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POVZETEK
Glavni namen magistrske naloge z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije je bil pripraviti model uporabe
IKT pri pouku geografije, ki temelji na izobraževalnih ciljih sodobnega pouka
geografije, prenovljenih učnih načrtih za geografijo in na izobraževalnih
smernicah v 21. stoletju.
Izhodišče je predstavljala empirična raziskava, izvedena med 95 osnovno- in
srednješolskimi učitelji geografije v Sloveniji, ki je potrdila hipotezo naloge. Ta je
predvidevala, da v Sloveniji učitelji geografije pri svojem delu in vzgojnoizobraževalnem procesu sicer uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo,
vendar jih več kot tretjina meni, da so o možnostih njene aplikacije za poučevanje
in učenje geografije premalo seznanjeni in vodeni in bi bil zato idejni model
uporabe IKT pri pouku geografije dobrodošel in uporaben. Model uporabe IKT
pri pouku geografije je nov raziskovalni prispevek na področju didaktike
geografije. Učiteljem je pomemben predvsem zaradi predstavljenih načinov
vključevanja sodobne tehnologije v pouk geografije in potrebne prilagoditve
metod in oblik poučevanja.
KLJUČNE BESEDE
Učitelj, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), informacijska
tehnologija (IT), model, pouk geografije, elektronska gradiva
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ABSTRACT
Main purpose of this master’s thesis Outline model of ICT use in geography class
was to prepare a model of use of ICT in geography class that bases on educational
goals of modern geography, renewed curricula for geography and educational
guidelines of the 21st century. The basis was an empirical study among 95
primary and secondary school teachers in Slovenia that confirmed the hypothesis
of this master's thesis. It suggested that in Slovenia geography teachers in their
teaching practice and in educational approaches use modern information
technology, but more than one third believe that they are not well informed about
it and guided through the possibilities of its application and therefore an outline
model of ICT use in geography class would be welcome and useful. The model of
ICT use in geography class is a new research contribution in the field of didactics
of geography. It is a valuable help for teachers as it presents different ways of how
to implement modern technology into geography class and the needed adaptation
of the teaching forms and methods.

KEY WORDS
teacher, information communication technology (ICT), information technology
(IT), model, geography class, electronic records
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1 UVOD
Današnji čas se velikokrat označuje kot čas izjemnih dosežkov, razvoja in zelo
hitrega posredovanja in spreminjanja informacij. Informacijska družba močno
poudarja pomen informatizacije in uvajanja novih tehnologij na vseh nivojih
življenja. Hiter razvoj znanosti in informacijsko-komunikacijske tehnologije (v
nadaljevanju IKT) omogoča in povzroča spremembe tudi v šolstvu z uvajanjem
vedno novih oblik učenja in dela ter posredovanja znanj in informacij. Posledično
se zaradi tega spreminjata vloga in položaj šole kot institucije in učiteljev, ki v
njej opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (Lipovšek, 2005). Učitelj ne more več
poučevati na načine, kot so poučevali njega, ampak mora svoje metode in oblike
dela ter uporabljena sredstva prilagajati potrebam in zahtevam posameznikov.
Pri tem je zelo pomembna uporaba IKT in metode, s katerimi jo uporabljamo za
dostop do znanja, razvoja spretnosti, veščin (Collick, 2010). Namen izobraževanja
že dolgo ni več zgolj posredovanje podatkov in informacij ter njihovo pomnjenje.
Vse bolj se odmika tudi od množičnega iskanja po različnih virih in sinteznega
sklepanja in analiziranja. Danes je pomembneje, da obvladamo množico
informacij, ki so na voljo, da med njimi pravilno izluščimo pomembnejše, jih
pregledamo in kritično komentiramo. Vse pomembnejša torej postaja vloga
učitelja kot organizatorja vzgojno-izobraževalnega dela in mentorja različnih
dejavnosti.
Pri geografiji so ob kognitivnem znanju, razvoju vrednot, stališč in kritičnega
presojanja pomembne tudi veščine, ki jih učenci razvijajo ob uporabi IKT. Pri tem
govorimo o razvoju številnih kompetenc, tudi digitalni.
Lahko bi dejali, da je primarna tehnologija tista, s katero posamezniki odraščamo
in se ob njej izobražujemo. Ta nam v večini ne predstavlja težav. Zahtevnejša za
uporabo je sekundarna tehnologija, torej tehnologija, ki se na novo razvija in jo na
novo spoznavamo ob svojem delu. Zanjo je značilen hiter razvoj in spreminjanje,
zato v posamezniku velikokrat vzbuja dvome in strah.
Učenci danes porabijo veliko časa za računalnik, televizijo, telefon in druge
sodobne medije, zato se zastavlja vprašanje, ali ne bi vsebino iz knjig, učbenikov
in videokaset prenesli na njim priljubljene in pogosto rabljene medije. Zagotovo
morajo knjige in učbeniki obdržati svojo vrednost in mesto v izobraževanju,
vendar ne na način, da ostanejo sami sebi namen, ker jih dijaki in učenci ne
uporabljajo. In tudi učitelj ni več knjiga znanja v smislu edinega oz.
najpomembnejšega prenašalca informacij, temveč mora učitelj razvijati
sposobnost otrok za samostojno učenje in iskanje rešitev.
Ker ni težnja izobraževanja, da bi učenci na spletnih straneh uporabljali
nepreverjene in nestrokovne informacije, je naloga učiteljev, da jih pri tem
vodimo in usmerjamo. Šola in učitelji moramo učencem pokazati, kako priti do
znanja in jih pravilnih poti naučiti. To danes brez uporabe sodobne tehnologije ni
1

