(skupno določanje vsebine, ciljev, oblik in preverjanja). Vertikalne povezave iz
vajamovokviruprojektnegatedna,kjersevključujevečpredmetovnarazličnih
ravneh.

Vtemprispevkupredstavljamdvemedpredmetnipovezavivokvirurednegapou
kavprvemletniku,kijuizvajamoženekajlet.Najprejstabiliomejeninaoddelek
evropskegarazreda,zuvedbonovegaučneganačrtapajuizvajamozvsemirazre
di.
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2.1.10.2 GeološkirazvojZemljespovezavogeografijeinbiologije

naslovtematskegasklopa:NastanekinzgradbaZemlje–GeološkirazvojZemlje

Usklajenostzučnimnačrtomzageografijo

nASTAnEKInzGRADBAzEmLJE(ciljiinvsebine)

Učninačrtdoleta2008

Dijaki:

• naštejejo geološke dobe in jih po
vežejo s pomembnejšimi orogene
zami.

Posodobljeniučninačrt

Dijaki:

• seučijouporabegeološkekartekot
pripomočkapriterenskemdelu,

• berejogeološkokartovsmisluugo
tavljanjatipainstarostikamnin.

medpredmetnepovezave

Dijaki:

• naštejejo geološke dobe in jih po
vežejo s pomembnejšimi gorotvor
nimifazami,

• poznajo prelomnice v razvoju živ
ljenjavgeološkizgodovini.

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,nekaterekompeten
ce (razvijanje zmožnosti razumevanja časovne raz
sežnosti).

Skupnicilji: dijakiznajoimenovatigeološkedobe,opredelitivzro
kezaspremembenaZemljinempovršjuinvrazvoju
živihbitijskozigeološkozgodovino.

Pričakovanidosežki dijakirazumejomedsebojnopovezavorazvojapovrš
(skupni): ja z razvojem živih bitij skozi geološko zgodovino;

spoznajo, da rekonstrukcijo dogajanj na Zemljinem
površjuomogočajoostankiorganizmov.

Vrstapovezave: horizontalna,interdisciplinarna,večpredmetna.

Vlogapredmetov: poudarjenavlogageografije,podpornavlogabiologije.

Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA BIoLoGIJA

cilji(splošni
inpodrobni)in
kompetence

• znajoimenovatigeološ
kedobeinjihpovezatiz
orogenezami;

• vedo,dasosevsidanes
živečiorganizmirazviliiz
skupnegaprednika;
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• nakartipokažejogorovja
omenjenihorogenez;

• znajopojasnitivzrokeza
spremembenapovršju;

• razvijajozmožnostra
zumevanjačasovnein
prostorskerazsežnosti
razvojapovršja;

• razvijajoveščinobranja
geološkekarte.

• znajonavesti,vkaterih
geološkihdobahsosepo
javilepomembnejšeskupi
neživihbitij.

Pričakovani
rezultati

• nageološkikartipokaže
jodoločenopokrajinoin
njenčasnastanka;

• poznajonajpomembnej
šeorogenezeindruge
spremembenaZemljinem
površju;jihumestijovdo
ločenogeološkoobdobje.

• razumejopomenfosilov
kotdokazzaevolucijski
razvojorganizmovinpo
membnejšeskupineživih
bitijumestijovdoločena
geološkaobdobja.

Skupnedejav-
nostidijakov
priposameznih
predmetih

• spomočjopreglednice
ugotavljajotrajanjeposa
meznegeološkedobe;

• spomočjopreglednicein
geološkekarteugotavlja
jočasnastankaposamez
negapovršja(orogeneze);

• primerjajoobseg,legoin
višinogorovijterugotav
ljajovzrokezarazlike;

• analizirajovzrokezapre
lomnageološkadogaja
nja;

• nageološkikartipoiš
čejoobmočjanastalav
posameznemgeološkem
obdobju.

• spomočjopreglednice
ugotavljajo,kdajsosepo
javilepomembneskupine
živihbitij;

• primerjajobiocenozev
različnihgeološkihdobah;

• analizirajovzrokezaizgi
notjeoz.uspešnostdolo
čenihskupinorganizmov;

• naprimerihspoznajofosil
nenajdbeinživefosile.

Dokazi
(evidence)

• imenujejogeološkedobe
innjejpripadajočeoroge
neze;

• nageološkikartipokažejo
pokrajineinnavedejoob
dobjenjeneganastanka.

• imenujejoskupineživih
bitijvposameznemgeo
loškemobdobju;

• naprimerihprepoznajo
fosilnenajdbe.

Skupnidokaz • pravilnorešijodelovneliste.
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Potekdela

Potekdela,razdeljennaposamezneetape,prikazujeslika1.

Slika1:Shematskiprikazpotekadela.

Delovnilist:Razvojpovršjainživihbitijskozigeološkedobe

navodilo:

Dijakiposkupnempovzetkuzavsakogeološkoobdobjevprazneprostorčkena
delovnemlistunapišejodogajanjanapovršjuinznačilnostirazvojaživihbitij.

ERA
(oBDoBJE)

PERIoDA EPoHA zAčETEK
oBDoBJA
(mIoLET)

RAzVoJ
PoVRŠJA

RAzVoJ
ŽIVIHBITIJ

KEnozoIK kvartar holocen 0,01
pleistocen 2

terciar pliocen 5
miocen 24
oligocen 37
eocen 58
paleocen 66

mEzozoIK kreda 144
jura 208
trias 245

PALEozoIK perm 286
karbon 360
devon 408
silur 438
ordovicij 505
kambrij 570

PREDKAm-
BRIJ

4600

UVoDnIDEL–GEoGRAFIJA:
•celotnapreglednica
geološkihdob,trajanje
posameznihobdobij,vzroki
zato.

UVoDnIDEL–BIoLoGIJA:
•primerifosilov(razgovor).

UTRJEVAnJEIn
PREVERJAnJE:
•dejavnostzapreverjanje:
pravilnoizpolnjeniprazni
prostorčkinadelovnem
listu.

TImSKoPoUčEVAnJE:
(dialogično–nenehnimedsebojni
dialogi):
•razvojpovršjaodpredkambrija
dodanes;
•poobravnavivsakegaobdobja
skupnipovzetek.
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Analizaopravljenegadela

Ugotavljamo,dajeznanjedijakovpridobljenonatakšennačin,uporabnejšeintraj
nejše.Gledenato,dajevedenjeospreminjanjuZemljinegapovršjainrazvojuživih
bitijzelopomembnozarazumevanjevsebinvvišjihletnikihpriobehpredmetih,je
povezavasmiselna.Načindelajedrugačen,kardodatnomotiviradijake.

2.1.10.3 Analizavzorcevkamninspovezovanjemgeografijeinkemije

naslovtematskegasklopa:NastanekinzgradbaZemlje–GeološkirazvojZemlje

Usklajenostzučnimnačrtomzageografijo

nASTAnEKInzGRADBAzEmLJE(ciljiinvsebine)

Učninačrtdoleta2008 Posodobljeniučninačrt

Dijaki:

• naštejejovrstekamningledenana
stanek in opišejo značilnosti mag
matskih,metamorfnihinsediment
nihkamnin;

• uvrstijoposameznevzorcekamnin
vustreznoskupinogledenanasta
nek;

• imenujejotipičnekamninevSlove
niji in domači pokrajini in jih pre
poznajo.

Dijaki:

• spoznajodelitev,značilnostiinupo
rabnovrednostkamnin;

• imenujejo in prepoznajo tipične
kamninevSlovenijiinjihuvrstijov
enoizmedtrehosnovnihskupin.

Priporočenedejavnosti

Dijaki:

• narišejo geološko časovno lestvico
napoljubennačin;

• naredijo pregleden plakat o skupi
nahkamnin;

• naredijo poskus, s katerim ugotav
ljajovrstekamnin;

• zberejokarnajvečvzorcevkamnin;

• s klorovodikovo kislino razlikujejo
med apnencem in nekaterimi mar
morjiterdrugimikamninami.
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ciljiizpredlaganihmedpredmetnih
povezav(biologijainkemija)

Dijaki:

• naštejejovrstekamningledenana
stanek in opišejo značilnosti mag
matskih,metamorfnihinsediment
nihkamnin;

• posameznevzorcekamninuvrstijo
vustreznoskupinogledenanasta
nek.

Povezovalnielementi: vsebina, cilji, kompetence (matematične, osebnost
nosocialne),dejavnosti.

Skupnicilji: dijaki znajo na podlagi preprostih metod analizirati
vzorecalivečvzorcevkamnine,pravilnozapisatiiz
sledkeinrezultateprimerjatimedseboj.

Pričakovaniskupnidosežki:dijaki pridobijo zmožnost izvedbe laboratorijskega
dela,napodlagikatererazlikujejokarbonatnokam
ninoodnekarbonatne;

 znajoovrednotitivplivlastnostikamninenalastnosti
prstiinživljenjeljudi.

Vrstapovezave: horizontalna,interdisciplinarna,večpredmetna.

Vlogapredmetov: poudarjenavlogageografije,podpornavlogakemije.

Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA KEmIJA

operativniin
splošnicilji
predmeta

• razvijajospretnostdelaz
enostavnimilaboratorij
skimipripomočki;

• razvijajozmožnostpravil
negazapisovanja,razvrš
čanjainuporabepodat
kov;

• razvijajozmožnostdelav
skupini;

• spomočjo10odstotnega
HClprepoznajokarbonat
nokamnino;

• poznajoosnovnepostop
ke,skaterimilahkoločijo
karbonatnokamninood
nekarbonatne;

• razvijajospretnostravna
njaskislinamiinponovi
joRinSstavke–pravila
varnegadelaskemikalija
mi.
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• znajoanalizirativpliv
kamninskezgradbena
lastnostiprsti.

Pričakovanire-
zultati

• pridobijozmožnost,da
zenostavnimipostopki
določijoosnovnemehan
skeznačilnostivzorcev
kamnin,jihprimerjajo
medseboj,razvrstijoin
razumejovplivletehna
lastnostiprsti.

• uporabijoznanjeoreak
tivnostikovin.

Primer:

Ca+2HCl+CaCl2+H2;
CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O

• ugotovijo,daseprireakci
jahkarbonatnihkamnins
HClsproščaCO2,preosta
nekpajevvoditopenCa
Cl2,reakcijassilikatnimi
kamninamipanepoteka,
sajvelja:SiO2+HCl→ni
reakcije.

• ugotovijo,dajesteklopri
mernaposodazashrambo
kislin.

Dejavnosti
dijakovpri
posameznih
predmetih

Skupni
dokazi
(evidence)

• vskupinahzopazova
njem(lupa)določajobar
vo,strukturo,teksturoter
prisotnostfosilovnadveh
vzorcihkamnin;

• spomočjostekelcadolo
čijotrdotodvehvzorcev
kamnin;

• pridobljenepodatkezapi
sujejovtabeli;

• primerjajopodatkein
napodlagiletehopišejo
značilnostiobehkamnin
insklepajosposamez
negaprimeranasplošno
(značilnostikarbonatnih
inznačilnostisilikatnih
kamnin);

• razvrstijokamniniglede
nanastanek;

• spomočjopridobljenih
podatkovugotavljajo
vplivlastnostikamnine
nalastnostiprsti;

• testirajokamninez10od
stotnegaHClinpridoblje
nepodatkezapisujejov
tabelo;

• sklepajo,dasokarbonat
nekamnineprepustne
(kras)insilikatnevod
noneprepustne,zatoje
drugačentudiživalskiin
rastlinskisvet;

• napodlagienačbke
mijskihformulmorajo
imenovatikamnine,kiso
prepustneinbisHCldale
pozitivnoreakcijo.
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• spomočjo10odstotnega
HClrazvrstijonekajno
vihvzorcevkamnin;

• odgovorijovprašanjana
delovnemlistu.

Potekdela

Uvodnidel:skupnaprestavitevdela;delitevvskupine;natančnanavodilazaiz
vedbolaboratorijskegadela.

oblika:timskopoučevanje(alternacijsko–učiteljapoučujetazaporednoinizvaja
tarazličnedejavnosti)

Slika2:Potekdela.

Delovnilist:Analizavzorcevkamnin–primer

navodilo:

Vdelovnilistdijakizapisujejougotovitveanalizevzorca1invzorca2.

VzoREcŠTEVILKA1(2):

1.  Barvakamnine:

2.  Strukturakamnine(določitevelikostzrnvmm,oblikozrnoz.stopnjo
zaobljenostiinkoličinskorazmerjemedsestavnimidelikamnine):

a)Prevladujočpremerzrnvmm:

b)Zrnatost(grobozrnata,srednjezrnata,drobnozrnata):

c)Oblikazrn(zaobljena,nezaobljena):

GEoGRAFIJA:
•analizavzorcevkamninvšestih

skupinah(mehaničnelastnosti);
•ugotovitve,analizeinprimerjavo

dvehvzorcevzapišejovdelovnilist.

KEmIJA:
•kemijskaanalizadvehvzorcev

kamnin(reakcijazbazo,reakcijas
kislino);

•ugotovitvezapišejovdelovnilist.

PoVzETEK:
•vodjeskupinporočajooznačilnostih

posameznegavzorcainugotovitvah;
•odgovorijonavprašanje:»Kakola

stnostikamninevplivajonalastnosti
prsti?«
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3.  Teksturakamnine(določiterazporeditevinsprijetostoziromaveznost
zrn):

a)Razporeditev(enakomerna,neenakomernazvtrošniki):

b)Alisozrnarazporejenavvidnihplasteh?

c)Sprijetost(zrnavkamninisotrdnosprijetaalivezana,rahlosprijeta
inkrušljiva,nesprijeta–kamninajesipka):

4.  Trdotakamnineoziromamineralov(kamnina,kirazistekloalijekleno
kladivo,jetrda,odporna;kamnina,kinerazisteklaalijeklenegakladi
va,jemehka,neodporna):

5.  Navzočnostfosilov:DANE

6.  Kemijskaanaliza:

a)reakcijazbazo:

b)reakcijaskislino:

c)zapisformule:

7.  Skupneugotovitve(zaposameznivzorec):

8.  Vkateroskupinokamninponastankusodikamnina?

9.  Značilnostikarbonatnihkamnin(vplivnaprst):

10.  Značilnostisilikatnihkamnin(vplivnaprst):

Analizaopravljenegadela

Obvsebinijeedenodpomembnejšihskupnihciljevoz.kompetencaizvedbaeno
stavnelaboratorijskevaje.Prigeografijidijakivvsakemletnikuopravijoenoaliveč
terenskihvaj,takodajetaurazelopomembenuvodvpraktičnodelo.

2.1.10.4 Sklep

Ugotavljamo,dastanajvečjiproblemprimedpredmetnihpovezavahpravorgani
zacijainizpeljavaure.Zaraditegajetrebanačrtovatipovezavenazačetkušolskega
letainureditiprilagodljiveurnike.

Glede uresničevanja ciljev oziroma kompetenc pa izkušnje kažejo, da ta oblika
delaprinašatrajnejšeznanje,dadijakiboljerazumejomedsebojnoprepletenostin
soodvisnostpojavovvnaravi.Vedenjeovzrokihinposledicahspreminjanjapovrš
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jaskozigeološkedobe,pravtakoolastnostihkamnininnjihovemvplivunaprst,
jezelopomembnozarazumevanjesnovivvišjihletnikih.

Vsepovezave,kismojih izpeljalivprvih letnikih(tudis fiziko inmatematiko),
sotemeljzadoseganjeciljevnavišjihravnehzahtevnosti(razumevanje,analiza,
vrednotenje).

2.1.10.5 Viriinliteratura

1 Brinovec,S.(1994).Terenskodelo.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.
2 Senegačnik,J.(2007).Občageografijaza1.letnikgimnazij.Učbenikindelov

nizvezek.Ljubljana:Modrijan.
3 Učninačrt:Biologija–splošnagimnazijaLjubljana:ZavodRSzašolstvo.(ci

tirano21.5.2008).Dostopnonanaslovu:http://portal.mss.edus.si/msswww/
programi2009/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm

4 Učni načrt: Geografija – splošna gimnazija (2008). Ljubljana: Zavod RS za
šolstvo.(citirano21.5.2008).Dostopnonanaslovu:http://portal.mss.edus.
si/msswww/programi2009/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm.

5 Učninačrt:Kemija–splošnagimnazijaLjubljana:ZavodRSzašolstvo.(citi
rano21.5.2008).Dostopnonanaslovu:http://portal.mss.edus.si/msswww/
programi2009/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm
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2.1.11 medpredmetnaučnapovezava:Britanskootočje
  IrenaŠenVitez,SrednjašolaVenaPilonaAjdovščina

Povzetek

Medpomembnejšimikakovostnimiprvinamipoukasotudimedpredmetnepovezave,
ki pomenijo povezovanje različnih predmetov in s tem upoštevanje različnih vidikov
otrokovegarazvojainučenja.Težijoktemu,dabododijakiznaliuporabitipridobljeno
znanjevrazličnihpraktičnihokoliščinah,zatomorajoposamezniučnipredmetiiskati
svojsmiselvpovezanostizdrugimi,vdopolnjevanjuinprepletanjuciljevtervsebin,ki
jimbodopomagalirazumetidoločenpojavaliproblemzrazličnihvidikov.

V prispevku je predstavljena medpredmetna učna priprava na primeru Britanskega
otočja.

Ključnebesede:medpredmetnapriprava,didaktičnaprenova,dialogičnopoučevanje,
učnilist,aktivneoblikedela,Britanskootočje

2.1.11.1 Uvod

Vpreteklihletihjenanašišolipotekaladidaktičnaprenovapredšolskevzgoje,zato
smosezdrugačnimi,aktivnimioblikamidelažesrečali.Enaizmedtehoblik,ki
jepostalasestavni(nepavsakodnevni)delpouka,jetudimedpredmetnopovezo
vanje.

Tradicionalniučninačrtisobiliusmerjenipredvsemkpoučevanjuvsebinenega
predmeta.Sodobnopridobivanjeznanjapazahtevapovezavomedrazličnimipred
metiinznanji.Obtemmorajoučiteljidobropoznaticiljerazličnihpredmetovin
predmetnihpodročijterpoiskatinajustreznejšeorganizacijskeoblike.

Takostapostalipomembninačelisodobnegapoučevanjatudihorizontalnapoveza
nostinprepletenostznanj,karnajlažjedosežemozmedpredmetnimipovezavami.

Konecšolskegaleta2008/09smoučiteljinanašišolidobilinalogo,davokvirupo
sodobitvegimnazijskihprogramovpripravimoosebnirazvojninačrtzaprihodnje
šolskoleto.Pritemsmoimelimožnostizbiremedaktivnimimetodamidela,med
predmetnimipovezavami,avtentičnimpoukom,sodelovalnimučenjem,timskim
poučevanjeminprojektnimpristopom.

Sprofesoricoangleščinesvasedogovorilizamedpredmetnopovezovanjevtretjem
letnikugimnazije.Določilisvaskupneciljeincilje,kijihbovadoseglizaposame
zenpredmet,tersedogovorilizapotekučneure.Zavedavase,daštevilociljevne
smebitipreveliko,sajsestemoddaljimoodosnovnegacilja,kigaželimodoseči.
Dijakibodomedurosprotireševaliučnilistspoudarjenimivsebinamiizgeografi
je.Angleškeizrazesibododijakizapisovalivzvezek,kigaponavadiuporabljajo
zato.

Odločili svaseza timskodialogičnopoučevanje,karpomeni,daobepoučujeva
sočasno,azaporedno,takodasirazdelivaučnedejavnostioziromafazeučnega
procesa.
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2.1.11.2 Prvinemedpredmetnepovezave

naslovtematskegasklopa:ZahodnaEvropa–Britanskootočje.

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,metode,kompetence.

Skupnicilji: dijakirazlikujejopojmeVelikaBritanija,Anglija,Zdru
ženokraljestvo,IrskainSevernaIrska.