mogoče, zato je učiteljeva obveza, da pouk posodobi in učencem olajša pot pri
izbiri tehnologije. Predpogoja, da bo vse lahko suvereno opravljal, sta njegova
usposobljenost in spretnost uporabe digitalnih orodij.
V izobraževanju smo prišli do točke, kjer je v učenje in poučevanje dobrodošlo in
nujno vključevanje IKT. Svetovni splet in virtualna okolja niso več prihodnost,
temveč so sedanjost in priložnost za lažje in hitrejše dojemanje snovi ter
doseganje boljših rezultatov učenja.

1.1 NAMEN NALOGE
Glavni namen magistrske naloge z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije je pripraviti predlog modela
uporabe omenjene tehnologije pri pouku geografije, ki bo temeljil na
izobraževalnih ciljih sodobnega pouka geografije, prenovljenih učnih načrtih za
geografijo ter na izobraževalnih smernicah v 21. stoletju.
Ob preučitvi obsežnega obstoječega modela uporabe IKT v izobraževanju (Gerlič,
2000) je bilo v neposredni pedagoški praksi moč ugotoviti, da je ta model splošen
in ni vezan na nobeno predmetno področje. Ta model je bil sicer dopolnjen z
geografskimi primeri in geografskimi vsebinami programov, animacij, simulacij,
spletnimi stranmi in drugimi elektronskimi gradivi, a zaradi specifičnih potreb
pouka geografije ni zadoščal. Oblikovan je nov idejni model, vezan le na
geografsko predmetno področje in vsebine, ki jih le-ta pokriva.
Namen naloge je analizirati in predstaviti dosedanje strategije uporabe IKT v
izobraževanju in uporabo IKT pri pouku geografije, predstaviti projekte s tega
področja, najpomembnejša e-gradiva, analizirati razvoj in stanje na področju
gradiv in uporabe IKT pri pouku geografije v Sloveniji. Na osnovi analize
posameznih segmentov uporabe IKT v šolski geografiji v Veliki Britaniji in
Nemčiji ter s pregledom ciljev pouka geografije, izhodišč za prenovo učnih
načrtov, smernic geografskega izobraževanja v 21. stoletju ter kompetenc
učiteljev in učencev smo izdelali smernice za predlagan model uporabe IKT pri
pouku geografije. Izhodišče so bili tudi rezultati raziskave, ki so predstavljeni v
empiričnem delu naloge.
Pričakujemo, da bosta natančen pregled in predstavitev uporabe in vključevanja
IKT pri pouku geografije med učitelji geografije dobrodošla. Učiteljem bo idejni
model ne glede na stopnjo poučevanja ponujal pregled nad možnimi načini
vključevanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces. S tem bo posredno
vplival tudi na večjo uporabo same tehnologije in razvoj kompetenc. Že danes je
bolj kot nepregledna količina vsebin in znanja v ospredju sam proces njegovega
pridobivanja. Idejni model bo posameznikom, strokovnim timom ali
organizacijam omogočal razvijanje lastnih baz podatkov z informacijami o
gradivih IKT za področje geografije. Idejni model bo koristen tudi s stališča, da je
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danes v množici informacij in podatkov pomembno izluščiti le bistvene in za
porabnika pomembne.
Idejni model uporabe IKT pri pouku geografije bo nov raziskovalni prispevek na
področju didaktike geografije. Pomemben bo predvsem z vidika potrebne
prilagoditve metod in oblik poučevanja, ki so pomembne za doseganje
uporabnejšega in obstojnejšega znanja, usmerjenega tudi v samoizobraževanje.
Doba napredne tehnologije namreč zahteva drugačnega posameznika – takšnega,
ki bo v digitalni dobi nemoteno deloval in bo s pomočjo prednosti, ki jih napredna
tehnologija nudi, enostavneje in pregledneje spoznaval pokrajine in varoval ter
upravljal okolje. Danes ni več vprašanje, ali sodobno tehnologijo uporabljati ali
ne, temveč kako jo vključiti v sam sistem izobraževanja, da ne bo sama sebi
namen in bo zadovoljila čim več izobraževalnih potreb.

1.2 CILJI NALOGE
Magistrsko delo z naslovom Idejni model uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije pri pouku geografije je razdeljeno na teoretične in empirične sklope.
V prvem, uvodnem sklopu, smo opredelili namen, cilje, teze naloge in predstavili
metodološki postopek. Posamezni cilji teoretičnih sklopov so predstavljeni v
nadaljevanju.
RAZISKOVALNI CILJI TEORETIČNEGA DELA SO …
… v prvem sklopu:
– na osnovi analize strokovne literature opredeliti temeljne pojme s področja
IKT in izobraževanja (KT, IKT, e-gradiva, E-learning, M-learning …),
– s stališča povezovanja IKT z izobraževanjem predstaviti vizijo slovenskega
izobraževanja v prihodnje,
– na osnovi analize strokovne literature preučiti obstoječe strategije uporabe in
vključevanja IKT v vzgojno-izobraževalni proces,
– predstaviti značilnosti modela uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem
procesu, ki ga je razvil Ivan Gerlič.
… v drugem sklopu:
–
–
–
–
–

opredeliti pomembnejše predpostavke, ki pogojujejo uporabo IKT pri pouku
geografije,
z vidika uporabe IKT izpostaviti pomen in vlogo pouka geografije v Sloveniji,
z vidika uporabe IKT opredeliti cilje pouka geografije v Sloveniji in njegova
izhodišča,
z vidika uporabe IKT opredeliti vloge in naloge učiteljev geografije v
Sloveniji,
z vidika uporabe IKT opredeliti njihov pomen za razvoj kompetenc učiteljev,
učencev in dijakov v Sloveniji.

3

… v tretjem sklopu:
– analizirati razvoj uporabe IKT pri pouku geografije v Sloveniji,
– s pomočjo virov in literature predstaviti in raziskati pomembnejše projekte,
namenjene razvoju in uporabi IKT pri pouku geografije, in generalizirati
njihove skupne značilnosti kot smernice za nadaljnje delo,
– analizirati obseg, vsebino in namen izbranih e-gradiv za njihovo uporabo pri
pouku geografije v Sloveniji,
– na osnovi analize strokovne literature in učne prakse izpostaviti pomembnejše
prednosti in pomanjkljivosti uporabe IKT pri pouku geografije.
… v četrtem sklopu:
–
–

analizirati vključenost izobraževanja s področja uporabe IKT v dodiplomsko,
podiplomsko in vseživljenjsko izobraževanje na področju pouka geografije v
Sloveniji,
predstaviti predviden razvoj uporabe IKT pri pouku geografije v prihodnje.

… v petem sklopu:
–
–

pregledati izbrane primere uporabe IKT v Veliki Britaniji,
pregledati izbrane primere uporabe IKT v Nemčiji.

RAZISKOVALNI CILJI EMPIRIČNEGA DELA SO:
… v prvem sklopu:
–
–

na osnovi ankete analizirati opremljenost geografskih učilnic z IKT, uporabo
IKT pri pripravi in izvedbi na pouk geografije,
na osnovi ankete analizirati mnenje učiteljev o različnih namenih, vzrokih,
prednostih uporabe IKT za učence in učitelje, vzrokih za njihovo pomanjkljivo
uporabo, mnenju učiteljev o svoji usposobljenosti za uporabo IKT ter
koristnosti modela uporabe IKT pri pouku geografije.