Pričakovanirezultati dijakiznajonaštetideleVelikeBritanije,nakartipo
(skupni): kazati inimenovatinajvečjeotoškoobmočjeEvrope

terrazložitijezikovneposebnostiposameznihsestav
nihdelov.Dijakispoznajonaravnogeografskeznačil
nostiBritanskegaotočja.

Vrstapovezave: večpredmetna,horizontalna,interdisciplinarna.

Poudarjenavloga: geografija.

Podpornavloga: angleščina.

Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA AnGLEŠčInA

Splošnicilji Dijaki:

• pridobivajoinrazvijajojezikovnainnejezikovnaznanja,
zmožnosti,spretnosti,stališčainvrednote,kijimomogo
čajodejavno,uspešnoinkritičnovključevanjevnjihovo
osebno,šolskoindružbenookolje;

• pridobivajoznanjainsposobnosti,skaterimirazumejo
ožjeinširšeokolje;

• spoznavajovrednoteljudidomainposvetu,karpripo
morekrazumevanjumednaroditerspoštovanjudrugač
nosti.

Skupnicilji Dijaki:

• znajonaštetideleBritanskegaotočjainpoznajorazlike
medposameznimipojmi;

• spoznajojezikovnerazličnostiBritanskegaotočja;

• znajoopisativremenskeznačilnostiinrastlinstvo.

Pričakovani
rezultati

Dijaki:

• razlikujejomedAnglijo,
VelikoBritanijoinZdru
ženimkraljestvom;

• poznajovzrokezapod
nebneznačilnostiBri
tanskegaotočjainnjihov
vplivnarastlinstvo.

Dijaki:

• razvijajogovornoinpisno
razumevanjezapokrajine
inprebivalceVelikeBrita
nije;

• znajobesediščevremen
skihpojavovuporabljativ
vsakdanjihsituacijah.
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Skupne
dejavnosti

Dijaki:

• spomočjozemljevidanaštejejootokeinpokrajineBritan
skegaotočja;

• spoznajojezikovnosestavoprebivalstva;

• opišejoglavneznačilnostipodnebjainrastlinstva.

Dejavnost
dijakovpri
posameznih
predmetih

Dijaki:

• nazemljevidupokažejo
sestavnedeleVelikeBri
tanijeinotoke;

• obklimogramuopišejo
značilnostioceanskega
podnebjainvzrokezanj
tervplivnanaravnorast
linstvo;

• nageološkikartipokaže
jodoločenopokrajinoin
časnastanka;

• spoznajorazširjenost
keltskihjezikovinproble
mezohranitvijo.

Dijaki:

• nakartiVelikeBritanije
znajopoimenovatipokra
jineinprebivalcedoloče
nihpokrajin;

• obslikovnemgradivu
spoznajobesediščevre
menskihpojavovinjih
znajoaktivnouporabljati;

• spoznajorazlikomedan
gleškimjezikominkelt
skimijeziki(natabelski
slikizapisbesedzapri
merjavo).

Dokazi Dijaki:

• nanemokartovpišejo
otokeindeleBritanskega
otočja;

• obrazličnihklimogramih
prepoznajoklimogramz
oceanskimpodnebjem;

Dijaki:

• obgledanjuinposlušanju
videokasete(sedembri
tanskihznamenitostiin
zanimivosti)razvijajo
zmožnostslušnegaingo
vornegarazumevanjater
poročanja.

• spomočjogeološkein
reliefnekartesklepajoo
reliefnihznačilnostihpo
krajin.

Skupnidokaz Dijaki:

• obslikovnemgradivuprepoznajoinpoimenujejopokra
jineteranalizirajonaravneznačilnostiinjihprimerjajos
Slovenijo,

• pravilnorešijoučneliste.
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Potekdela

UVODNIDEL–motivacija

GEOGRAFIJA:

obiskkraljiceElizabeteII.vSloveniji.

ANGLEŠČINA:

dijakivVelikiBritaniji.

POTEKDELA(OBRAVNAVANOVESNOVI):

•načinoz.oblikadela:dialogičnotimskopoučevanje,

•ključnoorodje:učnilist,

•učila:kartaVelikeBritanije,kartazmorskimitokovi,geološkakartaEvrope.

SKLEPNEDEJAVNOSTI:

•videokaseta:sedemznamenitostiinzanimivostiVelikeBritanije,

•slušnorazumevanje,govornorazumevanje,

•dijakipoogleduvideokasetenaštejejovseznamenitosti,zopisiseosredoto
čijonavreme,podnebjeinrastlinstvovAngliji–vodiprofesoricaangleščine,

•primerjavaVelikeBritanijeinSlovenije–vodiprofesoricageografije.

2.1.11.3 Sklep

Učiteljipovsakiučniurianaliziramopoteknašegadela,kjerizpostavimopozitiv
nestrani,kijihjevrednoobdržatialiponovititudivprihodnje.Pravtakoskušamo
odpravitivsenapakeinslabozastavljenecilje.

Učitelji,kismožepripraviliinizvedlipoukvoblikimedpredmetnegapoučevanja,
sestrinjamo,datakšennačinpoučevanjazahtevaodnasdobroopredelitevizbra
nihciljev,natančnonačrtovanjeinorganizacijskozahtevnejšoizvedbopouka.

Dijakisopriopisanioblikideladejavnivvsehfazah,poukjezanjezanimivejši,
pridobljenaznanjasotrajnejša.Naučijoseustreznoizbratiinureditipridobljene
informacije,jihpovezatimedseboj,karjimboomogočilotudikritičenpogledna
dogodkevprihodnosti.
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2.1.11.4 Viriinliteratura

1 Dervarič,M.,Jeler,E.(2005).Geografijanamaturi:vzorcimaturitetnihpol.
Ljubljana:Rokus,str.207.

2 Polšak,A.(2007).Medpredmetnopovezovanjeinučninačrt.V:Geografijav
šoli,16,2,str.33–43.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.

Priloge

Učnilist:VelikaBritanija
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Uč ni list 

VelikaBritanija

1. NakartovpišideleVelikeBritanije.Imenapokrajinzapišitudivangleščini.Za
pišitudiimenavečjihotokov.

Slika1:Britanskootočje



Vir:Dervarič,2005

2. Vučbenikunastrani109sioglejklimogramaLondonainForthWilliama.Opiši
značilnostipodnebjanaBritanskemotočju.

Zapišipodnebnitip.

Včemsepodnebnatiparazlikujeta?Utemelji.

Kateripodnebnidejavnikimanajvečjivplivnapodnebnitip?

Utemeljipojem»zelenaEvropa«.
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3. SpomočjogeološkekartevučbenikuEvrope,str.12,izpišialispomočjoatlasa,
str.46in166,izpišinajvečjepovršinskeenoteBritanskegaotočjainsklepajna
geološkostarost.

4. NaštejobmočjavEvropi,kjersosedodanesohranilikeltskijeziki.
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2.1.12 Poukgeografijeinfizikenekolikodrugače
  NatašaMarčič,SilvestarOvčar,I.gimnazijavCelju

Povzetek

Vprispevkujepredstavljenatimskoizvedenauramedpredmetnepovezavegeografi
jeinfizikevprvemletnikuspomočjoeksperimentov.

Ključnebesede:zračni tlak,vetrovi,megla,demonstracija,eksperiment, timsko
delo

2.1.12.1 Uvod

I.gimnazijavCelju,nakateripoučujeva,ježetretjeletovključenavprojektPoso
dobitevgimnazijvSloveniji.Šolskirazvojnitimjedoločilnaslednjeprednostnena
logešole:novakulturapreverjanjainocenjevanjateruvajanjeinrazvijanjetimske
gadelainsodelovalnegapoučevanja.Napodlagiizbranihprioritetsmooblikovali
dvaprojektnatima,insicerzatimskopoučevanjeinmedkurikularnepovezave.V
prvemindrugemletnikupravtakouvajamonovučninačrt,kipredvidevaveliko
aktivnegadelaučencevintudiprecejmedpredmetnihpovezav.Občageografijaje
zadijakeprvegaletnikaprecejzahtevna,zatosevaktivuzageografijotrudimo,da
jimolajšamousvajanjepojmovinprocesovspomočjofilmov,predstavitevvPo
werPointuinaktivnihmetoddela.Fizičnageografijaselahkoprecejobravnavatudi
vpovezaviskemijo,biologijoinfiziko.Kraškitipreliefa,naprimer,spoznavamo
nagozdniučnipotiokrogjamePekel(medpredmetnapovezavageografije,biologi
jeinkemije).Ssodelavcem,kipoučujefiziko,svasedogovorila,dazdijakiutrdi
vatemozračnegatlakaspomočjoeksperimentov.Zageografskidelsvauporabila
delovnogradivozaseminarSimulacijeineksperimentipripoukugeografije(Udir,
Cunder,2003),zafizikalnipazanimiveeksperimenteizvsakdanjegaživljenja.

2.1.12.2 Prvinemedpredmetnepovezave

naslovtematskegasklopa:  Zračnitlakinvetrovi.

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,nekaterekompetence
(razvijanjezmožnostirazumevanjaznačilnostizrač
negatlaka).

Skupnicilj: napodlagieksperimentovdijakirazvijajocelostnora
zumevanjeozračnemtlaku.

Pričakovanskupnirezultat:zmožnostanalizevplivazračnegatlakanavremenske
pojave.

Vrstapovezave: horizontalna,interdisciplinarna,večpredmetna.

Tiptimskeure: podpornopoučevanje,komplementarnoinalternacij
skotimskopoučevanje(učiteljapovezanedejavnosti
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izvajatazrazličnimipodskupinamidijakov,kikrožijo
mednjima).

Letnik/številour: 1.letnik,2šolskiuri.

Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA FIzIKA

Skupnisplošni
cilji

Dijaki:

• sezavedajopomenapovezovanjarazličnihznanjinveščin
kotnačinacelovitegaobravnavanjasodobnihproblemov
zakakovostnejšerazumevanjedogajanjaokrogsebe;

• pridobijoinrazvijajosposobnostizaneposrednoinpo
srednoopazovanjenaravnihindružbenihdejavnikov,
pojavovinprocesovvpokrajini;

• problemeproučijosamialivskupini,pričemerupošte
vajonačelatimskegadela,ustvarjalnosti,radovednosti,
odgovornosti;

• spoznajonačineučinkovitegaučenjageografijeinfizike;

• pridobijosisamozaupanje;

• razvijejozmožnostiskanjaugotovitevinutemeljevanja
razlogovzanje;

• urijosevprenosusplošnegaznanjanakonkretneprimere
innjegoviuporabinanjih.

cilji
predmetov

Dijaki:

• utrdijorazumevanje
značilnostizračne
gatlakainnjegovega
vplivanjanasoodvisne
vremenskeelemente;

• razumejosoodvisnost
medklimatskimiele
menti:temperaturo,vla
go/padavinami,zračnim
tlakominvetrovi;

• obeksperimentihpoja
snijoprocesenastajanja
vremena;

• merijoklimatskeele
menteinopazujejo
vreme.

Dijaki:

• ponovijodefinicijotlakain
njegoveenote(Pa,bar...);

• znajoopisati,kakotlakme
rimo;

• razlikujejo,dajezračnitlak
posledicatežezraka,hidro
statičnitlakpaposledica
težetekočine;

• poznajoenačbozatežni
tlakvtekočinah;

• zeksperimentiugotovijo,
kakojezračnitlakodvisen
odgibanjatekočin.
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Pričakovani
dosežki
(rezultati)
predmetov

Dijaki:

• razumejoznačilnosti
zračnegatlakainnjego
vegavplivanjanasood
visnevremenskeele
mente;

• znajomeritiklimatske
elementeinopazovati
vremevpraksi.

Dijaki:

• znajoizrazličnihpodatkov
izračunatitlakindrugeis
kanetekočine;

• vedo,dajezračnitlakod
visenodkoličinevlagev
zraku;

• razumejo,dasetlakshi
trostjotekočinespreminja
(večjahitrost–manjšitlak).

Skupnidokazi
(evidence)

Dijaki:

• spomočjoizvedeniheksperimentovinzrešitvijonalog
naučnemlisturazumejoinrazložijosoodvisnostmed
klimatskimielementi(temperaturo,vlago,padavinami,
zračnimtlakominvetrovi);

• obeksperimentihpojasnijoprocesenastajanjavremena;

• spomočjomeritevklimatskihelementovznajorazložiti
značilnostivremenainanalizirajovremenskoprognozo;

• vskupinahsamostojnoizvedejovečeksperimentovinjih
znajoopisatiinrazložiti;

• spomočjoanalizemeritevrazložijovremenskerazmere;

• rešijoučnilist;

• znajorazložitimeritveinjihizvestivdrugačnihokolišči
nah.

Skupne
dejavnosti/

Skupnivstopi

Predpriprava

Dijakipripoukugeografijeinfizikespoznajoterminologijo,
povezanozzračnimtlakom,invzrokezaspremembezrač
negatlaka.

Skupnidel

1Uvodnamotivacija

PredstavitevslikovnegamaterialavPowerPointuinvpraša
nja:

• Zakajjevgoratihdelihsvetavečpadavinkotvnižinskih?

• OdpravitesenaTriglav.Privzponuvamzačnepokativ
ušesih.Zakaj?

• Zakajnastaneveter?

Spomočjoeksperimentovbomodokazalisoodvisnostspre
membzračnegatlakaznastankomvetrov,padavin(vlaž
nostjo)intemperaturnihnihanj.
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2Skupinskodelo

Dijakerazdelivavšestskupin.Pripravivamizeinpotreben
materialzaposkuse.

Prvo,drugoinpetonalogonaredijosami(obnadzoruin
pomočiprofesorja).Tretjoinčetrtonalogodemonstrirapro
fesorfizike.Ugotovitvenapišejosami.Šestonalogonaredijo
doma.

Rešujejoučneliste.Vsakaskupinaopravivsenaloge.(Glej
prilogo).

Odčitajovrednostitemperature,zračnegatlakainvlagev
razreduterzunajinjihkomentirajo(utemeljijovzrokeza
razlike).

3Sklep

Predstavitevinrazlagaposameznihnalog.

Dejavnostipri
posameznem
predmetu

Pripravainizvedbaeksperimentov.Dijakievalvirajomed
predmetnopovezavopriobehpredmetih.

materialne
potrebščine

plastenka,kozarec,plastelin,krožnik,vžigalice,plinskigoril
nik,pločevinke,stojalaindržala,steklenabučka,žogicaza
namiznitenis,sušilnikzalase,dvalista–formatA4,termo
meter,higrometer,barometer.

Dejavnostiza
ocenjevanje Pisnoinustnopreverjanjeterocenjevanjeznanja.

Slika1:Lebdenježogicenadsušilnikomzalase

Foto:Marčič,2009

Slika2:Ustvarjanjepodtlakavkozarcu

Foto:Ovčar,2009
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2.1.12.3 Sklep

Obkoncuuresodijakiodgovorilinakratkoanketo.Presenetilonajuje,dasobili
pravvsinavdušeninadtakimnačinomdela,najpogostejšapripombajebilapove
zanastrajanjem,sajbiradiimelizaizvedboševeččasa.Takaoblikapoukapome
nizanjeosvežitevinsiješeželijo.Ugotovilasva,dasotudipritestunavsavpra
šanja,kisobilapovezanazomenjenosnovjo,dobroodgovarjali.Meniva,daso
takeurešeposebejdobrodošlezato,kerdijakividijo,dasepredmetimedsebojno
prepletajo,dopolnjujejoinmednjiministrogemeje,zaprofesorjepatudipomeni
jodrugačenvpogleddelapridrugihpredmetih.Težavopriorganizacijiinizvedbi
papovzročatamedsebojnočasovnousklajevanjeinprostor,sajjepriporočljivo,da
seuraizvedevfizikalniučilnici(laboratoriju).Čepravsvaizvedlaledvešolskiuri,
svaprecejčasaporabilazapripravo.Urobovadrugoletoznovaponovila,iščevapa
žeidejezatimskoizvedeneurepridrugihtemah.Sicerpazastopavastališče,da
povezavnesmebitipreveč,urenesmejobitisamesebinamen,ampakjihuvede
moletakrat,kadarseučnasnovmedpredmetiresustreznodopolnjuje.

2.1.12.4 Viriinliteratura

1 Učninačrt:Geografija–splošnagimnazija.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.(ci
tirano30.8.2008).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si.

2 Učninačrt:Fizika–splošnagimnazija.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.(citira
no30.8.2008).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si.

3 Udir,V.,Cunder,K.(2003).Simulacijeineksperimentipripoukugeografije.
Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.

Priloge

Učnilist:Zračnitlak
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Uč ni list 

Zračnitlak

1. Izberipravilnotrditev:

a)Zračnitlakpovzročatežazrakanadnami.

b)Zračnitlakpovzročanenehnogibanjemolekulvzraku.

c)Zračnitlakpovzročaveter,kateregaposledicajeuporzrakananašetelo.

2. Izberipravilnitrditvi:

a)Normalenzračnitlakje1013hektopaskalov(1013hPa).

b)Normalenzračnitlakje1013barov(1013bar).

c)Normalenzračnitlakje1013milibarov(1013mb).

3. Zakajseskrčiembalaža,kopiješsokposlamici?

 Odgovor:

PoSKUSI:35

1. Vplastelinzapičinekajvžigalic,jihprižgi,vposodonalijvodo.Pokrijvžigalice
skozarcem.Kajugotoviš?

 OPISINRAZLAGAPOSKUSA: SKICA:

35 1.in2.poskus–Udir,V.,Cunder,K.(2003).Meglainzračnitlak.V:Simulacijeineks
perimentipripoukugeografije.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.

 POJASNILA:
 Meglaseponavadipojavivvečernih,nočnihinjutranjihurahnadtlemi.Meglalah

konastanevvsehletnihčasih,vendarsonajugodnejšiletničasipoznajesen,zimain
zgodnjapomlad.Zanastanekmeglesopomembnakondenzacijskajedra(jedra,na
katerihse»izloči«vodnapara,kisenahajavzraku.Kondenzacijskajedrasolahko
tudidimnidelci.Nadaljejezanastanekmeglepotrebenmrazinzadostnavlažnost
zraka.Nastanekmeglejelahkopogojentudispritokomtoplegavlažnegazrakanad
ohlajenopovršjealizmešanjemtoplegavlažnegazrakashladnim.Meglenekapljice
lahkozmrznejo,kosedotaknejotal(poledica)pripogoju,dajetemperaturatalpod
lediščem(O°C),čejetemperaturameglenihkapljicnadlediščem.Čepajetemperatu
ratalmalonadlediščem,potemnastanepoledicapripodhlajenihkapljicah.
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2. Plastenkozmočizmrzlovodoznotranjestrani.
 Dodajdimnedelce.Plastenkozapriinjopočasistiskaj.Prijemnahitropopusti.

 a)Kajsiopazila?

 b)Zakajjebilotrebaplastenkozmočitizmrzlovodo?

 

 c)Zakajjebilotrebadodatidimnedelce?

 

 d)Zakajjebilotrebaprijemhitropopustiti?

 

 d)Zapišivsajdvavzrokazanastanekmegle:

 e)Vkaterihletnihčasihjenajpogostejša?

 f)Kateridelidnevasonajugodnejšizanastanekmegle?Podčrtaj:



 ZJUTRAJDOPOLDNEOPOLDNEPOPOLDNEZVEČERPONOČI

3. Vzemisteklenobučko,nalijnoternekajvode(panepreveč,danebošpredolgo
segrevala)insegrejvododovrelišča.Bučkoodstraniinpočakajtrenutek,daveč
nevre.Bučkonepredušnozapriinjopolijzhladnovodo.

 a)Kajopaziš?

 b)Razložipojav!