… v drugem sklopu:
–

na osnovi ankete in analize strokovne literature analizirati in predstaviti
različne načine in primere uporabe IKT pri pouku geografije v Sloveniji.

… v tretjem sklopu:
–
–

oblikovati izhodišča za pripravo idejnega modela uporabe IKT pri pouku
geografije,
oblikovati idejni model uporabe IKT pri pouku geografije s primeri medijev in
vsebin.
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1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE NALOGE
Vodilna hipoteza magistrske naloge z naslovom Idejni model uporabe
informacijske-komunikacijske pri pouku geografije je predpostavka, da učitelji
geografije v Sloveniji pri svojem delu in vzgojno-izobraževalnem procesu sicer
uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, vendar jih več kot tretjina meni,
da so o možnostih njene aplikacije za poučevanje in učenje geografije premalo
seznanjeni in vodeni in bi jim zato idejni model uporabe IKT pri pouku geografije
koristil.
Hipoteze empiričnega raziskovanja so eksplicitno izražene z domnevnimi
odgovori pri poglavju 7.1 Namen, cilji in hipoteze raziskave.
V Sloveniji na področju geografije še nimamo izdelanega modela uporabe IKT pri
pouku geografije, ki bi izhajal iz ciljev pouka geografije, usmerjenostjo
izobraževanja v prihodnje ter potreb sodobne družbe. Model bi potrebovali zaradi
sistematičnejšega vključevanja IKT v pouk geografije, ki ga podpirajo tako
slovenski kot evropski izobraževalni dokumenti. S poznavanjem možnih načinov
uporabe IKT in lastnim zbirom geografskih gradiv in podatkov bi odpravili
številne dileme glede njenega vključevanja in posredno vplivali na njeno
kvalitetnejšo in smotrnejšo rabo. Predpostavljamo, da bi se takrat posamezniki
zanjo pogosteje odločali. Naša želja ni, da tehnologija nadomesti učitelja, temveč
da jo ta pozna, razume njene pomanjkljivosti in slabosti ter mu kot izjemen
pripomoček služi za uspešnejšo realizacijo učnih ciljev.

1.4 METODOLOGIJA
1.4.1 Raziskovalne metode
Pri oblikovanju magistrskega dela je bila uporabljena kombinacija raziskovalnih
metod in tehnik dela. Uporabili smo deskriptivno in komparativno metodo ter
metodo klasifikacije in analize, v empiričnem delu kavzalno neeksperimentalno
metodo ter kvantitativne postopke zbiranja podatkov z anketiranjem osnovno- in
srednješolskih učiteljev geografije.
V teoretičnem delu so na osnovi deskriptivne metode dela s pomočjo
kvantitativne analize virov in literature opredeljene posamezne teme. Analizirane
vsebine so z metodo deskripcije strnjene v opis značilnosti obravnavane tematike.
Oblikovani so cilji in vodilna teza naloge, uporabljena je bila strokovna literatura
s področja vzgoje in izobraževanja, računalništva, sodobnih tehnologij in
geografije ter didaktike.
V raziskovalnem postopku so z metodo deskripcije in metodo klasifikacije
predstavljene strategije in modeli uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije v procesu vzgoje in izobraževanja ter izhodišča za usmeritev
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geografije v prihodnje. Izdelan je pregled vpeljave IKT v pouk geografije na
Slovenskem. Predstavljeni so pomembnejši projekti in aktivnosti s področja
uporabe IKT pri pouku geografije ter s pomočjo predstavitve in analize izbranih
elektronskih gradiv, predstavljeni so možni načini usposabljanja in vključevanja
e-gradiv pri pouku geografije v Sloveniji.
S pomočjo anketnega vprašalnika in kvantitativne obdelave odgovorov
neslučajnostnega vzorca populacije učiteljev mentorjev, ki sodelujejo z Oddelkom
za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ter spletne oblike
vprašalnika, objavljenega na Geolisti, smo raziskali opremljenost geografskih
učilnic s sodobno IKT v Sloveniji. Analizirali smo uporabo tehnologije pri pouku,
preverili njihove načine uporabe in mnenje glede usposobljenosti za rabo te
tehnologije.
Na podlagi zbranih teoretičnih dejstev, analize stanja in razvoja uporabe IKT pri
pouku geografije v Sloveniji in predstavljenimi izbranimi primeri uporabe IKT v
Nemčiji in Veliki Britaniji je bil oblikovan in podan idejni model uporabe IKT pri
pouku geografije.