 OPISINRAZLAGAPOSKUSA: SKICA:

 Naredilibomopodobenposkuskotprej,ledatokratvzamemopraznopločevin
koinvanjonalijemomalovode.Pločevinkosegrejemo,davodazavre.Predtem
sipripravivečjoposodozvodo.Kovodavpločevinkizavre,jonaglavoprevidno
poveznivvodo.

 a)Kajopaziš?

 b)Poskusirazložitipojavsfizikalnegastališča.

 OPISINRAZLAGAPOSKUSA: SKICA:
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4. Nareditrirazličneposkuse.Pomembnoje,dajihdelašpovrsti.

 a)VzeminavadenlistformataA4.Pihaj(lahkouporabištudisušileczalase)v
vodoravnismerinadpapirjem.Kajsezgodizlistom?Razložipojav.

 b)Vzemizdajdvalistainpihajnasredivmes.Kajopaziš?Spomočjokaterega
pojavalahkorazložimotuditapojavinhkratitudiprejšnjiprimer(kajimata
skupnega)?

 c) Vklopisušileczalase,gausmerinavpičnonavzgorinnadenjpostavižogico
zanamiznitenis.

• Kajsezgodizžogicoinkaterasilauravnovesitežožogice?

• Aližogicalebdi,tudičesušileczalasenagnemozanekdoločenkotgle
denanavpičnico?Jezaravnovesjetudivtemprimeruodgovornasamo
tistasila,kiježevprejšnjemprimeruuravnovesilatežožogice?Poskusi
podrobnejerazložitirazlikomedtemadvemaprimeroma.

• Narišifizikalnoskico(skicavsebujelistpapirja,tlakinhitrostzrakanad
papirjemtertlakinhitrostpodpapirjem).

 Sklep:Kajsetorejzgodistlakomvtekočinitam,kjerjehitrostvečja?

5. Dodatnanalogaizgibanjatekočin–domačanaloga

Vzemi navadno steklenico (npr. 1,5litrsko plastično od radenske). Steklenico
postavivvodoravenpoložaj,natopadajvustjesteklenicekroglico,kijolahko
narediškarizpapirja.Žogicanajzavzemapribližno¾odprtine.Čejepremajh
naaliprevelika,poskusneuspevedno.

Kotijeuspelonareditiravnopravšnjovelikostžogice,lahkokdorkoliposkusi
spihanjeminmuzagotovonebouspelospravitižogicevnotranjoststeklenice.

Razložitetazanimivpojavinnarišiskico!

6. Merjenjetemperature,vlageinzračnegatlaka

VRAZREDU ZUNAJ

TEMPERATURA

VLAGAVOZRAČJU

ZRAČNITLAK

Odčitajvrednostiinjihzapišivtabelo.Nepozabiuporabitimerskihenot.Raz
loživzrokezarazlike inpovezanostmed izmerjenimikoličinami ter trenutno
vremenskosituacijo.Primerjajzvremenskoprognozoizdnevnegačasopisa.Pri
lepijovzvezek.
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2.1.13 UčnapotpomestuKoper
  TanjaTurk,SrednjaekonomskoposlovnašolaKoper

Povzetek

Odkarsmonanašišolipredletiuvedliprogramekonomskegimnazije,sčimersose
razširiletudimožnostizauvajanjenovihučnihpristopov,jeterenskodelopostalose
stavnidelnašegadela.Največvajnaredimovčetrtemletnikuzdijaki,kiizberejogeo
grafijokotizbirnipredmetnamaturi,določenevajeizfizičneindružbenegeografijepa
izvedemotudivprvemletniku.

Ključnebesede:učnapot,terenskodelo,orientacija,kartiranje,meteorološkaopazo
vanja

2.1.13.1 Uvod

Zageografajeterenskodeloosnovnaoblikageografskegaproučevanjapokrajine.
Začnemospreučevanjemneposredneokolicešole,natopanašedeloinznanjeraz
širimonapreučevanjedomačepokrajinezekskurzijovenoizmedslovenskihregij.
Našapotpomestuvsebujevajeizfizičneindružbenegeografijeindijakispoznajo
različnemetodedela:opazovanje,skiciranje,merjenje,kartiranje.

2.1.13.2 Cilji

Pripripraviterenskegadelasozelopomembnicilji,kijihželimodoseči.Pritemsi
pomagamozučnimnačrtom,patudizmaturitetnimizpitnimkatalogom.Ciljina
učnipotipoKopruso:

• utrditevznanjauporabekartografskegagradivainosnovnihterenskih
pripomočkov;

• razvijanje sposobnostiopazovanja,merjenja,kartiranja, raziskovanja
inrazmišljanja;

• razvijanjesamostojneorientacijeingibanjavpokrajinispomočjozem
ljevidainkompasa.

2.1.13.3 Predstavitevučnepoti

Dijakenaučnopotsterenskimdelompripravimoževrazredu,sajjihseznanimoz
osnovnimimetodamidelainliteraturo.Predstavimojimtudikartografskogradivoter
terensko opremo in pripomočke, ki jih bodo potrebovali na terenu, in jih naučimo
ravnatiznjimi(skompasommerijoazimut,odčitavajotemperaturo,vlažnost,zračni
pritisk,orientirajosepokartimestavmerilu1:5.000insoopozorjeninanaslovkarte
inlegendo).
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NašašolastojivsrediščustaregajedramestaKoper,inkersmovelikokratomejenis
časominzatonemoremoizmesta,nanašiučnipotiprevladujejovajeizdružbene
geografije.Učnapotjespeljanapredvsempomanjobljudenihmestnihulicah,kjerpa
ješevednoohranjenihzelovelikostavbizobdobjaBeneškerepublikestipičnobeneš
koarhitekturo insštevilnimibeneškimiornamenti.Tadelpoti jenajprimernejšiza
kartiranje,sajmorajodijakispomočjokarteinnapotkovprepoznatidoločenestavbe
inugotovitinjihovodanašnjoalipreteklonamembnost.

Slika1:UčnapotpomestuKoper

Vir:Geopedia.si.36

NavrhuklifaBelvederjevečjidrevoredinleprazglednaKoprskizaliv,zatototočko
lahkouporabimozanekajvajizfizičnegeografije–dijakiseorientirajo,opazujejovre
meinmerijotemperaturozraka,vlažnost,zračnipritisk,ugotavljajosoodvisnostmed
temperaturozrakainmorja.

36 Dostopnonanaslovu:http://www.geopedia.si/(citirano8.7.2009).
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Slika2:LukaKoper

Foto:A.Polšak,2007

Delpotipajespeljantudiobrobumesta,kjerstabilašeprednekajdesetletjimorjein
manjšamarina–tusemorajodijakiorientiratiinpoiskatiostankemarine,kijedanes
zelolepovključenavokolje.

Naobrobjumesta je tudi razglednahitro rastočnakupovalnicenter indijaki lahko
ugotovijoinopišejorazlikevtipustavb,arhitekturi,funkcijah,gradbenemmaterialu.
Lahkotudisklepajo,kakšneposlediceimagradnjatakihcentrovnaobrobjumestaza
staromestnojedrooziromazameščane.

Dijakiserazdelijovskupine(vvsakiskupinisotrijedijaki),dobijovespotrebenma
terial(delovneliste,kartomestavmerilu1:5.000,kompas;termometer,barometerin
higrometersoženaopazovalnitočki)innatovpetminutnihpresledkihodhajajona
teren.Startinkonecučnepotistanašoli.Obprihoduvšolooddajovesmaterial,kiso
gadobilizaopravljanjevajnaterenu.

2.1.13.4 Sklep

Poopravljenemterenskemdelusledianalizaoziromaprimerjavarezultatovvučil
nici–česetiprevečrazlikujejo,skušajougotoviti,zakajsejetozgodilo.Opažam,
daimajonajvečtežavzazimutom,čepravmuprinašihpripravahnamenjamonaj
veččasa.Samipridejodosklepa,dajetoverjetnozato,kerseazimutvvsakdanjem
življenjuneuporabljainvečinamednjimiseskompasomprvičsrečavsrednjišoli.
Tupatamseševednozgoditudito,dadoločenaskupinapozabinakartonapisa
tinaslov,ureditilegendo.Preostalevajezelodobroizvajajo,zlastinimajotežavz
orientacijovsamemprostoru(verjetnotudizatone,kersopačdomačini).

DijakisozučnopotjopoKopruinvajamizelozadovoljni,sajspoznajotudipredele
mesta,vkaterenavadnonezahajajo,invidijoulice,hiše,znamenitostizdrugačni
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mi,»geografskimi«očmi.Učijoseopazovati!Čenamčasnedopušča,lahkopotpo
Koprurazdelimonadvadela.

2.1.13.5 Viriinliteratura

1 Brinovec,S.(1997).Terenskodelo.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo.
2 Učninačrt:Geografija–splošna,klasičnainekonomskagimnazija.Ljubljana:

ZavodRSzašolstvo.(citirano21.5.2008).Dostopnonanaslovu:http://por
tal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/un_gimnazija/
geografija_spl_gimn.pdf

Priloge

Učnilist:UčnapotpoKopru
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Uč ni list 

UčnapotpoKopru

Poodhoduizšolepoorientacijikartenadaljujtepotdoopazovalnicešt.1–trgBrolo.

oPAzoVALnIcAŠT.1–orientacija,kartiranjeinkartografija

nalogašt.1: Kateriobjektnatrgupredstavljarozapobarvankrognakarti?

  

nalogašt.2: DoločitezračnorazdaljomedjužnimvodnjakomnaBroluinjugoza
hodnimvogalomkoprskestolnice.

nalogašt.3: Vkolikšnemčasubitorazdaljoprehodilipeš,čeveniuriprehodimo
petkilometrov?

nalogašt.4: KulturnispomenikApredstavlja

  

nalogašt.5: KulturnispomenikBpredstavlja

  

nalogašt.6: Imenujtedrevesnovrsto,kirasteobjužnistranikoprskestolnice

   

Natonadaljujtepovrisanipotidoopazovalnicešt.2.Medpotjoopazujteokolicoinodgo
voritenanaslednjavprašanja.

nalogašt.7: Objekt,pobarvanzrjavobarvo,predstavlja

   .

nalogašt.8: KulturnispomenikCpredstavlja

  

nalogašt.9: Kakšnodejavnostizvajajovstavbi,kijenakartipobarvanazrumeno
barvo?

nalogašt.9/a: V kateri sektor gospodarskih dejavnosti štejemo funkcijo te stavbe?

nalogašt.9/b: Ulica,vkaterisenahajatastavba,seimenuje

nalogašt.10: Potvasvoditudiobtrgu–parku,nakateremjespomenik.Vrišitegav
kartotako,dagaoznačitesčrnimznakomX.

nalogašt.10/a: Komujeposvečenspomeniknatemtrgu?

  

nalogašt.10/b: V kateri smeri (stran neba) od starta stoji spomenik na tem trgu:
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oPAzoVALnIcAŠT.2–meteorološkaopazovanja

nalogašt.11: Izmeritetemperaturozraka:

  

nalogašt.12: Obšestihzjutraj,ob jasneminmirnemzimskemvremenu,bimeril
temperaturonaopazovalnicišt.2.Kakšnabibilatemperaturaobisti
vremenskisituacijinabojisrediKoprskegazaliva?Obkrožitepravilen
odgovor:

   a)nekolikovišja b)nekolikonižja c)enaka

Svojodgovorutemeljite:

nalogašt.13: Določitesmergibanjaoblakov.Obkrožitečrkopredpravilnimodgovo
romaliganapišitenaustrezničrti.

   a)nioblakov

   b)oblakisenegibljejo

   c)oblakisepremikajood proti

nalogašt.14: Odčitajtevlažnostzraka:

  

nalogašt.15: Odčitajtezračnipritisk:

  

nalogašt.16: Kajbisezgodilozzračnimpritiskomintemperaturo,čebisepovzpeli
naNanos?

Zračnipritisk:

Temperatura:

Pokončanihmeritvahinugotovitvahseodpravitedoopazovalnicešt.3.

oPAzoVALnIcAŠT.3–Promet,rabatal

nalogašt.15: Natejopazovalnitočkiselahkovidijogradbenadelanoveceste–Se
verneobvozniceKopra.Napišite,kakšnesolahkoposlediceizgradnje
tecestezamestooz.meščane.

1.posledica:

2.posledica:

nalogašt.16: Nanasprotni(severni)straniodvašeopazovalnice, ležipolotokDe
belirtič,kjerjebilovpreteklostivelikovinogradov,sadovnjakov,njiv.
Problemprinjihoviobdelavijebilnaklonzemljišča,kiznašaod12o
do25o.VSlovenijilahkostakonagnjenegazemljiščavodainzemelj
skaprivlačnostodneseta3cmzemljeletno.Izračunaj,kolikotraktor
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skihprikolic,nakaterelahkonaložimo8m3zemlje,lahkoodneseta
vodaingravitacijaizsadovnjaka,kimeri2ha.

Št.traktorskihprikolic:

Izopazovalnicešt.3seodpraviteprotiopazovalnicišt.4povrisanipotiinmedpotjood
govoritenanaslednjavprašanja.

nalogašt.17: Napišite ime ulice, po kateri ste se odpravili iz opazovalnice št. 3.

nalogašt.17/a: Vtejulicipoiščitestavbo,nakaterijelepovidensimbol,kispominjana
obdobjeBeneškenadoblastivpreteklosti.Tasimbolje

  

nalogašt.17/b: Stavbo,nakaterijetasimbol,nakartipobarvajtezrdečobarvo.

oPAzoVALnIcAŠT.4:orientacija,kartiranje

nalogašt.18: KopridetenaDestradijevtrg,napišite,kajpredstavljakulturnispome
nikD: 

nalogašt.18/a: Nakateristranitrga(stranneba)stojikulturnispomenikD?

PotnadaljujtedoCankarjeveulice,kjerzavijetenalevoinodidetedoopazovalnicešt.5.

oPAzoVALnIcAŠT.5:Gospodarskausmeritev

nalogašt.19: Natejopazovalnicibosteugotovili,dastavtemdelumestalocirani
najpomembnejšipodjetjiKopra.

   a)Prvopodjetjeje

   b)Drugopodjetjepa

nalogašt.20: Stavba,kistojinavzhodnistraniopazovalnice,pozunanjemvidezu
spominjananekoprevoznosredstvo.Katero?

  

Potnadaljujtečezprehodzapešce(pazitenapromet!)protiopazovalnicišt.6.

oPAzoVALnIcAŠT.6:orientacija,nakupovalnosredišče

nalogašt.21: KateriobjektvokoliciKopraleživsmeriazimuta155O,čejevašastoj
natočkastebričekprometnegaznaka.

   Objektje

nalogašt.22: Natejopazovalnitočkiugotovite,dajetudizaKoperznačilno,dase
večjinakupovalnicentrilocirajonaobrobjumesta.Naveditetriposle
dice(zamestooz.meščane)takelokacije.

   1.posledica:
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   2.posledica:

   3.posledica:

Potbostenatonadaljevalimedposlovnoinposlovnostanovanjskozgradboinprišliboste
doigriščavrtca.

nalogašt.23: Igriščeotroškegavrtcajeobdanozzelenomrežo.Čepogledatenotra
njostigrišča,bostelahkougotovilinjegovonamembnostvpreteklosti.

   a)Natemkrajujebil(o)vpreteklosti:

   

   b)Nakartioznačitekraj,kjerjeigrišče,zmodrimX.

Čez prehod za pešce (pazite na promet!) prečkajte Vojkovo nabrežje in prišli boste do
Gramšijevegatrga,kjerjezadnjaopazovalnica,št.7.

oPAzoVALnIcAŠT.7:orientacija,naklon

nalogašt.24: KulturnispomenikEpredstavlja .

nalogašt.25: Ko boste odhajali z Gramšijevega trga po orientaciji karte, izmerite
naklonželezneograjeobstopnišču.Naklonje

  

Sedajnadaljujetespotjoproticilju.

nalogašt.26: Medpotjoproticiljupašeugotovite,katerastavbajenamenjenaizva
janjušportnedejavnosti,injonakartipobarvajtezzelenobarvo.

Naciljuoddajtevsenalogeinkarte.
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2.2 Terenskodelo
2.2.1 Terenskodelopripoukugeografije
  TatjanaResnikPlaninc,LeaNemec,Filozofska
  fakultetaUniverzevLjubljani(Oddelekzageografijo)
 

Povzetek

Terenskodelojedidaktičnoenaizmednajzahtevnejšihinnajboljcelostnihoblikin
metodgeografskegapouka.Osnovninamenterenskegadelajenavajanjedijakovna
samostojennačinrazmišljanjatersamostojnopridobivanjeznanjainveščin.

Zaradiciljev,kijihdosegamosterenskimdelom,jegeografijazuvedbo20odstotne
gadeležaskupneoceneizterenskegadelainlaboratorijskihvajterekskurzijeveliko
pridobila.Topotrjujejotudirezultatiankete,izvedenemedštudenti/kamiinabsol
venti/kamigeografijeFilozofskefakulteteUniverzevLjubljani.

VčlankusopredstavljeniprimerinalogzadelonaterenupoBloomovitaksonomiji
kognitivnihciljev.

Ključnebesede:terenskodelo,Bloomovataksonomija,primerinalog

2.2.1.1 Uvod

Terenskodelojeključnegapomenazaodkrivanjeinpojasnjevanjepojavovinpro
cesovtam,kjerso,innataknačin,kakorvpokrajinidelujejo.Jepriložnostzapri
dobivanjenatančnejšihinformacijinpodatkovtermožnostzaprimerjanjemedti
stim,karvidimoinobčutimo,tertistim,karjebilozapisano,povedano,sporočeno.
Obenempasemoramozavedati,daterenskodelonisamogoloopazovanjeinra
cionalnoprevzemanjeznjimpridobljenihinformacij,ampaktudičustvenodoživ
ljanjeindojemanjegeografskestvarnosti(Učninačrtzasplošnogimnazijo,1998).

Didaktičnageografska literaturapojmujekotkončni ciljpoukageografije razvoj
geografskegamišljenjavskladussplošnoizobrazboinvzgojoučenca.ŽeZgonik
jezapisal:»Posebnostalisvojevrstnostgeografske'biti'jerazvojnomišljenje,kise
javljanarazličnihravnehinvrazličnihkategorijahmiselnepovezanosti.Vcelotibi
galahkooznačilitudikotgeografskomišljenje«(Zgonik,1960,str.63).Čepritem
razumemoterenskodelo,prikateremdoživljamopokrajinovvsejnjeniresnično
stiinkompleksnosti,kotpodlagogeografskegamišljenja,smokotučiteljižebliže
našemukončnemucilju.

Terenskodelosejev60.in70.letihprejšnjegastoletjaspremeniloinpostopomaod
tradicionalnegaopazovanjaprešlovdidaktičnoenoizmednajzahtevnejšihinnaj
boljcelostnihoblikinmetodgeografskegapouka.Mordagazatoučiteljiuporablja
jomanj,kotbibilotozaželenoinpriporočljivo,čepravjebiloževučnemnačrtu
zagimnazijoizleta1998zapisano,danaj»namestoobremenjevanjasfaktografijo
rajerazvijamospretnosti,kiomogočajonajlažjeinnajhitrejšepridobivanje,upo
rabo in obdelavo geografskih informacij, dijake pa usposabljamo za odgovoren,
dejaven in solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja ter za reševanje
prostorskihproblemovinsožitjemednaravoinčlovekom«(Učninačrtzasplošno
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gimnazijo,1998).Polegsuverenegaobvladovanjametodterenskegadelajenamen
terenskihvajpredvsemnavajanjedijakovnasamostojnomišljenjeinpridobivanje
znanja inveščin.Učiteljnadrugi strani lahkospomočjo terenskegadeladijake
dodatnomotivirazageografskoizobraževanje,obenempamuomogočavključeva
njenačeladiferenciacijeinindividualizacijevpouk.Stemučiteljtežikdoseganju
različnihvzgojnoizobraževalnihciljev,medkaterimijetrebapoJobu(2006)izpo
stavitipredvsem:

• pojmovni razvoj; terensko delo s premostitvijo meje med geografsko
učilnicoinstvarnimsvetompovezujeinnadgrajujegeografskoznanje
inrazumevanjepridijakih,sajprispevahkognitivnemrazvojuinomo
goča,darazumejoodnosemedskupinamigeografskihpojmov,pojavov
inprocesov;

• veščine;spomočjoterenskegadeladijakirazvijajoveščinekomunicira
nja,opazovanja,zbiranjapodatkov,analize,kartiranjaitd.;

• čustvenoučenje;terenskodelospodbujarazvijanjesposobnostidoživ
ljajskegarazumevanjainpresojanjarazličnihokolij,pričemerspodbu
jadijakekizražanjuobčutkov,vtisovinizkustev,kisejimporajajoob
opazovanjuindeluvpokrajini;

• vrednote; terensko delo omogoča dijakom, da razvijejo razumevanje
različnihpogledovnasocialna,političnaaliokoljevarstvenavprašanja
stem,dazagovarjajo lastnevrednote,medtemkoseučijopriznavati
inspoštovativrednotedrugih,sajjihžedelosamoposebispodbujak
razlaganjuinraziskovanjupojavovvprostoruzrazličnihvidikov(geo
grafskega, fizikalnega,kemijskega,biološkega,zgodovinskega,socio
loškega…),karposledičnovodivrazumevanjetrajnostnegarazvoja;

• družbeniinosebnirazvoj;terenskodelotežiksodelovanjumedposa
mezniki,takomeddijakisamimikotmeddijakiinučitelji,tertakosku
pajzdrugimiizzivipomagagraditidijakovosamozavestinodpornost.

Obtemsemoraučiteljzavedati,dajeedennajpomembnejšihvidikovuspešnede
javnostinaterenujasnaartikulacijadejavnostiinpričakovanegaizidaterenskega
dela.Vpraksiobstajavelikodejavnostinaterenu,kisorazdeljenepooblikahin
stopnjahudeležbeučencevinučiteljev.Sstališčaučencasoutemeljenenadveh
pristopih:prvič,medopazovanjeminudeležbo,indrugič,medodvisnostjoinav
tonomijo. Številni pristopi na terenu vsebujejo različne kombinacije dejavnosti.
Kent(1997)jessodelavcigledenatoopisaltriobliketerenskegadela,kijihpred
stavljamovnadaljevanju.

a) Opazovalnoterenskodelo

jepomembendelterenskegadelaingajesorazmernolahkoorganizi
rati,vendarzahtevaodučencevsamonavzočnost,nepatudinjihove
dejanskepozornosti.Šeposebejjetoopaznotakrat,kojeopazovanje
razvlečenoinsezačnejodijakidolgočasiti.

• Najpogostejšainnajboljtradicionalnaoblikaopazovalnegateren
skegadela je t. i. »Cookov izlet« (Cook's tour)ali izlet»poglej
vidi«.Dijakitatipdejavnostiopisujejokotdolgočasen,kersami
nesodelujejovprocesu.Jepalahkokoristennazačetku,sajuči
teljznjimpodapreglednepoznanepokrajine.
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• Učenceboljpritegne,čepriopazovanjuvpokrajinihodijopešin
sezučiteljempogovarjajo,medtemko»predavanja«meddijaki
nisozaželena.Taknačinkomuniciranjajimpomaga,daopazuje
jopokrajinonepristransko.

• Medopazovalnimterenskimdelomdijakipogostoizpustijoključ
ne značilnosti ali pa nekritično ponavljajo učiteljeva stališča.
Temusejenajlažjeizogniti,česeučencempredzačetkomopa
zovanjapove,dabodomoralipodatiocenovidenega.

• Terenskodelojepriporočljivoizvajatizučnimilistiinzemljevi
domterdopuščatistalnokomuniciranjemeddijakiinučiteljem.

b) Sodelovalnoterenskodelo

najbipritegnilodijakovopozornostinpoglabljalonjegovoznanje,kar
panedrživedno.Obstajakontinuitetameddelom,kigavodiučitelj,in
samostojnimdelomdijaka.Pomanjkljivosti sodelovalnega terenskega
delasopogostonujnaobsežnapripravazadosegozadovoljivegarezul
tata,časovna»potratnost«vprimerjavis»Cookovimizletom«intežja
izvedbanadzora(predvsemkarsetičevarnosti,sajsoskupinelahko
raztresenepovečjemobmočju).

• Dijakisoprisodelovalnemterenskemdelunajboljodvisnioduči
teljatakrat,koučiteljsamodločaodejavnostih,pričemermeto
dedelinanalizoskrbnonadzoruje.Taoblikadelajetipičnaza
terenskodelo,kipodpiralaboratorijskodelo(naprimerjemanje
vzorcevzanadaljnjoanalizovlaboratoriju).

• Igranje vlog je pomembna različica tega pristopa. Tekmovanje
medskupinamijelahkokoristnaspodbudazadosežkeinspod
bujanjepobudemeddijaki.

• Prideluskupin,kijihvodijodijaki,bodoskupinesameobliko
valevzorecraziskovanjainizbraleustreznometodologijo.Vloga
učiteljajepredvsem,daspodbujainsvetuje.

c) Začetnopraktičnodeloinopazovanjezudeležbo

jemarsikjevtujinialternativnaoblikaterenskegadela.Uveljavljenoje
predvsemnapodročjudružbenihvedinstemdružbenegeografije,če
pravbigasevedalahkouporabilitudiprifizičnigeografiji.Dijakidela
jovrazličnihorganizacijah(komercialnedružbe,vladneorganizacije,
lokalneindržavneustanove)kotzaposlenizakrajšoalidaljšodobo,
pričemerjetrebapoudariti,damorajobitiprisvojemdeluprimerno
nadzorovaniinneizkoriščanikotpocenidelovnasila.Zdelasepravi
lomavračajokotzrelejšiinodgovornejšiposamezniki(Kent,1997,cv.
Lazar,2008).

Pripripravi inizvedbiterenskegadelanajbiučiteljvospredjeposta
vilproblemski,vzročnoposledičniincelostni(kompleksni)pristopter
težil h konkretnosti in ciljno usmerjeni in načrtovani dejavnosti. Pri
poučevanjugeografijevobliki terenskegadela jepriporočljivovedno
izhajatiizpovezovanjateoretičnegaučnegadelavrazreduinpraktične
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prostorske izkušnje.PomnenjuKolencKolnik(2006) jeusmeritevk
potrebamučencev(njihovizaznavni indoživljajskiraznolikosti) ink
življenju(živimovprostoru)pomembnazakonitostučenjageografije.
Dijakimorajoprekorazličnihzaznavnihpotidoživljatiprostorkotsi
stematičnokakovostsoodvisneinnapovedljiveceloteinneprecenljivo
učnosporočilnostkognitivnega,afektivnega inpsihomotoričnegauč
negadoživetja(KolencKolnik,2006).

Dabibiloterenskodeloučinkovito:

• morajodejavnostitemeljitinaneposrednemizkustvu.Osredoto
čitisejetrebanatistedejavnosti,kijihnimogočeopravitivučil
nici;

• mora biti način obdelave usmerjen v postopek, saj tako dijaki
dosežejoneposredno izkustvo.Takpristopvključujenaloge,ki
usmerjajodijakekdejavnostim:opazovanju, zaznavanju, iden
tificiranju,merjenjuinprimerjanju.Navsemtemmoratemeljiti
interpretiranjeinsklepanje;

• morajo biti dijaki pripravljeni za terensko delo. Čim bolj bodo
seznanjeniznalogami(kognitivnapriprava),spokrajino,vka
teriizvajajonaloge(geografskapriprava),inzdogodki,vkaterih
bodosodelovali(psihološkapriprava),temboljproduktivnobo
terenskodelozanje;

• bimoralučiteljterenskodelouporabljatizanadgradnjopredhod
negaznanja(Mogk,1997).

Učiteljimorajoprinačrtovanjudelainpripravinalogupoštevatitaksonomijoučnih
ciljev.KersovnadaljevanjuprispevkapredstavljenenalogepoBloomovitaksono
miji(znanje,razumevanje,uporaba,analiza,sintezainvrednotenje),najomenimo
šeMarzanovotaksonomijo,kiopredeljujeproceseučenjaznotrajkompleksnega
mišljenja,delazviri,predstavljanjaidej,sodelovanjavskupiniinrazvijanjamisel
nihnavadinjekottakazeloprimernapriizvajanjuinvrednotenjuterenskegadela.

Preglednica1:Marzanovataksonomija(prirejenopoSkvarč,2001)

PoDRočJE PRocESUčEnJA

Kompleksno
mišljenje

• primerjanje–ugotavljanjeinopisovanjerazlikin
podobnostimeddvemaalivečpostavkamialiele
menti;

• razvrščanje–organiziranjepostavkoz.elementovv
kategorijegledenaznačilnosti;

• sklepanjezindukcijo–ustvarjanjeposplošiteviz
informacijinopazovanj;

• sklepanjezdedukcijo–uporabaposplošitev,zako
nitostiinprincipovzasklepanjevkonkretnihsitua
cijahoz.napodlagispecifičnihinformacij;

• analizanapak–prepoznavanjeinopisovanjenapak
vlastnemalitujemrazmišljanju;
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• abstrahiranjeugotavljanjeinpojasnjevanje,kako
jenekiabstraktnivzorecvenisituacijipodoben(ali
serazlikuje)drugemuabstraktnemuvzorcu,ugo
tavljanjeshem,splošnihvzorcev;

• analizaperspektiv–upoštevanjelastneperspektive
(razlogovzalastnovidenje)inhkratnoupoštevanje
nasprotneperspektive;

• odločanje–izbiranjemedalternativami;
• preiskovanje–preiskovanjeznačilnosti,poteka,

vzrokov,okoliščin,napovedi;
• reševanjeproblemov–razvijanjeintestiranjeme

tod,načrtovaliizdelkovzapremagovanjeovirza
dosegoželenegacilja;

• eksperimentalnoraziskovanjeinpreizkušanje–po
stavljanjehipoteznapodlagiopazovanjintestiranje
hipotez,kinajbipojasnileopazovano;

• odkrivanje–izboljševanjeobstoječegaalirazvijanje
česaenkratnega(novega).

Delozviri • učinkovitauporabarazličnihtehnikzbiranjapodat
kovinvirov;

• učinkovitainterpretacijainsintezapodatkov;
• prepoznavauporabnostiinvrednostipodatkov.

Predstavljanjeidej • jasnostizražanjaidej;
• učinkovitostkomuniciranjasposlušalstvom;
• različninačinikomuniciranja;
• ustvarjanjekakovostnihizdelkov.

Sodelovanje • prizadevanjezaskupnecilje;
• uporabamedosebnihveščin;
• prispevanjekdelovanjuskupine;
• prevzemanjerazličnihvlogvskupini.

miselnenavade • razvijanjekritičnegamišljenja;
• razvijanjekreativnegamišljenja;
• razvijanjesamoregulativnegamišljenja.

Tudipriterenskemdelujepriporočljivorednovrednotenjevoblikirefleksijeučen
cevpovsakiopravljeniinocenjenivajitervoblikisamoevalvacijeučitelja.Dobra
(samo)evalvacijaosvetliinprepoznamočnainšibkapodročjaučencainučitelja,
hkratipapodpiraučinkovitoučenjeinpoučevanje,pomagazastavljatirealistična
pričakovanja,ciljeinzahteve.Učiteljlahkonapodlagizanesljivihpovratnihinfor
macijboljenačrtujenadaljnjekorake,postopkeindelotersprejemaustrezneodlo
čitve(MusekLešnik,2007).
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2.2.1.2 Rezultatiraziskaveopomenuinizvajanjuterenskegadelav
gimnazijah

Dabiovrednotilipomenterenskegadelainnjegovoizvajanjevgimnazijahtervokviru
pripravnamaturoizgeografijeterovrednotilipomenopravljanjamatureizgeografi
jezaštudijgeografije,jebilaleta2008izvedenaanketa(Lazar,2008),vkaterosobili
vključeništudenti/keinabsolventi/kegeografijeFilozofskefakulteteUniverzevLjub
ljani.Anketiranisobili203študenti/keinabsolventi/ke,odtegajebiloveljavnihan
ket192.Študenti/keinabsolventi/ke,vključenivraziskavo,soserazlikovaligledena
spol,starost,letnikinsmerštudija.Medveljavnimianketamijebilo26odstotkov(50)
študentovinabsolventovter74odstotkov(142)študentkinabsolventk.Polegtegaje
biloopravljenihpetintervjujevzizbranimisrednješolskimiučiteljigeografije(dvauči
telja,triučiteljice)onamenuterenskihvaj,vkaterihletnikihseizvajajo,katerevsebine
vključujejo,omogočihkorelacijahgeografijezdrugimipredmetinaterenu,opripravi
naloginosmiselnostinotranjegaocenjevanjapraktičnegadelamatureizgeografije.

Raziskavajepokazala,daje89odstotkovvprašanihštudentov/kinabsolventov/kiz
bralogeografijonamaturi,medtemkoje11odstotkovštudentov/kinabsolventov/k
niizbralo.Tisti,kisezageografijonamaturinisoodločili,sopodajalirazličnevzro
ke:študentunibilvšečnjegovučiteljgeografije,bilojeprevečsnovi,prigeografijina
maturinienotnegaučbenikakotprinekaterihdrugihpredmetih(npr.zgodovina)ali
pajimnibilavšečizbranaevropskaalisvetovnaregija.Majhendelež(4,5odstotka)
jebilotistih,kisokotvzrokneopravljanjamatureizgeografijenavedliopravljanjete
renskolaboratorijskegadela.Mladiterenskodelovidijokotmožnostdejavnegasode
lovanjapripoukugeografijeinpripripravahnamaturo,pričemersozučnovsebinov
neposrednemstikuinnisoodvisniodučitelja,obenempajimjeomogočeno,dasami
načrtujejoinorganizirajosvojedelo(Lazar,2008).

Za56,8odstotkavprašanih jepomen (ne)opravljanjageografijenamaturi velik.Le
19,8odstotkajihjemnenja,daopravljanjegeografijenamaturinipomembno,med
temkojepomnenju23,4odstotkavprašanihtodelnopomembno(Graf1).

Graf1:Pomen(ne)opravljanjageografijenamaturizanadaljnjištudijgeografije.

Vir:Lazar,2008

50odstotkovvprašanih,ki geografijenamaturiniso izbrali, jeodgovorilo,da jeza
nadaljnji študij pomembno opravljanje mature oziroma da se pri študiju geografije
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počutijoprikrajšane.27,3odstotkavprašanih,kinisoizbraligeografijenamaturi,se
počutidelnoprikrajšaneprištudijugeografije,22,7odstotkapasejihsplohnepočuti
prikrajšane(Graf2).Večjipomenopravljanjumaturezanadaljnjištudijgeografijeda
jejoženske,vendarvzrokazatoraziskavaniugotavljala.Polovicatistih,kigeografije
namaturinisoizbrali,seprištudijugeografijepočutiprikrajšane,predvsempriznanju
izgeografijeSlovenije,kiseobravnavavčetrtemletniku,inzaradipričakovanjuniver
zitetnihprofesorjev,kiodštudentovpričakujejomaturitetnoznanjegeografije.

Graf2:Pomen(ne)opravljanjageografijenamaturizanadaljnjištudijgledenaizbranostgeografije
kotmaturitetnegapredmeta.

Vir:Lazar,2008

Anketiranci(91odstotkov)invsiintervjuvancisestrinjajo,dajegeografijazuvedbo
20odstotnegadeležaskupneoceneizterenskegadelainlaboratorijskihvajterekskur
zijevelikopridobila.Anketirancimenijo,dajeterenskodelodelgeografskeznanostiin
bistvenozarazumevanjepojavovinprocesovvpokrajini,zatomorabititudiocenjeno.
Obenempaopozarjajo,dabibilpotrebenvečjinadzornadocenjevanjem,inpredla
gajo,danajbitam,kjerjetomogoče,imelkandidatpripravenamaturopridrugem
učitelju,innetistem,kigajepoučevalskozicelotnogimnazijo(Lazar,2008).

Vaje,kisojihvprašaništudenti/keopravljalipripripravahnamaturivčasu,kosobili
šedijaki,sobilepovezanepredvsemzvsebinamiizhidrogeografije,geografijeprome
ta,geografijeposelitve,klimatogeografijeinpedogeografije.Ženskesoizbiralepred
vsemvajeizvsebingeografijeposelitve,hidrogeografijeingeografijeprometa,moški
pavajeizorientacije,pedogeografijeindomačegakraja.Terenskodeloninujnotesno
povezanozaktualnimiproblemiraziskovanegaoziromaopazovanegaobmočja,karse
kažepredvsemvizbranihvsebinahterenskihvajnamaturi(Lazar,2008).

Rezultatianketesopokazali,dasonajvečkratuporabljenemetodemerjenja,risanja,
zbiranjapodatkov(štetjeprometa) inkartiranja.Manjseuporabljatametodianketi
ranjainrazvrščanjapodatkov.Izbranemetodesovtesnipovezavizizbranovsebino.
Učiteljocenjevalecocenjujenamrečtudi,kakosejekandidatlotilposameznenaloge
–kateremetodeinpripomočkejepritemuporabil.Vendarsejepokazalo,davvečini
primerovučiteljsamdoločimetodo,kandidatjosamouporablja.Zaželenobibilo,da
biučiteljikandidatompriizbirivsebininmetodpustilivečsamostojnosti,sajbilahko
takoocenjevalitudinjihovorazumevanjemetodinobravnavanevsebine.Pritempaje
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trebapoudariti,dasoučiteljizavezaniupoštevatipravilnikoizvedbipraktičnegadela
matureizgeografije,karpomeni,davseželjenisoizvedljive.Nadaljepomnenjuan
ketirancevnipomembnole,dakandidatanaliziradobljenepodatkeinjihovrednoti,
ampakmorapriizvedbiterenskegadelatvornosodelovati.Smiselterenskegadelani
vtem,daučiteljinnekajizbranihdijakovopravimeritve,drugipajihzapišejo.Učitelj
najbibilpriizvajanjuterenskegadelavvlogiopazovalca,olajševalcainpospeševalca
samegaizvajanja,dijakomnajdajenasvete,predloge,medtemkonajseizogibavlogi
dejavnegaizvajalca.Zaoba,dijakainučitelja,jepomembno,daseobizvajanjuteren
skegadelarešujejodelovnenaloge.

Anketirancisobilizizvedboterenskegadelainpripravaminamaturozadovoljni,saj
sokakovostizvedbeterenskegadelaocenilispovprečnooceno4,1.Kakovostizvedbe
terenskegadelasovpovprečjuboljeocenilimoškikotženske.Vzrokislabšihocenso
bilirazlični.Priocenah3in4sonavajalipredvsemnezanimanjedijakovzaterensko
delo.Priocenah1in2pasokotvzrokslabeocenenajvečkratnavedliučitelje,kiso
bilineveščinovihoblikinmetodpoučevanja,alipasoimeliproblemeznačrtovanjem,
organizacijoterssamoizvedboterenskegadela(Lazar,2008).

Natemmestujetrebaomenitišeskokovitrazvojvirtualnegaterenskegadela,kiomo
gočadijakomizpeljavospecifičnevajealiogleddoločeneregije.Primeredobreprak
selahkonajdemonaštevilnihspletnihstraneh(GeoResources,Virtualfieldwork,All
alongariveritd).Virtualnoterenskodeloomogočaizkušnjodelanaterenutudidija
kom,kinisozmožnipokrajinepreučevatinaterenu.