1.4.2 Uporabljeni viri
V magistrski nalogi z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije smo pregledali in analizirali
vire in literaturo, ki se navezujejo na IKT, proces vzgoje in izobraževanja,
računalništvo in pouk geografije. Pregledali in analizirali smo spletno gradivo,
interna gradiva različnih projektov, ki uvajajo IKT v pouk geografije, in spletne
strani slovenskih in tujih vzgojno-izobraževalnih institucij. Vključili smo tudi
pregled in analizo številnih slovenskih in tujih dokumentov, ki urejajo uporabo
IKT v vzgoji in izobraževanju ter še posebej pri pouku geografije.
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2 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
PROCESU
Spremembe, ki se dogajajo in odvijajo v šolskem prostoru, so posledica družbenih
potreb in sprejetih zakonov na državni in evropski ravni. Z novimi spoznanji na
področju didaktike, pedagogike in psihologije, s prilagajanjem izobraževalnega
sistema ter s spreminjanjem učnih načrtov, se spreminjajo tudi vsebine in metode
dela in z njimi didaktična sredstva.
Danes ni več glavni cilj izobraževanja prenos znanja in informacij, ampak učenje
ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme. Znanje postaja zmožnost
kombiniranja podatkov v nova spoznanja ali reševanje nastalih situacij. Slednje v
veliki meri podpira prav uporaba IKT in e-učenje.