2.2.1.3 IzvedbaterenskihvajinstrokovneekskurziještudentovOd
delkazageografijoULFF

Terenskodelonipomembnosamovokvirupripravnamaturoizgeografije,ampak
skozicelotenpoukgeografijevgimnaziji,sajznjegovopomočjodijakerazvijamo
vbodoče(evropske,svetovne)državljanezlastnimkritičnimmišljenjem.Pripred
metugeografijamladevzgajamovupanju,dabodoožjeinširšeživljenjskookolje
znalisamivrednotitiinspoštovati,polegtegapamladeusposabljamovodgovorne
inaktivnedržavljane,kibodoimelipozitivenodnosdookoljainbodoznalipri
stopitikreševanjuproblemov.Vendarpajeraziskavapokazala(Lazar,2008),da
jeterenskegadelapripoukugeografiježalševednopremalo.Dabitospremenili,
študente–potencialnebodočeučiteljevokvirupredmetaDidaktikageografijein
tenzivnopripravljamonasamostojnoorganizacijoinizvedbotakoterenskihvajkot
strokovnihekskurzij.Zavedamosenamreč,dabodolahkobodočiučiteljisuvereno
najprejizbrali,potempašepripraviliinizvedliterenskevaje/strokovnoekskurzijo
leobizvrstnipredhodnipripravi.

Takosmonapobudoštudentovvšolskemletu2008/09sštudentičetrtihletnikov
vokvirupredmetaDidaktikageografijeprvičizvedliterenskevaje,insicervsode
lovanjustretjimiletnikibežigrajskegimnazije.Izvedeneterenskevajesobileuvrš
čenemedmaturitetneterenskevaje.

Avtoricisvaoblikovaliskupineodpetdošestštudentov.Triskupinesopripravile
nalogezaterenskodelonaobmočjuGameljn,dveskupinipazaŠmarnogoro.Te
renskodelojebiloizvedeno20.aprila2009med14.in17.uro.Vsakoskupinodija
kov(donajveč15dijakov)inskupinoštudentovjespremljalaenaspremljevalka/
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profesoricazbežigrajskegimnazije.Skupinaštudentovjepopolnomasamostojno
vodilaskupinodijakovčezcelotneterenskevajeinjimpomagalaoz.dajalanavodi
lazareševanjenalognadelovnihlistih.

Študentitretjihletnikovsosočasnosamostojnopripraviliinizvedlistrokovnoek
skurzijovSlovenskoprimorje.Njihovepripravesozavzemale:

• didaktičnopripravo(določitevciljev,vsebine,smeri,oblikovanjenalog
zaučence,kijihbodoreševalinaterenu…);

• organizacijskopripravo(napovedobiskovinštitucij,datumekskurzije,
prevoz,obvestilastaršem,oblikovanjeskupin…).

Avtoricisvarazdelilištudentezapripravostrokovneekskurzijevskupinepotri.
Vsakaskupina jemoralapreučitidoločenoobmočje inpripravitinaloge takoza
ravenosnovnošolskegaučencakotzasrednješolskegadijaka.Krovnaskupinapa
jeposkrbelazaorganizacijskopripravostrokovneekskurzije,ki jebila izvedena
8.maja2009.Vsepripravljenogradivosmoizdalivoblikiskripta,kijenavoljov
knjižniciOddelkazageografijonaFilozofskifakultetivLjubljani.

Pokoncutakoterenskegadelakotstrokovneekskurzijesmovsklopuevalvacije
študentepovprašalipredvsemonjihovihpozitivnihinnegativnihizkušnjahtero
smiselnostiizvedbesamihterenskihvaj/strokovneekskurzijemedštudijem.Vna
daljevanjupredstavljamorezultateanketečetrtihletnikov,kisoocenjevaliterenske
vaje.

Študentičetrtegaletnikasokotnajboljpozitivnoizkušnjopoudarilipredvsemsa
mostojnozasnovo/pripravonalogtersamostojnoizvedboterenskegadela.Tejiz
kušnjijesledilokakovostnoinkorektnosodelovanjezdijakinasamemterenu.

Graf 3: Pozitivne izkušnje s terenskih vaj – mnenje študentov četrtega letnika v študijskem letu
2008/09.

Vir:Anketnodelo,2009

Kotnajboljnegativnoizkušnjosoštudentjeizpostavilinezainteresiranostnekate
rihdijakov,kiklubnjihovimotivacijinisoželelisodelovati.Posamezništudentje
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sotakopodvomiliosvojihmotivacijskihsposobnosti.Posledicaneizkušenostivo
denjaterenskihvajjebilatudiobčasnaslabačasovnaorganizacijapriposameznih
nalogah,takodasoseterenskevajepriposameznihskupinahnekolikozavlekle.

Kardvetretjiništudentovjebilomnenja,dabipotrebovališeveččasazakakovost
nopripravoterenskihvaj,zatobomomoralivprihodnostizačetipripravljatiteren
skevaje(tovključujenavodilazaizvedboterenskihvaj,določitevobmočjaizvedbe
terenskihvaj, izbornalogvsodelovanjusprofesorjisrednješole,skaterobomo
izvajaliterenskevajeitd.)ževelikoprej.

Graf4:Negativne izkušnje s terenskihvaj –mnenje študentovčetrtega letnikav študijskem letu
2008/09.

Vir:Anketnodelo,2009

Vrefleksijisopravvsištudentjezapisali,dajeponjihovemmnenjuizvedbateren
skihvajsmiselnaoziromauporabna,ker:

• seseznanišssituacijo,vkaterisebošznašelkotbodočiučitelj;

• pričnešrazmišljatiouporabipripomočkov;

• seseznanišspripravonalogterorganizacijoinsamoizvedbodelana
terenu;

• pridobišnoveveščinepredvsemnapodročjuprenosateoretičnegazna
njavrealnosituacijo;

• teopogumizanadaljnjedelovosnovniinsrednjišoli;

• vnasprotnemprimeruostanešle»kabinetni«geografinstvarinepreiz
kušašvpraksi.

Vsištudentisopriporočaliizvedboterenskihvajtudivprihodnosti,vendarbise
moralapripravazačetiprej(posameznikisopredlagaližeprvisemester).
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2.2.1.4 Primerinalogzadelonaterenu(zagimnazijo)

Dabinadgradili inkonkretizirali teoretična izhodišča in izsledkeraziskovalnega
dela,vnadaljevanjupredstavljamoprimerenalogzadelonaterenupoBloomovi
taksonomiji kognitivnih ciljev. Izbrani primeri so rezultat dela študentov tretjih
inčetrtihletnikovvštudijskemletu2008/09.Posameznenalogesmodopolniliin
modificirali, da še bolj jasno prikazujejo značilnosti posameznih taksonomskih
stopenj.

Poznavanje/znanje

Cilji taksonomske stopnje znanja so naštevanje, prepoznanje, reprodukcija geo
grafskihvsebin,dejstev,terminov,klasifikacij,pojmov,načelinposplošitevteros
novnotopografskoznanje.Tostopnjodijakinaterenunajpogostejedosežejonpr.
priorientaciji,uporabikarte,risanjureliefnihprofilovinpanoramskihskic(Lazar,
2008).

Vnadaljevanjunavajamoprimernaloge,kitemeljinanačeluprepoznavanjainki
jetudiznačilnazataksonomskostopnjoznanja.Priomenjeninalogismosiposta
vilicilj:

• učenec poišče, prepozna in poimenuje najdene školjke in polže na
školjčiščuvAnkaranu;

• učenecve,katerevrsteškoljk inpolževsenajpogostejepojavljajona
školjčiščuvAnkaranu.

PolžiinškoljkenaškoljčiščuvAnkaranu

navodila:Naberitečimvečrazličnihpolževinškoljk.Naučnemlistuoznačite/
poimenujtenajdenevrsteškoljkoziromapolževternapišite,kateresenajpogo
stejepojavljajo.

Slika1:Polži.

Vir:ZavodRSzavarstvonarave.37

37 Dostopnonanaslovu:http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2008/Sveti_Nikolaj_1011.
pdf(citirano1.5.2009)
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Slika2:Školjke.

Vir:ZavodRSzavarstvonarave.38

Razumevanje

Ciljtetaksonomskestopnjeje:

• »opisovanje,povzemanje,pojasnjevanjessvojimibesedami;

• dajanjeprimerov,razbiranjeizgrafov,zemljevidovinrezultatov;

• prevajanjeizenegavdrugsimbolnizapis.«

(Bačnik,A.Malislovarčekizrazovspodročjapreverjanjainocenjevanjaznanja(citira
no11.8.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si/doc/KEM_Preverjanje.doc).

Vnadaljevanjunavajamoprimernalogezatotaksonomskostopnjo.Pritejnalogi
smosizastavilinaslednjecilje:

• učenecizpodatkov,kijihjedobilprimerjenjuhitrostivode(glejna
logopritaksonomskistopnjiUporaba),naskicioznači,kjejetokreke
najhitrejšiinkjenajpočasnejši;

• učenecpojasni,zakajsenanotranjistranizavojaodlagamaterialinza
kajnazunanjistranipridedospodjedanja;

• učenecnakartioznačišedrugeprimereakumulacijeinerozijenaoz
načenemodsekutokareke.

meanderreke

navodila:Spomočjopodatkov,kistejihdobiliprimerjenjuhitrostivode,odgo
voritenaspodnjavprašanja.

38 Dostopnonanaslovu:http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2008/Sveti_Nikolaj_1011.
pdf(citirano1.5.2009).
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• Pojasnite,zakajsematerialodlagananotranjistranizavoja?

• Pojasnite,zakajprihajadoerozijenazunanjistranizavoja?

Nasliki3označite,kjejetokrekenajhitrejšiinkjenajpočasnejši.

Slika3:Meanderreke.

Vir:OsnovnašolaTržič.39

Nakartah(slika4)označitemeandreterobmočjaakumulacijeinerozije.

Slika4:MeandriTržiškeBistriceinLomščice.

Vir:OsnovnašolaTržič.40

Uporaba

Ciljtetaksonomskestopnjeje,dadijakipojasnijoinrešijoproblemskesituacijes
poznanimpristopom(npr.merjenjehitrostivode,določanjefizikalnihinkemič
nihlastnostivode,skiciranjeprofilovitd.).Dijakiuporabijopristop,kigapoznajo
lahkolevteorijialisoseznjimseznanilipridrugihpredmetih,vnovihsituacijah.
Stempoudarjamofunkcionalnostznanja.Napodlagipridobljenihpodatkov(npr.
primerjenju,računanju)lahko:

• pojasnijodanoproblemskosituacijo;

• napovejoučinke,posledice.

39,40 Dostopno na naslovu: http://www2.arnes.si/~oskrzv2/levi_breg.htm (citirano 10. 8.
2009).
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Vnadaljevanjunavajamoprimernalogezatotaksonomskostopnjo.Pritejnalogi
smosizastavilinaslednjecilje:

• učenecseuriinosvojimetodomerjenjahitrostivode;

• učenecizračunahitrostvodenagladini.

Hitrostvode

Potrebujemo:večkoščkovplutovine,štoparico,dvakolička.

navodila:Hitrostvodnegatokabosteizmerilispomočjokoščkovplute.Določite
začetnoinkončnotočkomerjenjavrazdaljitrimetreinjuoznačiteskoličkoma.
Vrziteplutovinovvodonazačetnitočkiinsštoparicoizmeritečas,kigapluto
vinapotrebujedokončnetočke/drugikoliček.Meritvenaistemmestuponovite
petkrat.Nakoncuizračunajtepovprečnohitrostvode.

Izpolnitepreglednico.

Krajmerjenja Pot=3metre Časpotovanja
plutovine

Izračunhitrosti
v=s/t[m/s]

Povprečna
hitrost

Bližinadesnega
brega

1.meritev

2.meritev

3.meritev

4.meritev

5.meritev

Sredinastruge

1.meritev

2.meritev

3.meritev

4.meritev

5.meritev

Bližinalevega
brega

1.meritev

2.meritev

3.meritev

4.meritev

5.meritev

Analiza

Učenecjenatejstopnjisposobenanalizirati,primerjati,razlikovati inprepozna
vatirazličnegeografskedejavnike,pojave,procese.Analizajepotrebna,čeželimo
učenceusposobiti,daločijomedbistvenimiinnebistvenimipodatki(Žargi,2006,
str.41).

Vnadaljevanjunavajamoprimernalogezatotaksonomskostopnjo.Pritejnalogi
smosizastavilinaslednjecilje:
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• dijakiznajovčasopisnemčlankuopoplavahrazlikovatimeddejstviin
predvidevanji(jihpodčrtajozrazličnobarvo);

• dijakianalizirajovzrokezanastanekpoplavvobalnihmestih;

• dijakiprimerjajoposledicepoplavmedslovenskimi,hrvaškimiinitali
janskimimesti.

Poplavevobalnihmestih

navodila:Obpomočičlankainrazlagenaterenuodgovoritenazastavljenavpra
šanja.

• Včlankuzrazličnimabarvamapodčrtajtedejstvainpredvidevanjaopopla
vahvobalnihmestih.

• Analizirajtevzrokezanastanekpoplavvobalnihmestih.

• Primerjajteposledicepoplavmedslovenskimi,hrvaškimiinitalijanskimimesti.

PoplavljenaPrimorska:morjeseumika,jutrilahkoznovapričakujemopoplave(1.12.
2008)

KoperPodopoldanskemplimovanjumorjanaslo
venskiObalimed10. in11.uromorskavodasedaj
postopnoupadaoziromasejeumaknilanazaj,tako
danikjervečobalanipoplavljena,jedejalvodjaod
delkazahidrološkeprognozepriAgencijizaokolje
RS (Arso) Janez Polajnar. Plimovanje morja bo še
povišanoponočiinvnaslednjihdneh.
Temuizrednemudvigumorskegladine je,kot raz
laga Polajnar, botrovala astronomsko (lastno niha
nje) plimovanje Jadranskega morja, znižani pritisk
inmočanjužniveteroz.jugo,kijepihalssunkido
70kilometrovnaurovjutranjihurah.Vsetojepo
njegovih besedah povzročilo dodaten dvig morske
gladine,ki jepoplavilnižje ležečepredeleobalein
mestkotsoPiran,IzolainKoper.
»NaTartinijevemtrgujebilanaprimermorskavoda
globokaprekopolmetrainjezalivaladoločenelo
kale,trgovineinceste.Vodasejerazlivalatudivno
tranjostPirana,vsosednihulicah,meniPolajnarin
dodaja,dapodatkovoškodišeni,vendarjihbodo
zbralinacentruzaobveščanje.
V Arso po besedah Polajnarja pričakujejo nadalj
njeplimovanjemorjadanesponoči invprihodnjih
dneh, vendar ne tako silovito kot je bilo prejšnje.
»Okrogpolnočiinjutrimed10.in11.urolahkomor
jeponovnozaradisvojegalastneganihanjapoplavi
najnižjedeleobale,vendarnev takemobsegukot
danes,«jeopozoril.

morjenanajvišjitočkivzadnjih48letih
Zaradiplime,kijospremljamočanjugo,jemorska
gladina na naši obali v ponedeljek dosegla drugo
najvišjotočkovzadnjih48letih.Morjejetakopre
stopilobregoveinpoplavilodelKopra,IzoleinPira
na.VKoprusejemorjerazlilopoulicah.Poplavljena

jeglavnakoprskapromenada,lastnikitrgovininlo
kalovpaskušajopreprečiti,dabijimmorjepoplavi
loprostore.»Skupili«sojotudištevilniavtomobili,
kisobiliparkiraninaglavnemkoprskemparkirišču
ob tržnici in na glavnem pomolu, saj so bili zaliti
skorajdopolovice.
Direktor koprske komunale Igor Hrvatini in pred
stavnikobčineRafKlinarstasinaterenužeogledala
škodo.»Obalajepodvodo,zdajnimamokaj.Treba
jepočakati,dasezačnemorjeumikatiinvodaupa
dati,odvisnojetudiodjuga,natobodogasilcizačeli
prečrpavati,« so sporočili iz operativnokomunika
cijskemcentru.

opozorilnesirenevPiranunisodelovale
NičkajboljenivPiranuinIzoli.VIzolijepodvodo
staromestnojedrovsedoLjubljanskeulice.VPira
nupajemorjepoplaviloTartinijevtrg,vodajevdrla
tudivnekajlokalovintrgovin.
Med Pirančani je zaradi narasle vode veliko slabe
volje,sajsesirenagasilskegadoma,kiobičajnopre
bivalstvo opozori na nevarnost poplave, tokrat ni
oglasila.Kotsopovedalitamkajšnjigasilci,jesirena
pokvarjena.

Poplavljenotudivečhrvaškihobalnihmest
Morjejedanespoplavilovečhrvaškihmestinkrajev
vIstri,hrvaškemPrimorjuinseverniDalmacijizara
dimočnegajugaindežja,jesporočildržavnicenter
zazaščitoinreševanje.Dvometrskivalovisodopol
danzaliliReko,morjepajepoplaviloobalovPulju,
Zadru,Šibenikuternekaterihmanjšihmestih.
NaRekijebilazaradidesetcentimetrovvisokevode
zaprtatržnica,patudidelprometnicobobalivsre
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Sinteza

Osintezigovorimole,kadarprispevajoodgovorikajbistvenonovega,vsajzvidika
učenca.Vprašanjamorajobitizastavljenatako,dalahkodijakipredložijorazlične,
izvirneodgovore/izdelke.Natejstopnjidijakpovezujeinmiselnoreorganizirater
posplošujeučnosnovinznaizdelatiporočilo,povzetek,referat.Tataksonomska
stopnjaseosredotočapredvsemna:

• »razvijanjeinoblikovanjeidej;

• oblikovanjehipotezinnačinovzapreverjanjehipotez,načrtovanjeeks
perimentov;

• izpeljavaposplošitev,klasifikacij,modelov,teoretskihzaključkov;

• priporočanjeinnačrtovanjeidejnihrešitev,utemeljevanjeodločitev…«

(Bačnik,A.Malislovarčekizrazovspodročjapreverjanjainocenjevanjaznanja(citi
rano11.8.2009).Dostopnonanaslovu:http://www.zrss.si/doc/KEM_Preverjanje.
doc).

Vnadaljevanjunavajamoprimernalogezatotaksonomskostopnjo.Pritejnalogi
smosizastavilinaslednjecilje:

• dijakiizdelajonačrtzaspremljanjeinugotavljanjeobsegadnevnemi
gracijevdomačemkraju.

migracije

navodilo:Vskupiniizdelajtenačrtzaspremljanjeinugotavljanjeobsegadnevne
migracijevdomačemkraju.

Evalvacija

Učenecjenatejstopnjizmožensamostojnega.kritičnegainutemeljenegavredno
tenjaraznihpojavov,teorij,rešitevitd.Sposobenjetudiizrazitisvojovrednostno
sodboodoločenimetodiinizdelku.Tasodbanajtemeljinausvojenihspoznanjih
innaizdelanihkriterijih.Gretudizaciljkritičnegarazmišljanja(MarentičPožar
nik,1999,str.265).

diščumesta,po11.uripasejemorjezačeloumikati.
VŠibenikuinZadrusogasilcičrpalivodoizhišob
obali,všibeniškempristaniščujebilopoškodovanih
nekajladij,soporočalihrvaškimediji.
VhrvaškiIstrijemorjepoplavilodelulicincestob
obalinaobmočjuLabina,Raše,BuzetainNovigrada.
Zaradi močnega neurja so bile prekinjene tudi tra
jektne linije proti otoku Cresu. Večina otokov na
območju Zadra je tudi ostala brez rednih katama
ranskihintrajektnihpovezav,morjenajbipoplavilo
tudirivovosrednjemmestunaotokuIžu.
Namareografskipostaji vBakrupriReki sodanes
namerilinajvišjivodostajmorjaodleta1929,koso

začeli spremljatimorskogladino.Nazagrebškina
ravoslovnomatematičnifakultetisopoudarili,daso
razlogi za današnjo poplavo nizek pritisk zraka in
močanjužniveterterplimneoscilacije,kisobilena
najvišjiravniob8.urizjutraj.
Dodaliso,dasovisokivodostajinaJadranuvsepo
gostejši, k čemur prispevajo tudi podnebne spre
membe, saj se morska gladina Jadranskega morja
vsakoletozvišazamilimeter.

Vir:Dnevnik(online).(citirano11.8.2009).Dostop
nonanaslovu:http://www.dnevnik.si/novice/slove
nija/1042226260
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Vnadaljevanjunavajamoprimernalogezatotaksonomskostopnjo.Pritejnalogi
smosizastavilinaslednjecilje:

• dijakiovrednotijolokacijohitrecesteRebrnice–Vipava.

Lokacijahitreceste

navodilo:Vskupiniobpomočivirovinliteratureterterenskegadela(štetjepro
meta,ugotavljanjeobsegadnevnemigracije):

• ocenitelokacijohitrecesteRebrnice–Vipava.
Prioblikovanjuoceneupoštevajtenaslednjevidike:pretočnostprometa,
intenzivnostmigracij,vplivgradnjeinposledicezadomačeprebivalstvo,geo
loškaprimernosttrase,vremenskerazmere…);

• izdelajte svojpredlogpotekahitre cesteRebrnice–Vipava ingautemeljitepo
zgorajzapisanihvidikih.

2.2.1.5 Sklep

Pripoučevanjugeografijevoblikiterenskegadelajepriporočljivovednoizhajati
izpovezovanjateoretičnegaučnegadelavrazreduinpraktičneprostorskeizkuš
nje.Pripripraviinizvedbisamegaterenskegadelanajbiučiteljvospredjepostavil
problemski, vzročnoposledični in celostni (kompleksni)pristop ter težilhkon
kretnostiterciljnousmerjeniinnačrtovanidejavnosti.

Terenskodelojebistvenegapomenazarazumevanjepojavovinprocesovvpokra
jini,obenempastanjegovapripravainizvedbaizjemnozahtevni.Zatojezvidika
šolskegeografijenujnopotrebno,dazačnemobodočeučiteljegeografiježemed
študijemčimboljkakovostnopripravljatinasamostojnoorganizacijo in izvedbo
takoterenskihvajkotstrokovnihekskurzij.

2.2.1.6 Viriinliteratura
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2.2.2 medpredmetnaekskurzijanaDolenjskoinvBelo
krajino

  SonjaTrškan,ŠolskicenterRudolfaMaistraKamnik

Povzetek

VprispevkujepredstavljenamedpredmetnaekskurzijavBelokrajino.

Namenmedpredmetneekskurzijetrehpredmetov:geografije,slovenščineinkemije
vBelokrajinojebil,dadijakipojasnijonaravnoindružbenogeografskeznačilnosti
SuheinBelekrajinetudiskoziprepoznavanjevplivovpokrajinenavsebinskeprvine
književnikovtehpokrajintervplivgeografskihznačilnostinakakovostnerazrede
rekKrkeinKrupe.

Ključnebesede:medpredmetnapovezava,ekskurzija,Belakrajina

2.2.2.1 Uvod

Vseprepogostosoekskurzijepreveč»turistične«,slabonačrtovaneindomišljene
predvsemzvidikadejavnostidijakov terdejavnevlogeučiteljev spremljevalcev.
Zato so ekskurzije priložnost za medpredmetne povezave, kjer eno vsebino po
gledamozvečvidikovter jonadgradimoinprepletemo.Zvnaprejnačrtovanimi
terenskiminalogamizaekskurzijoinvnaprejšnjimipripravaminaekskurzijopri
poukupostanejodijakidejavniudeleženci,kivkončnirezultatekskurzijevnašajo
svojprispevek,gaskonkretnimterenskimdelomnaekskurzijiobogatijoinkritič
noovrednotijo.

2.2.2.2 PrvinemedpredmetneekskurzijenaDolenjskoinvBelo
krajino

naslovtematskegasklopa:SuhainBelakrajina.

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,nekaterekompetence
(naravoslovnapismenost).

Skupnicilji:  poznavanje in določanje naravnih in družbenogeo
grafskihznačilnostiSuheinBelekrajinetudigledena
vsebinskeprvinevdelihznamenitihknjiževnikovter
kakovostnihrazredovrekSuheinBelekrajine.

Pričakovanirezultati: dijaki znajo pojasniti medsebojno povezanost med
naravno in družbenogeografskimi značilnostmi v
SuhiinBelikrajinitervplivpokrajinenaizborvsebin
skihprvinvliterarnihbesedilihterrazvijajoveščine
terenskegadelainodgovornegaodnosadonaravnein
kulturnedediščine.
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Vključenipredmeti: geografija–poudarjenavloga(SonjaTrškan),
slovenščina–podpornavloga(StanislavaŽidan),
kemija–podpornavloga(RafaelaKožlakar,Karmen
Krašna,BernardaTrstenjak).

Vrstapovezave: horizontalna,vertikalna,interdisciplinarna,večpred
metna.

Strukturiranosttematskegasklopa

Predmet GEoGRAFIJA SLoVEnŠčInA KEmIJA

Skupni
cilji

Dijakiopisujejoinpo
jasnjujejonaravnoin
družbenogeografske
značilnostiSuhein
Belekrajine.

Dijakiopisujejoinpo
jasnjujejonaravnoin
družbenogeografske
značilnostiSuhein
Belekrajinegledena
vsebinskeprvinev
literarnihbesedilih.

Dijakiopisujejoin
pojasnijonaravnoin
družbenogeografske
značilnostiSuhein
Belekrajinegledena
poznavanjekakovost
nihrazredovrek.

Podrobni
cilji

Dijaki:

• opisujejonaravne
indružbenogeo
grafskeznačilno
stiSuheinBele
krajineteropis
predstavijovustni
inpisniobliki;

• pravilnoravnajoz
analiznimteren
skimkovčkomter
razvrstijorekev
štirirazličnekako
vostnerazrede;

• orientirajoses
pomočjokarte
inkompasater
seučijouporabe
metodterenskega
dela;

• razvijajoodgo
vorenodnosdo
naravneinkultur
nedediščine,kar
podprejozugoto
vitvamisterenske
gadela.

Dijaki:

• uzaveščajoveč
plastnostislovenš
čine;

• tvorijogovorje
noenogovorno
besedilo(govorni
nastop)inrazvija
josvojezmožnosti
izrekanjainute
meljevanjasvojega
mnenjaobdoživ
ljanjuliterarnih
besedilJ.Jurčiča,
F.LevstikainO.
Župančiča;

• časovnorazvrstijo,
poznajoinsamo
stojnopovzemajo
značilnostirealiz
mainslovenske
moderne;

• prepoznajovpliv
okoljaoz.pokrajine
naizborvsebin
skihprvinvlite
rarnihbesedilih.

Dijaki:

• poznajoinupora
bijonačinevzorče
njavode;

• poznajoosnovne
analizneparame
tre,kijihlahko
določimovvodi
(PO

4
,NO3

,NO2
,

NH4
+,O2,pH,tem

peratura,trdota
vode);

• pravilnouporabijo
analizniterenski
kovček;

• pridobijopodatke
sspleta;

• spoznavajozako
nodajospodročja
razvrščanjavodav
razrede;

• analizirajorezul
tate,

• izdelajoporočila
(video,internet).
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Pričakova-
nirezul-
tati

Dijaki:

• znajoopisati
naravnoindruž
benogeografske
značilnostiSuhe
inBelekrajinev
medsebojnipre
pletenosti;

• prepoznajovlogo
letehvliterarnih
besedilih;

• naštejejorazloge
zaobčutljivost
kraškihvodaoz.
pojasnitiposledice
naprimeruKrupe
inKrke.

Dijaki:

• znajonaštetiinpo
jasnitiznačilnosti
realizmainsloven
skemoderne;

• tvorijogovorni
nastopzaliterarna
besedilaJurčiča,
LevstikainŽupan
čiča.

Dijaki:

• znajouporabiti
analiznikovček
inrazvrstitirekev
kakovostnerazre
deodI.doIV;

• kritičnoovred
notijodobljene
podatkeinrezul
tatevprimerjavi
zzahtevnejšimi
raziskavamivoda.

Skupne
dejavnosti

Ekskurzija:

• predstavitevžepripravljenihgeografskihprojektov,

• govorninastopi,

• terenskodelo,

• krajevnivodniki.

Krškajama:terenskodelo(reliefneoblike,analizakamnin,značil
nostirekeKrke)injemanjevzorcevvode–delnaanaliza;izpolnje
vanjedelovnihlistov.

Dvor:ogledostankaželezarskepeči,fotografiranje,izpolnjevanje
delovnihlistov.

metlika:obiskBelokranjskegamuzeja,reševanjeučnegalista,kar
tiranjeulice.OgledvinskekletivMetliki.

mitrejvvasiRožanec:opazovanjereliefnihoblik,ugotavljanje
delovanjakorozijenaMitrejuinopisovanjezaščiteprotiprocesu
korozije.

Krupa:opazovanjereliefnihoblik,jemanjevzorcevvode,opazova
nje»nevidnosti«onesnaženostisPCB.

Šokčevdvor:spoznavanjekulturnedediščineUskokovspomočjo
krajevnihvodnikov(poslušanjenarečja,opazovanjenošeinstavb).

Adlešiči:spoznavanjebelokranjskekulturnedediščine(pisanice,
platno)spomočjodomačinke.
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Dejavnosti
dijakov
priposa-
meznih
predmetih

Dijaki:

• predstavijožepri
pravljeneprojekt
nenaloge;

• izvedejoterensko
delo(opazovanje
inrazlagarelief
nihoblik,meritve
vode,orientacija,
jemanjevzorcev,
kartiranje,orienti
ranje,fotografira
nje);

• pišejorazmišljanje
osvojemodnosu
donaravneinkul
turnedediščinena
potiekskurzije.

Dijaki:

• tvorijoenogovorno
neumetnostnobe
sedilo(invencija,
dispozicija,eloku
cija);

• pripravljenegovor
nenastopeizve
dejonaavtobusu
kotponazoritev
ugotovitevovplivu
okoljainpokrajine
nanastanekinter
pretiranihliterar
nihbesedil;

• svojevrednotenje
pomenaliterarnih
ustvarjalcevza
razvojslovenske
književnostisku
šajonavezatina
njihovopokrajin
skopripadnostoz.
izvor;

• priinterpretaciji
izbranihliterar
nihbesedil(Deseti
brat,Popotovanje
odLitijedoČate
ža,Duma)sopo
sebejpozornina
elementenotranje
zgradbebesedila
(vsebina),poveza
nezmotiviDolenj
skeinBelekrajine.

Dijaki:

• jemljejovzorce
KrkeinKrupeter
opravijoanalizo
voda(naterenuin
všolskemlabora
toriju);

• delonaterenuin
rezultateobjavijo
naspletu.

Skupni
dokaz
(evidenca)

Dijakiobrazložijomedsebojnopovezanostmednaravnoindružbe
nogeografskimiznačilnostmiSuheinBelekrajine,njihovvplivna
izborliterarnihoz.vsebinskihprvininobčutljivostkraškihvodaza
onesnaževanjezgovornimnastopom,pisnimdelomipd.

Dokazi
(evidence)

Dijaki:

• predstavijoinopi
šejonaravnein
družbenogeograf
skeznačilnosti

Dijaki:

• tvorijogovorjeno
enogovornobe
sedilo(govorni
nastop),sčimer

Dijaki:

• vpraksi(sposku
som)znajodoloči
tiosnovneanaliz
neparametre,ki
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 SuheinBelekra
jinevmedsebojni
prepletenostivpi
sniinustniobliki;

• znajoravnatioz.
uporabitianalizni
terenskikovček,se
orientirajovnaravi
inkartirajo;

• naterenuprepoz
najoreliefneobli
ke;

• znajopokazati
pozitivenodnos
donaravneinkul
turnedediščine,
takodaseprimer
noobnašajo,da
primerjajonjihov
pomenzdrugimi
vrednotami,napi
šejorazmišljanjeo
svojemodnosudo
izbranenaravnein
kulturnededišči
ne.

 dokažejozmož
nostizrekanja
inutemeljevanja
svojegamnenja
obdoživljanjihli
terarnihbesedilJ.
Jurčiča,F.Levstika
inO.Župančiča;

• časovnorazvrstijo,
opišejoinsamo
stojnopovzamejo
značilnostirealiz
mainslovenske
moderne;

• v(poljubnih)lite
rarnihbesedilih
prepoznajovpliv
okoljaoz.pokraji
nenaizborvse
binskihprvin.

 jihlahkodoločimo
vvodi;

• znajopokazati
kritičenodnosdo
pridobljenihpo
datkov.

Slika1:Razstavadomačeobrti(platnarstvo)vCvitkovičevihišivAdlešičih.

Foto:SonjaTrškan,2009
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2.2.2.3 Sklep


Skrbnonačrtovanamedpredmetnapovezavajeekskurzijozeloobogatilainosmi
slila.TakozasnovoekskurzijejemogočeizpeljativvsehpredelihSlovenije.

NaekskurzijisodijakijemalivzorceKrkeinKrupe.Delosojemaliizjemnoresno,
radovedno.Podatkesonaekskurzijizbirali,razvrščali,všolipanatančnejeobde
lovaliininterpretirali.Nakoncusobilirazočarani,kerssvojimpreprostimanalizi
ranjemnisomoglipotrditistopnjeonesnaženostirekKrkeinKrupe,kotjonavaja
literaturaoziromaizkušnjetamkajšnjegaprebivalstva.Stemsopridobilizmožnost
kritičnegavrednotenjanaterenupridobljenihpodatkov.Dijakisosvojeraziskova
njevodaposneliinobjavilinaspletnistranišole.

Zanimivojebilotudiizpostavljanjegeografskihvsebinvliterarnihdelih,kjerso
dijakipoudarili,dajebilozatovrstnopredstavitevpotrebnegavelikočasa(branja).
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2.2.3 medpredmetniprojektnidanvKočevskemrogu
  SonjaTrškan,ŠolskicenterRudolfaMaistraKamnik

Povzetek

VprispevkujepredstavljenazamiselinizvedbamedpredmetnegaprojektnegadnevKo
čevskemrogu,kjerstaimelapoudarjenovlogogeografijainbiologija,podpornovlogo
pafizika.Namenprojektnegadnejebil,dadijakiutemeljijopomenvarovanjanaravne
dediščineintopodprejozugotovitvamisterenskegadela.

Ključnebesede:medpredmetnapovezava,projektnidan,Kočevskirog

2.2.3.1 Uvod

ProjektnednevesmozačelinagimnazijiKamnikuvajatizuvajanjemevropskihod
delkov.Sprvasobiliprojektnidnevitridnevni,sšolskimletom(2008/09)padvod
nevni.Vbistvusorazdeljeniinnačrtovanivdružboslovnojezikovnidaninnara
voslovnidan.Kerželimo,dasoprojektnidneviboljeusklajenizekskurzijamiv
različnedeleSlovenije,smozatošolskoletoizbralitudiKočevsko.Vokvirutehdni
predstavljammedpredmetniprojektni(naravoslovni)danvKočevskemrogu.Pro
jektnidansemnačrtovalazinženirjemlesarstva,vodnikompoKočevskemrogu,
inprofesoricamabiologijeinfizike.Sprofesoricobiologijesvaoblikovaliskupen
učnilistzadijake.Dijakisotudiopravilifizikalnemeritvevzvezizvišinojame,
velikostjo inprostorninodreves,osvetljenostjogozdnih tal terhrupom.Merilne
naprave,kisojihuporabili,sobile:klupa,merileczamerjenjerazdalj,vkateregaje
vgrajenislandskidvolomec,višinomer–padomeraliklinometer,merilecglasnosti.

2.2.3.2 PrvinemedpredmetnegaprojektnegadnevKočevskemrogu

naslovtematskegasklopa:Kočevskirog.

Povezovalnielementi: vsebina,cilji,miselnipostopki,aktivnoučenjenate
renu, nekatere kompetence (trajnostni razvoj, nara
voslovnapismenost).

Vključenipredmeti: geografija(SonjaTrškan),
biologija(JanaResman),
fizika(SuzanaPerhavec).

Vrstapovezave: horizontalna,vertikalna,interdisciplinarna,večpred
metna.
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Strukturiranosttematskegasklopa

GEoGRAFIJA BIoLoGIJA FIzIKA

Skupni
cilji

Dijaki:

• povezujejoznačilnostigozdnegaekosistemaznaravnogeograf
skoenoto(dinarskokraškapokrajina)innjenimigeografskimi
značilnostmiinpojavi(vodovje,relief,osnova,pojavi);

• spoznavajoznačilnostigozda(šeposebejpragozda)inprepozna
vajonjegovedeleinnjegovvplivnapokrajino;

• spoznavajoinpovezujejoznačilnostijamskegaekosistemazna
ravnogeografskoenoto;

• povezujejoznačilnostijamskegaekosistemaznavzočnostjočlo
vekainstarokamenodobnihnajdb;

• ugotavljajovplivširšegaurbanegaokoljanatonenaseljenoob
močjespomočjometodebiomonitoringaonesnaženjazrakaz
bioindikatorjilišaji;

• ovrednotijovlogoinpomenanaravnihspomenikovvSloveniji;

• razvijajoustrezenodnosdo(izredne)naravnedediščineoz.na
ravnegabogastvaSlovenije;

• razvijajozavedanjaoedinstvenibiotskiingeografskidiverziteti
Slovenijeznotrajevropskegaprostora.

Podrobni
cilji

Dijaki:

• spoznavajoin
ovrednotijonarav
neindružbeno
geografskeznačil
nostiKočevskega
roga;

• uporabljajone
kateremetode
terenskegadela;

• analizirajougo
tovitveinjih
predstavijovpisni
(poročilo)inustni
obliki;

• razvijajoodgo
vorenodnosdo
naraveinokolja;

• spoznavajovlogo
inpomennarav
nihspomenikovv
Sloveniji;

Dijaki:

• spoznavajozna
čilnostigozdnega
ekosistema;

• uporabljajoznanje
naprimeruKoče
vskegaroga;

• spoznavajozna
čilnostipragozda
inprepoznavanje
značilnostiletega
naterenu;

• spoznavajozna
čilnostijamskega
ekosistema;

• uporabljajoznanje
nakonkretnem
primeruŽeljnskih
jam;

• spoznavajonekate
reosnovnemetode

Dijaki:

• spoznavajometode
merjenjavelikosti
dreves,prostornine
dreves,višinejame
(trigonometrična
merjenja),osvetlje
nostitalinhrupa
(naravnegainvne
senega)vgozdu;

• spoznavajonekatere
gozdarskenaprave
zamerjenje(klupa,
merilecglasnosti,
merileczislan
dskimdvolomcem
(kristal),višinomer,
padometer,klino
meter);

• uporabljajovšoli
pridobljenoznanje
zauspešnoizvedbo
določenemetode;
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• razvijajoustrezen
odnosdoizjemne
naravnededišči
neoz.naravnega
bogastvaSlovenije;

• razvijajozaveda
njeoedinstveni
biotskidiverziteti
Slovenije;

• razvijajozaveda
njeopomembno
stizaščitedolo
čenihrastlinskih
inživalskihvrstv
Sloveniji.

 delanaterenu
(opazovanje,mer
jenje);

• spoznavajometode
biomonitoringa
onesnaženjazraka
spomočjolišajev
inuporabljajome
todonaterenu;

• uporabljajovšoli
pridobljenozna
nje;

• prepoznavajopo
samezneživaliin
rastlinenaterenu
injihrazvrščajov
sistem;

• pravilnoskicirajo
rastlinskedelein
ustreznooznačijo
skice;

• spoznavajovlogo
inpomennarav
nihspomenikovv
Sloveniji;

• razvijajoustrezen
odnosdoizjemne
naravnededišči
neoz.naravnega
bogastvaSlovenije;

• razvijajozaveda
njeoedinstveni
biotskidiverziteti
Slovenije;

• razvijajozavedanje
opomembnosti
zaščitedoločenih
rastlinskihinžival
skihvrstvSloveni
ji.

• razvijajoustrezen
odnosdonaravnega
bogastvaSlovenije
tudizvidikaone
snaževanjashru
pominizkoriščanja
biomase.

Pričakova-
niskupni
dosežki
(rezultati)

Dijaki:

• pojasnijomedsebojnopovezavomednaravnimiindružbenogeo
grafskimiznačilnostmiKočevskegaroga,
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• seznajoorientiratispomočjokarte,kompasainmarkacijter
uporabljatinekateregozdarskenapraveinmetode,

• kažejoodgovorenodnosdonaraveinokoljanasplošnoterpoz
najopotrebopozaščitenostiposameznihdelovSlovenije.

Pričakova-
nidosežki
(rezultati)

Dijaki:

• opišejoinovred
notijonaravnein
družbenogeografske
značilnostiKočev
skegarogainjih
predstavijovustni
inpisniobliki;

• seorientirajospo
močjokarteinkom
pasateruporabijo
nekaterenaprave,ki
jihuporabljajogoz
darji;

• pojasnijoosnovne
razlogezazaščite
nostposameznih
delovSlovenije.

Dijaki:

• opišejoinovred
notijonaravne
značilnostiKočev
skegarogainjih
predstavijovustni
inpisniobliki;

• uporabijometodo
biomonitoringa
onesnaženjazraka
spomočjolišajev
inustreznestati
stičnemetode;

• navedejonekatere
značilnostigozda
–pragozdainjam
skegaekosistema;

• prepoznajoin
določijonekatere
živaliinrastlinena
terenu;

• pojasnijoosnovne
razlogezazašči
tenostdoločenih
delovSlovenijein
stemdoločenih
vrstživihbitij.

Dijaki:

• uporabijometo
dezadoločanje
velikostidreves,
prostorninedre
ves,višinejame,
osvetljenostitalin
hrupa;

• prepoznajoinpoi
menujejonekatere
gozdarskenaprave
zamerjenje.

Skupne
dejavnosti

1. RudniškojezerovKočevju(opazovanje,odgovorinavprašanja
inoznačevanjenazemljevidunaučnihlistihoz.kartiranje).

2. ŽeljnskejamemedŽeljnamiinŠalkovasjovzhodnoodKočev
ja(opazovanje,merjenje,odgovorinavprašanja,risanjeinoz
načevanjeslikinzemljevidanaučnihlistihoz.kartiranje).

3. črmošnjiškajelkaalikraljicaRogavkrižiščuMlinarskepotiz
nekdanjoželeznicovKočevskemrogu(opazovanje,ocenevišine,
merjenje,odgovorinavprašanja,označevanjenazemljeviduna
učnihlistihoz.kartiranje).

4. RajhenavskipragozdpoRoškipešpotidoostankovAuerspergo
ve(Roške)žage(pohodpomarkacijah,opazovanje,ocene,mer
jenje,odgovorinavprašanja,risanje,uporabastatističnihmetod,
označevanjeslikinzemljevidanaučnihlistihoz.kartiranje).
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5. ostankiAuerspergove(Roške)žagepodvrhomVelikegaroga
(opazovanje,meritve,odgovorinavprašanja,označevanjezem
ljevidanaučnihlistihoz.kartiranje).

Dejavnosti
dijakov

Dijaki:
• analizirajogeološko

inreliefnokartoter
ugotovijoznačil
nostikamnin,tip
reliefa,vegetacijein
vodovja;

• preiščejoliteratu
roinelektronske
medije,napodlagi
katerihpredstavijo
posameznotemati
ko;

• naprojektnemdne
vuizvedejoteren
skodelo(meritve,
orientacija,izdelava
skice–jama)in
odkrivajoterovred
notijoposebnosti
Kočevskegaroga
(mrazišča,kolišev
ke,kras);

• napišejosvojod
nosdozaščitenih
območijinpomen
leteh.

Dijaki:
• preiščejoliteratu

roinelektronske
medije,napodlagi
katerihpredstavijo
problematikopra
gozda;

• naprojektnem
dnevuizvede
joterenskodelo
(meritve,opazo
vanja,orientaci
ja,izdelavaskic
–rastlinstvo)in
izpolnijodelovne
liste;

• odkrivajoin
ovrednotijona
ravneposebnosti
Kočevskegaroga
(pragozd,jame,
zaščiteneživali,
velikisesalci,pre
vladujočerastlin
skevrstesposeb
nostmi);

• uporabijometodo
biomonitoringa
onesnaženjazra
kainovrednotijo
kakovostzrakav
tempredeluter
poiščejopovezavo
zbližnjimurba
nimokoljem.

Dijaki:
• naprojektnemdne

vuizvedejoterensko
delo(meritve,opa
zovanja,orientacija,
izpolnjevanjetabel,
izračuni)terizpol
nijoučneliste;

• uporabijorazlične
metodemerjenja
velikostiinprostor
ninedreves,višine
jame,osvetljenosti
talinhrupa;

• izberejoinupo
rabijorazličnegoz
darskenapraveza
merjenje.

Dokazi
(evidece)

Dijaki:
• opišejonaravne

indružbenogeo
grafskeznačilnosti
Kočevskegaroga;

• utemeljijopomen
varovanjanaravne
dediščineinto

Dijaki:
• opišejonaravne

indružbenogeo
grafskeznačilno
stiKočevskega
roga;

• utemeljijopomen
varovanjanarav

Dijaki:
• utemeljijopomen

varovanjanaravne
dediščineintopod
prejozugotovitvami
sterenskegadela.
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 podprejozugotovi
tvamisterenskega
dela(anketa);

• naštejejorazlične
vrstepragozda.

 nedediščineinto
podprejozugoto
vitvamisteren
skegadela(anke
ta);

• naštejejorazlične
vrstepragozda,še
posebejpragozdv
Kočevskemrogu
zvseminjegovimi
vegetacijskimiin
zoološkimiznačil
nostmi(anketa).

Skupni
dokaz

Dijakiutemeljijopomenvarovanjanaravnedediščineintopodprejo
zugotovitvamisterenskegadela.

Slika2:Željnskejame Slika3:KraljicaRoga

Foto:Trškan,2009

2.2.3.3 Evalvacija

Napodlagi izjav inmnenjdijakovdrugega letnika(2008/09)ugotavljamo,da je
bilomedpredmetnodelouspešno.Dijakisoizjavili,dasorazjasnilipojempragoz
da,pridobilipozitivenodnosdookoljainaktualiziraliteorijovnaravnemokolju.
Zlastiterenskodelojespodbudilodijakekglobljemurazmišljanjuopokrajiniin
varovanjuokolja.Želijo,dabisetakodelovečkratponovilo.

Navajamonekatereodgovoredijakovnavprašanje:»Kajmeniteozaščitenostiko
čevskegapragozdainmožnostinjegovegospodarskeizrabe?«

DijakA:

»Žeodkarsemizvedelzakočevskipragozd,semijezdelpomemben,čepravnisem
natančnovedel,zakaj.Verjetnozato,kersempomislilnavelikedeževnepragozdo
vevAmazoniji.Sammenim,dajezaščitenosttegadelapomembna,sajtamživijo
tudiživalskevrste,kisobilealipaševednoso,ogrožene.Čezaščitenebibilo,bi
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zaradičlovekovegaposeganjateživaliizgubilesvojživljenjskiprostor.Menim,dani
trebaizrabljatikočevskegagozdazalesnoindustrijo,sajobstajajodrugigozdovi,ki
solažjedostopni.«

DijakB:

»Menim,dajepametno,dasotoobmočjezaščitili,davSlovenijiobstajavsajeno
povsemnaravnoobmočje,vkateregačloveknemoreposegati.Šeboljebibilo,če
biobmočjepovsemzaprlitudizaturiste,sajtuditissvojoprisotnostjovplivajona
okolje,šeposebej,česovprevelikemštevilu.Takihobmočijsenedagospodarsko
ravnokoristnoizrabiti.«

DijakC:

»Zdisemiprav,dajekočevskipragozdzaščitenoziromadašeobstajajoobmočja,
kamorčlovekneposega.Zagospodarstvobibilotoobmočjemordakoristno,napri
merzalesnoindustrijo,gradnjo(tovarn),vendarmenim,dajevsegategažetako
preveč,naravnihobmočijpapremalo.Kakodobrajedejanskazaščita,paježedru
govprašanje.Dvomimtudi,daljudjevpragozdsplohneposegajo.Zatozaščiteno
pokrajinonisemvedela,nitidaseimenujepragozd.Toimesemizdineprimerno,
kernipravipragozd.Sempavedela,dasozaščitenikočevskimedvedi.«

2.2.3.4 Sklep

Učitelji,kismobilivključenivmedpredmetnodelo,smopokazalidovolj idej in
potrebnihkompetenczavečpredmetnonačrtovanjeinizvedbomedpredmetnega
projekta.Stimskimdelomsmopridobilidodatneizkušnje(dobroskupnonačrto
vanje,ideje,časizvedbe,skupniučnilistidr.),kisopotrebneinkoristnezanadalj
njemedpredmetnodelo.Zavedamose,dabilahkovključiliševečpredmetov,npr.
zgodovino, športno vzgojo, nemščino, slovenščino ali psihologijo. Nameravamo
tudiizpopolnititerenskenalogeindejavnostidijakov.

2.2.3.5 Viriinliteratura

1 Belakrajina.Kartografskogradivo:zemljevid1:50.000(1993).Ljubljana:Geo
detskizavodSlovenije.

2 Brinovec,S.(1994).AtlasSlovenijezašoloindom.Ljubljana:Mladinskaknjiga.
3 Gams,I.(1998).GeografskeznačilnostiSlovenije.Ljubljana:Mladinskaknjiga.
4 Hartman,T.(2006).Najtuostanepragozd–GozdnirezervatinaKočevskem.

V:Ekskurzijeljubljanskegageografskegadruštva.Ljubljana:ZRCSAZU.
5 Ivanšeketall.(2009).Belakrajina.Črnomelj,Metlika,Semič.Turističnoin

formativnazgibanka.Metlika:TIC.
6 Kladnik,D.(1994).Stoslovenskihkrajev.Ljubljana:Prešernovadružba.
7 Kočevsko.Kartografskogradivo:zemljevid1:50.000(1992).Ljubljana:Geodet

skizavodSlovenije.
8 Krušič,M.(1995,2009).Slovenija– turističnivodnik.Ljubljana:Mladinska

knjiga.
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9 Petek et all. (2007). Geografske značilnosti Slovenije – priprava na maturo.
Ljubljana:Mladinskaknjiga.

10 Sket,B.(2002):ŽivalstvoSlovenije.Ljubljana:TehničnazaložbaSlovenije.
11 Gozdniekosistem–zbirkaprosojnic(1995).Tržič:UčilaInternational.
12 Dolenjsketoplice.Dostopnonanaslovu:www.dolenjsketoplice.si.
13 Wikipedija (slovenska različica). Dostopno na naslovu: http://sl.wikipedia.

org/wiki/Glavna_stran.

Priloge

Učnilist:Kočevskirog
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Uč ni list

Kočevskirog

Slika4:ZemljevidokoliceKočevja.

Vir:Brinovec,1994,str.40.

naloga:Vkartonazornooznačitetočkeogleda.

Dinarskeplanote

Ribniškokočevskadolina(tudipodolje)jeokrog30kmdolgainz200prebivalcinakm2
najgostejeposeljenadinarskokraškapokrajina(Ribnica,Kočevje),Kočevskopoljepaje
največjekraškopoljevSloveniji(73km).RibniškokočevskohribovjeobsegaKočevsko
Malogoro,Kočevskirog,StojnoinGoteniškogoro.

Slika5:SpreminjanještevilaprebivalcevKočevskegaodleta1300.

Vir:Hartman,2006,str.43.

Poimenujteoz.opišite:

• kamninskoosnovo:

• prsti:
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Vodovje

Rudniškojezerojezalitidelnekdanjegadnevnegakoparudnikarjavegapremoga.

Utemeljiteizraz»vodovjejekraško«!

Kraškirelief

Naveditenekajkraškihreliefnihoblik!

Kočevskirogjeobsežno,okoli35kmdolgoin15kmširokopogorje,kileživznačilnidi
narskismeri(Napišite,kateri! ).Zanjjeznačilnakraškarazgi
banostinrazjedenosttalsštevilnimivrtačamiinbrezni.Poraseljepretežnosstrnjenimi
bukovojelovimigozdovi(Abieti–Fagetumdinaricum).

Skicirajtedelvejice inen listbukve(Fagussylvatica) terdelvejice inen list jelke(Abies
alba)!

Ustreznonasloviteslikiinnepozabitenarazmerje!

Nastanek in razvojgozdov (sukcesija)pogojujejoustreznidejavniki (podnebje, tla, člo
vek).

Opišitedvapodnebnadejavnika,kipogojujetauspevanjegozdovvtempredelu!

Slika6:Shematičniprikaznaravnegozdnesukcesije

Vir:Hartman,2006,str.44.

Kamsodigozd,skozikateregahodite(skica)? 

Kateroblikepragozdovšepoznate?
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NavznožjuRogajeznamenitakraškaudornicaPrelesnikovakoliševka(3,4ha),kise
zaraditoplotnegaobratainmraziščanadnuponašasprvotnimsmrekovimpragozdom
terbogatofloro,kijonajdemovgorskempodnebju.

Kočevsko jeoživelošelezortenburškonaselitvijonemškihkolonistovnazačetku14.
stoletja.Ljudjesosredigozdapostavilidomačije,pašnike,polja.

GlasoKočevskemsoponeslikrošnjarji,potem,kojimjeFriderikIIIleta1492podelil
pravicotrgovanjazizdelkidomačeobrti.Leta1641socelotnoKočevskozakupiliAuers
pergi,kisovKočevjupostaviligrad.Domačinisosepreživljalizdelomnanjihovem
posestvu.Odvozlesainogljaizroškihgozdovjeomogočila1893letazgrajenaželeznica.
Gradilisocesteinpotidoželezniceinpostavljaližagevgozdove.

1941–42sejeizselilookrog12.000kočevskihNemcev.Gozdjezačelpreraščatišeststo
letnočlovekovodediščino.

Naveditenekajdokazov,kispominjajonakočevskeNemce!

Slika7:Vertikalnaslojevitostgozda.

Vir:Gozdniekosistem–zbirkaprosojnic.1995.

Gozd jeustreznoprostorskovertikalno inhorizontalnorazčlenjen.Povežiteustreznihori
zontalnislojnaskici(napišitečrko)znjegovimopisomnadesnistraniindopišitemanjka
jočisloj!

Naskicijevertikalnaslojevitostgozda.Razložitehorizontalnorazčlenjenostgozda(tudina
primerihvKočevskemrogu)!

• =slojpraprotiinzelišč,borovničevje

• =slojgozdnihtalskoreninami,listniopad

• =sloj

• =slojpodrasti,grmičevja,mladadrevesa

• =slojmahov,lišajev,delnolistnegaopada

• =slojdebel
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PredelKočevskegaroga,kiobkrožaopuščenonaseljeRajhenav(nekočdomovanjeko
čevskihNemcev),seimenujeRajhenavskipragozd.Tojepribližnopetdesethektarjev
velikpragozdniostaneknanadmorskivišini850–920m(visokokraškiplato),kijebil
predvečkotstoletjemizločenizgospodarjenja,torejčlovekvanjneposegainganeiz
korišča.SpredpisomjevSlovenijizaščitenihvsegaskupaj380hapragozdov.

Posebnostipragozdasovisokalesnazaloga,mogočnadrevesa,mnogaodmrlainpadla
drevesa,nekatereptičjevrste,kijihdrugjenenajdemo,terpestrazdružbaglivindrob
nihživali,kirazgrajujejoodmrliles.

Aliopažatekakšneposebnostivhorizontalniinvertikalnislojevitostiterzdružbahživaliin
rastlingozda,skozikateregahodite?

Napišite10različnihživali,kistejihopazilivslojupodrastioz.grmičevjainvslojudebel
prihojiskoziRajhenavskipragozd!Dopišitejimustreznovišjotaksonomskokategorijo,kijo
izberiteizmedsledečihnavedenih:kolobarniki,pajkovci,stonoge,žuželke,raki,mehkužci,
ploskavci,valjastičrvi,plazilci,dvoživke,sesalci,ptiči!

Žival Taksonomskakategorija

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PodsamimvrhomVelikegarogasoostankiAuerspergove(Roške)žage,opuščenepred
2.svetovnovojno.

Slika8:Roškažagaleta1920.

Vir:Hartman,2006,str.46.

Kdajježagaobratovalainzakajsopostaviližagonatomesto?

Kolikoobjektovinzaposlenihjeimelažaga?

Kakosoreševaliproblemoskrbezvodo(kraškisvet)?

Strnjenogozdnoobmočjeomogočapreživetjevelikihsesalcev.Podslikenapišite,katerive
likisesalcisoto!

Slike911:ŽivaliKočevskegaroga.

 
Vir:Sket,B.2002:ŽivalstvoSlovenije.TZS,Ljubljana.

Kateraodnavedenihživalijebilav70.letihponovnonaseljenanatoobmočje?Priživali
nareditekljukico!
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črmošnjiškajelkaalikraljicaRogarastevkrižiščuMlinarskepotiznekdanjoželezni
covKočevskemrogu.JetretjenajvečjedrevotevrstevSloveniji.Njenalesnamasaznaša
38m3.KljubdolgoletnemupropadanjujelkevKočevskemrogujevdobremstanju.

Napišiteoz.ocenite(zaleto2009):

• njenostarost ,

• njenovišino ,

• njenobseg .

Slika12:Nekateranajdrevesavprimerjaviznekaterimiživalskimivelikaniinčlovekom

Vir:Hartman,2006,str.55

PrihojiskoziRajhenavskipragozdbosteoceniličistostzrakaspomočjolišajev(bioindikaci
jaonesnaženjazrakazlišaji).Napetminuthojesibostevvišiniprsiogledaliporaščenost
deblaizbranegadrevesazvsemitremitipilišajev(skorjasti,listasti,grmičasti).Drevesanaj
bodo„debelazavašobjem“.Poraščenostbosteocenilizocenood0do3(0–lišajevdoloče
negatipani;3–lišajidoločenegatipapopolnomapreraščajopovršinodebla).Natanačin
ocenitedesetdrevesinocenevpišitevtabelo.
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Preglednica1:Ocenaporaščenostizlišaji.

zapo
redna
številka
drevesa

vrsta
drevesa

ocenaporaščenostizlišaji skupnaocena
poraščenostizlišaji
zaposameznodrevo
(od0do9)

skorjasti
lišaji

(od0do3)

listastilišaji
(od0do3)

grmičasti
lišaji

(od0do3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

povprečnaocenaporaščeno
stizaposamezentiplišajevin
skupnozavsadrevesa

Večjaskupnapovprečnaocenazavsetipepomeničistejšizrak(največ9),manjšaskupna
ocenapapomeniboljonesnaženzrak.Razložitesvojrezultat!

ŽeljnskejamesenahajajomedŽeljnamiinŠalkovasjovzhodnoodKočevja.Njihova
največjaznačilnostje,dasozeloplitkopodpovršjem.Imajotanekstropinštevilnana
ravnaokna.Jamskistropisodebelile2do5metrov.Soizjemnozanimiv,okrog1600
mdolgvodoravenjamskisistemRudniškegapotokazvečvhodi.Potoksepretakapod
KočevskimrogomprotiPodturnu,kjersepojavivpotokuRadeščica,pritokuKrke.

Odgovorite,zakajmenite,dasokapnikilenaposameznihmestihvjami?!

Skicirajtejamozvseminjenimiznačilnostmi!

Ocenitevišinojameinoznačitenjenosmer!

ZakajsoŽeljnskejamenaseznamunajpomembnejšenaravnedediščineSlovenijeinzodlo
komObčineKočevjerazglašenezanaravnispomeniklokalnegapomena?

Vegetacijavjamahjetipičniprimervsehmožnihoblikprilagajanjarastlinnaživljenjevod
visnostiodsvetlobe.Navediteinopišiteenprimer!
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2.2.4 naravnogeografskeznačilnostidomačepokrajine
–terenskodelo:potokLokavšček

  IrenaŠenVitez,SrednjašolaVenaPilonaAjdovščina

Povzetek

Pomembengeografskivzgojno– izobraževalnicilj jeodkrivanje inpojasnjevanjegeo
grafskihprocesovinpojavovvnaraviindružbivmedsebojniodvisnostiinpovezano
sti.Učiteljmorazadoseganjeciljevuporabljatitistemetodeinoblikedela,kidijakom
omogočajočimvečjodejavnost.Aktivnihoblikjeveliko,enaizmednjihjetuditerensko
delo.Nobenučnipripomočekoziromasredstvovrazredunamnedatakšnihrezultatov,
kotjihdobimozneposrednimopazovanjeminproučevanjemgeografskegaokolja.Zato
jedolžnostučiteljev,daučencemomogočajoneposredenstikspokrajino.

VprispevkujepredstavljenoterenskodelonaprimerupreučevanjapotokaLokavščka.

Ključnebesede:terenskodelo,medpredmetnopoučevanje,aktivneoblikedela,teko
čevode

2.2.4.1 Uvod

Sposodobitvijoučnihnačrtovjevednoboljupoštevanotudinačelomedpredmet
negapovezovanjageografijezdrugimipredmeti,karzahtevaodučiteljanačrtno
iskanjevsebinskih,miselnih,metodičnihindrugihdidaktičnihpovezav.

Terenskemuinlaboratorijskemudeluterekskurzijijevčetrtemletnikunamenje
nih35ur.Nalogeza terenskodeloso fizičnogeografske indružbenogeografske,
zatomorajokandidatiopravitienakoštevilonalogizobehdelov.Takoomogočamo
izvedboinpreverjanjerazličnihmetodterenskegadela.

Zdijakičetrtihletnikovvsakošolskoletoizvedemoterenskodelospoudarkomna
preučevanjutekočihvoda.SrednjašolavAjdovščiniležiobpotokuLokavščku,ki
jedobrodostopeninzatozeloprimerenzaizvedboleteh.

Vokviruterenskevajedveskupinidoločataonesnaženostvodezindikatorskimi
rastlinamiterživljenjeobvodnegasveta.Vsebiniobehvajsenavezujetanavsebine
izpredmetabiologija.

Vajiopravivaskupajsprofesorico,kipoučujebiologijo,sajzustreznimpoznava
njemvsebindijakešedodatnomotivirainizboljšakakovostznanja.Navodilaza
vajisvasestavilispomočjopriročnikaVodnisvetSlovenije(Bricelj,VovkKorže,
2004).
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2.2.4.2 Potekdela

GEoGRAFIJA BIoLoGIJA

Skupni
splošnicilji

Dijaki:

• razvijajosposobnostneposrednegainposrednegaopazovanja
naravnihindružbenihdejavnikov,pojavovinprocesov;

• spoznavajoživljenjskeokoliščine,kisenanašajonačlovekov
naravniindružbeniživljenjskiprostor;

• usposabljajosezaproučevanjeinraziskovanjedomačepokra
jine,karpripomorekzanimanjuzanjo,njenemurazumevanju
inpozitivnemuodnosudonje;

• problemepreučijosamialivskupini,pričemerupoštevajo
načelaindividualiziranegaaliskupinskegadela,motivacije,us
tvarjalnostiinodgovornosti;

• sterenskimdelomsenaučijoprizadevatisizaskupnecilje,
prevzemajorazličnevloge,sodelujejo,sedogovarjajo,izražajo
lastneidejeinupoštevajorazličnepoglede;

• znajozapisovatiinrazvrščatipodatkevrazličnihoblikahinv
skupinahpoizbranihkriterijih;

• obvladajoosnovnestatističnemetode;

• znajosamiovrednotitisvojedeloinpredlagatispremembepri
prihodnjemdelu.

Podrobni
cilji

Dijaki:

• utrdijopojme,kisenavezu
jejonasnovotekočihvodah
izprvegaletnika;

• spoznavajomedsebojnopo
vezanostinodvisnostrazlič
nihgeografskihelementovin
dejavnikov;

• neposrednoopazujejoin
ugotavljajooblikerečnega
površja;

• merijotemperaturovodein
zraka;

• računajohitrostinpretok
vode;

• določajostopnjoonesnaže
nostiinvrednotijokakovost
vode;

Dijaki:

• razumejopristopekrazisko
valnemudeluvbiologiji;

• naprimerihspoznajometo
deraziskovanjaživljenjana
osnoviraziskovalnegavpra
šanjainteoretičnihpredpo
stavk;

• znajoanaliziratilokacije,za
poredjainčasovneintervale,
značilnezanaravnepojave
(gibanježivali,prisotnost
rastlinskihvrst);

• znajoanaliziratistanjein
reševatiproblemevprime
rih,kizahtevajouporabo
inzdruževanjekonceptovz
različnihpodročij;
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• ugotavljajovzrokezaone
snaženost;

• spoznavajoživljenjeobvod
negasveta;

• seorientirajonaterenuinna
karti.

• načrtovatiinsamostojnoali
vskupiniizvestienostavne
biološkeraziskave(stopnja
onesnaženosti),analizirati
inpredstavitirezultateterjih
kritičnoovrednotiti.

Pričakovani
dosežki
(rezultati)
predmetov

Dijak:

• opazujeinzbirapodatke;

• primerjapodatkeinznalogičnisklepati;

• spoznaosnovnegeografskemetodepripreučevanjutekočih
voda;

• zapisanerezultateizražavpisniingrafičniobliki;

• teoretičnoznanjeprimerjaindopolnjujezrezultati,kijihje
pridobilnaterenu.

Dijak,kijemotiviran,zaupavlastnosposobnostuspešnegauče
njatersezavedaznanj,kijihdajemedpredmetnopovezovanje,v
našemprimerupovezavazbiologijo.Znanje,kigapridobinata
način,jetrajnejše,omogočamupovezovatinaučeno.

Vaje,kiproučujejoproblemeonesnaženosti,dijakausmerjajo,da
razumeproblemevarstvaokoljatersezavedapomenačloveka
kotpreoblikovalcaokolja.Dijaksenaučiustreznosporazumeva
tivrazličnihsocialnihrazmerahvšoliinzunajnje,seprilagaja
skupiniinprevzemarazličnevloge.

Skupne
dejavnosti/
Skupni
vstopi

Učiteljevapriprava

Učiteljdoločivzgojnoizobraževalnecilje,kijihbododijakiure
sničevalipripoukuvnaravi.Pritemseravnavskladuzučnim
načrtom.

Učiteljevapripravanapoukvnaraviobsegapreučitevustrezneli
terature,virovinkart.Naosnoviciljevizbereustreznemetodein
oblikedelavnaravi.Učiteljpripravitudiustrezneučnepripomoč
ke,instrumente,karteidr.

Pripravadijakovnaterenskodelo

Vrazredudijakizmetodorazgovoraopisujejopomeninznačil
nostitekočihvodavdomačipokrajini.Ponovijotudiosnovne
pojmeotekočihvodahizprvegaletnika.

Dijakiseseznanijozvzgojnoizobraževalnimicilji,kijihbodo
uresničevalisterenskimdelom.Razdelijosevskupine,kijihuči
teljdoločižepripripravah.Pritemmoramoupoštevatirazlične
intelektualneinmotoričnespretnostidijakov.Seznanijosespro
gramomdelaposameznihskupin,zmaterialnimirazmeramiza
delo,metodamidelainzakonitostmimeritev.Učiteljjihopozori
naprimernoobutevinoblekoternavplivvremenskihrazmer.
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Deloposameznihskupinjeopisanovnadaljevanju.

ZaterenskodelosemizbralapotokLokavšček,kertečemimošo
leinjeobmočječasovnointerenskoprimernodostopno.

NaterenusovseskupinenakartiVipavskedolinelociralepo
tokLokavšček,ugotovile,kjeizvirainkamseizliva,terdoločile,
kateremuporečjupripada.Analiziralisoznačilnostipokrajine,
skozikaterotečepotok.

Sklep

Pokončanemdeluskupineseznanijosošolcezugotovitvamisvo
jenaloge.

materialne
potrebščine

Zelouporabnesodelovnekarte,nakateredijakilahkorišejo,
barvajoinvrisujejospremembe.Vokvirumaterialnihpripravne
smemopozabititudinabeležke,pisala,fotografskiaparatterpri
mernaoblačilainobutev.

Vrednotenje
dela

Posebejveljaopozoriti,darezultatposkusaalidrugeraziskave
nikolinipravilenalinepravilen,ampakkvečjemupričakovanali
nepričakovan.Nepričakovanrezultatposkusamoramoposkušati
razložiti–poiskativzrokezatakšenizid(npr.napakapriizvedbi
poskusa,iskanjedodatnihznanihdejstev,kilahkopojasnijoizid).

Sledioblikovanjesklepov,poudarimoproblemeinovrednotimo
problematikoraziskanegaobmočjaobpotokuLokavščku.

Slika1:Lokavščekvspodnjemtoku. Slika2:FlišnibregLokavščka.


Foto:Šen,2009.

2.2.4.3 Sklep

Terenskodelojeaktivnaoblikapouka,kiučencemindijakomomogočapridobi
vanjevseživljenjskihznanj.Dijakipolegpojmovnegarazumevanjarazvijajo tudi
zmožnostanalize,sintezeinvrednotenjasodobnihproblemov.
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Čepravdijakiprišolskihraziskavahpravilomanepridejodospoznanj,kisonova
zaznanstvenoskupnost,jihlahkonavdušiodkrivanjestvari,kisozanjenove.Za
dobro načrtovane, samostojno izvedene terenske vaje in predstavitve rezultatov
najdijakidobijoustreznopriznanjeinspodbudozarazvijanjeveseljadorazisko
vanjainučenja.

Medpredmetnopoučevanjepadijakomomogoča,dalažeprimerjajorazličnapred
metnaznanjamedseboj,poglobijonaučenoinizboljšajodolgoročnostznanj.Uči
teljevodelosenatanačinokrepi,kerrazbijeizoliranostinokrepisodelovanje.

2.2.4.4 Viriinliteratura

1 Bevc,V.(1997).Poukgeografijevnaravi.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo,str.
79.

2 Brinovec,S.(1992).Terenskodelo.Ljubljana:ZavodRSzašolstvo,str.53.
3 Polšak,A.(2007).Medpredmetnopovezovanjeinučninačrt.V:Geografijav

šoli,16,2,str.33–43.
4 ŠenVitez,I.(2009).FotografijeLokavščka.Ajdovščina(osebniarhiv,januar

2009).
5 Vovk Korže, A. (2004). Vodni svet Slovenije: priročnik za interdisciplinarno

proučevanjevoda.Maribor:Pedagoškafakulteta,UniverzavMariboru,str.60.

Priloge

Učnilisti:Nalogeposameznihskupin
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Učni listi

Nalogeposameznihskupin

1.skupina:mERJEnJETEmPERATUREzRAKAInVoDE

Pripomočki:termometer,pisalo,učnilistalizvezek.

navodilazadijake

Najprejizmeritetemperaturozraka,kerjetermometeršesuh.

Nadoločenemmestuizmeritetemperaturozrakastermometrom.Obesitegavsenco,prib
ližnometervisokoinpopetihminutahodčitatetemperaturo.

Časmeritve:

Temperaturazraka:

Termometerpotopitevvododoglobineokrog10cmza3–5minut.Pazite,dasoncenesije
naravnostnatermometer.Temperaturoodčitajtetakoj,kotermometerpotegneteizvode.
Čejelemogoče,najbotermometervvodi,koodčitavatetemperaturo.Letozapišetetakoj
inprimerjajtestemperaturozraka.

Meritveopravitenavečrazličnihmestihrečnestruge.

Rezultatimeritvevode:

Lokacija1 Lokacija2 Lokacija3 Lokacija4 Lokacija5

Čas

Temperatura

Nakartizustreznolegendooznačimestamerjenjtemperaturezrakainvode.

Razlagaoz.ugotovitvemerjenj:

2.skupina:mERJEnJEHITRoSTIVoDnEGAToKA

Pripomočki:meter,lebdečipredmet(pluta,peresce,stiropor),štoparicaaliura,pisalo
inzvezek.

Hitrostvodnegatokajeodvisnapredvsemodstrminerečnegakoritainkoličinevode.



259

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

Vstrugihitrostnipovsodenaka,najmanjšajenaobrežju,največjapavstrženu.Zmanj
šujesetudiprotidnu.

Primerjenjusipomagajzmerjenjemrazdaljeinčasa,kigavodapotrebuje,dajopreteče.

navodilazadijake

Vzdolžpotočnegabregadoločizdvemapalicamadvetočki.Razmikmednjimanajbo10
m.Vrziperesceoz.stiroporvvodoinizmeričas,kigapotrebujezapotmedobematočka
ma.Meritvenekajkratponovi(desetkrat)narazličnihprečnihmestih.

Podatkezapišivtabeloinizračunajpovprečnohitrostivodevpotoku(m/s).

Meritev 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Čas(s)

Povprečnahitrostrečnegatoka:

V= m/s

3.skupina:mERJEnJEVoDnEGAPREToKA

Pripomočki:meter,vrvica,beležka,kalkulator.

navodilazadijake

Najprejizmeriširinorečnegakorita–samoovlaženegaprofila.Pomagajsizvrvico,kijo
napnešmedobemabregovoma,tiknadvodnogladino.

Zletvijovsakih20cmizmeriglobinopotoka(g1,g2,g3...)Rezultatesizapišivrazpredel
nico.Izračunajpovprečnoglobinopotoka.

Izračunajpovršinoovlaženegaprofila:

S=gxš

IzračunajvodnipretokQ(m3/s).

Poiščipodatkepridrugiskupini–hitrostvode(v).

Q=SxV

Q= m3/s
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4.skupina:LEBDEčImATERIALVVoDI

Pripomočki:filterpapir,precejevalnikinpovečevalnalupa.

navodilazadijake

Zajemipribližnolitervodeinjoprecediskozifilterpapir.Filterpapirrazgrniinopiši,kaj
jeostalonapapirju.Pomagajsitudizlupo.

Zapiširezultate.Ostaneknapapirjulahkotudinarišešalifotografiraš.

ObstrugiLokavščkavidišvelikoakumuliranegamateriala.Tamaterialsejezačelinten
zivnejekopičitipoletu2000.

RazglejsevsmeristrugeLokavščka,opazujpovršje,pokateremodteka, tersklepajna
procese,kisedogajajovnjegoviokolici.

Zakajsovsamemmestu(Ajdovščina)strugoLokavščkačistili?

Slika3:Ostankimaterialanapapirju. Slika4:PlazSlanoblato.

..
Foto:Šen,2009.

5.skupina:UGoTAVLJAnJEVonJAVoDE

Pripomočki:plastenkazzamaškom,Ballovalestvicavonjev,beležkainsvinčnik.

navodilazadijake

Vzorecvodezajemivplastenko(napolnijodopolovice)injozaprizzamaškom.Stekleni
conekajsekundpretresaj,natojoodpriintakojpovohaj.

Pomagajsisspodnjimatabelamainvonjudoločivrstoinmoč.
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BALLoVALESTVIcAmočIVonJA VRSTAVonJA

0 brezvonja A brezvonja

1 zeloslabvonj B vonjpotrohnenju

2 slabvonj C vonjpognoju

3 zaznavenvonj D vonjpognilobi

4 razločen,izrazitvonj E vonjpofekalijah

5 močanvonj F vonjporibah

G vonjpokemikalijah

H vonjpozemlji

Slika5:Dijakzajemavzorecvode.

Foto:Šen,2009.

Rezultati:

Vrstavonja:

Močvonja:

Razlaga

Vonjsepričistihvodahnepojavlja.Vonjpošotiimajovode,kitečejoizmočvirskihob
močij.Kadarjevvodižveplovakislina,imavodavonjpopokvarjenihjajcih,organske
snovipavonjpognilem.Vonjvodedoločajohlapnesnovi,raztopljenevvodi.Odvisenje
odtemperaturevode;toplejšavodaimamočnejšivonj.

6.skupina:DoLočAnJEonESnAŽEnoSTIVoDEzInDIKAToRSKImIRASTLInAmI

Pripomočki:rastlinskashemazaugotavljanjekakovostivode,beležka,svinčnik.

navodilazadijake

Onesnaženostvodeinprstiobnjejimavelikvplivnarastrastlin.Določenerastlinezara
dionesnaženostiobrekinebomonašli,drugepasepravzaraditegamočnorazbohotijo.
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Obstrugipotokaopazujinzapiši,katererastlinerastejo.Rastlinnipotrebnotrgati.

Pomagajsizrastlinskoshemooz.sključemzugotavljanjekakovostivodeinsparametri
razporejanjavodovjavštirikakovostnerazrede.

Slika6:Rastlinskiključzaugotavljanjekakovostivode.

Vir:Vovk,2004.

Kakovostnirazredivoda:

I.razred: Vodolahkoobdezinfekcijiuporabljamokotpitnovodoinvživilskiindustriji.
Vtakivodilahkoživijot.i.plemeniteribekotnpr.potočnapostrvinlipan.

II.razred: Vodajeprimernazakopanje,vodnešporte,namakanjezemljišč,gojitevrib,
zaživilskoproizvodnjo.Zauživanjejojetrebaočistiti.

III.razred:Vodajemočnoonesnažena,komajšeuporabnazanamakanjeinzadoločene
tehnološkenamene.

IV.razred: Nedopustnoonesnaženavoda,vkaterivodniorganizmiumirajo.

Rezultat:

Indikatorskerastline: 

Stopnjaonesnaženosti:

Ugotoviinzapiši,kakočlovekizrabljaneposrednookolicoreke?Kateredejavnostisonaj
pogostejše?
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Alijeokolicaobrekičistaalionesnaženassmetmi,odpadki…?

7.skupina:ŽIVLJEnJEoBVoDnEGASVETA

Pripomočki:beležka,svinčnik,fotoaparat.

navodilazadijake

Rekaalipotokzbregoviinozemljemvbližinisopomembenživljenjskiprostorzarast
lineinživali.

PokrajinaobLokavščkuimadoločeneznačilnosti,kikažejo,kakoprijaznajezaživalski
svet.

Označitisteelemente,kijihvidišvbližinipotoka,innatoupoštevajnjihovovrednost,da
bošlahkougotovil»prijaznost«rekeinpokrajineobnjejzadivježivali.

Posameznepokrajinskeelementelahkotudifotografiraš.

Preglednica1:Vrednostpokrajinskihelementov

PoKRAJInSKIELEmEnTI VREDnoST

Sklenjengozd +3

Majhnezaplategozda,npr.obrobunjiv +2

Živemeje +3

Parkiinigralnepovršine +1

Mešanarabatal +3

Divjirečnibregovi +3

Zaraščenibregovicest +1

Jezera,ribniki,mlake +3

Nasaddreves +1

Obdelovalnepovršine 1

Večinomazagrajeno 2

Zabetoniranirečnibregovi 2

Brezživihmej 3

Vir:Vovk,2004

Seštejtočkeelementov,kisijihobkrožil.Višjikotjerezultat,boljjepokrajinaprijaznaza
divježivali(maksimalnavrednostje20točk,minimalnaje–11točk.Negativenrezultatpo
menizeloslabostanjepokrajineobpotokuzadivježivali.

Rezultat: 
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