2.1 DEFINIRANJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Informacijsko-komunikacijska tehnologija opredeljuje tehnologije, ki
zagotavljajo dostop do informacij preko telekomunikacij. Kratica IKT je prevod
angleške kratice ICT (Information and Communication Technologies) in se
nanaša na informacije, komunikacije in tehnologijo. Obsega internet, brezžična
omrežja,
mobilno
tehnologijo
in
druge
komunikacijske
medije
(http://www.techterms.com/definition/ict, pridobljeno 20. 12. 2009).
IKT se za razliko od IT (informacijska tehnologija) osredotoča predvsem na
komunikacijske tehnologije, na tehnologijo, ki se je razvila iz telekomunikacij in
računalniške industrije. V zadnjih nekaj desetletjih je IKT družbi omogočala
številne možnosti komuniciranja. Ljudje lahko s pomočjo IKT med seboj
kadarkoli komunicirajo, ne glede na to, kje se nahajajo. To jim omogočajo: instant
messaging – takojšnje sporočanje, VoIP – glasovne komunikacije preko
internetnega
protokola,
videokonference,
socialne
mreže
ipd.
(http://www.techterms.com/definition/ict, pridobljeno 20. 12. 2009).
IKT je tako krovni pojem za vse komunikacijske naprave in njihovo uporabo:
radio, televizijo, mobilne telefone, računalniška omrežja, strojno in programsko
opremo, satelitske sisteme ipd.
Pogosto se IKT enači oz. zamenjuje s pojmom ITKT, kar pomeni informacijskotelekomunikacijska tehnologija. Razlika med IKT in ITKT oz. med
komunikacijami in telekomunikacijami je, da je IKT širši pojem, ki zraven
telekomunikacij zajema tudi druge medije, oglaševanje in tehnološke rešitve
(Poučevanje in učenje na daljavo, 2004).
Nedvomno se IKT za različne namene uporablja pri pouku geografije. Pri tem je
mišljen najpogosteje uporabljen računalnik z vsemi možnostmi, ki jih ponujajo
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programi (Word, Exel, PowerPoint, Corel Draw, Microsoft Office Publisher,
Google Earth), geografski didaktični programi (Slovenija za osnovno šolo,
Geografija Evrope, Svetovni popotnik, Toplotni pasovi idr.), podatkovne baze,
elektronska pošta, svetovno omrežje idr. Sem uvrščamo tudi mobilne naprave
(telefone in dlančnike), naprave GPS, geografske informacijske sisteme itd.
Razvoj IKT je prinesel nove možnosti za učenje, poučevanje in pridobivanje
znanja v sodobni družbi. Te označujemo s pojmom e-izobraževanje. Različni
avtorji navajajo več definicij e-izobraževanja (Clarke 2004, Sloman 2001, Sulčič
in Lesjak, 2007…). Definicijam sta skupna tehnološka oprema in elektronsko
podprto izobraževanje. O e-izobraževanju govorimo že pri učenju in poučevanju z
računalnikom, svetovnim spletom, iskanju informacij po spletu (Google,
Wikipedija …) ali že samo pri gledanju VHS- ali DVD-predvajalnika in televizije.
V literaturi se kot sinonim e-izobraževanju pojavljajo različna poimenovanja. Ta
so: e-učenje (ang. »e-learning«), on-line učenje, računalniško podprto
usposabljanje (ang. »computer based training«), računalniško podprto učenje (ang.
»computer based learning«) in drugi angleški izrazi kot na primer: e-education,
web-based learning, internet-based learning, flexible learning, open and distance
learning, virtual education …
»Blended learning« je pojem, ki opredeljuje sedaj najbolj razvito metodo eizobraževanja kot kombinacijo učenja na daljavo in klasičnega učenja. Učenci
najprej individualno, pogosto teoretično, predelajo učno enoto ob pomoči egradiva ali e-učbenika, kasneje pa s pomočjo učitelja to predebatirajo, se posvetijo
praktičnemu delu, problemskemu reševanju ali razlagi zahtevnejše snovi. Učenje
lahko poteka tudi v obratni smeri: snov v razredu najprej skupaj predelajo in
učenci doma svoje znanje še poglobijo s pomočjo reševanja nalog. Tak način
učenja se je začel uvajati s spremenjenim vrednotenjem študijev v točke ECTS, ko
je bilo treba ovrednotiti nekaj ur samostojnega ali skupinskega dela študentov
(Sulčič in Lesjak, 2007).
V zadnjem desetletju se vse pogosteje uporablja tudi izraz M-learning ali mobilno
učenje, ki se sicer navezuje tudi na e-izobraževanje in učenje na daljavo. Mlearning se navezuje na uporabo mobilnih naprav. Ti mediji naprednejših
tehnologij so enostavni za namestitev in uporabo ter dovolj fleksibilni za uporabo
na različnih področjih. Z njihovo pomočjo lahko posredujemo navodila, domače
naloge, opomnike ali celo rešujemo teste (Ramšak, Krašna in Kaučič, 2007).
Mobilno učenje obsega učenje s pomočjo prenosne tehnologije. Je zelo priročno
učenje, omogočeno skoraj povsod in prav tako kot e-učenje omogoča takojšno
povratno informacijo. S pojmom mobilna tehnologija označujemo različne vrste
mobilnih komunikacijskih tehnologij. To so:
– prenosni računalniki,
– dlančniki ali osebni digitalni pripomočki,
– mobilni telefoni in pametni telefoni (so visoko razviti telefoni z bolj
naprednimi zmožnostmi),
– navigacijske GPS naprave,
– storitve povezovanja podatkov z uporabo modemov in telefonskih linij,
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– navidezna zasebna omrežja
(http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?type=RESOURCES&itemId
=1074298219, pridobljeno 19. 2. 2010).
Definicij in delitev tehnologije, ki se bliskovito razvija od začetka 90-ih let, je
zelo veliko. Skupna značilnost te tehnologije in naprav je, da so vsebine v
digitalni obliki, kar pomeni, da jih preprosto prenašamo, izmenjujemo in
uporabljamo na različne načine in v različnih medijih ali sistemih.
V nadaljevanju naloge smo se odločili, da bomo uporabljali pojem IKT. Ta bo
vključeval računalnik, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo,
radio, televizijo, mobilne telefone, interaktivno tablo, satelitski sistemi ipd.
Govorili bomo tudi o informacijsko-komunikacijskih storitvah, npr.
videokonferencah in učenju na daljavo.

2.2 VIZIJA IZOBRAŽEVANJA V 21. STOLETJU Z VIDIKA UPORABE
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Izobraževanje se nenehno prilagaja, spreminja in dopolnjuje zaradi vplivov
družbe, političnih usmeritev in načina življenja. Sodobna družba zahteva
drugačnega posameznika, kot sta ga industrijska ali pretežno agrarna družba.
Danes je v izobraževalni proces nujno vključevanje IKT, ki je del vsakdana
slehernega posameznika. Če izhajamo iz sprememb v izobraževanju v preteklosti,
smo lahko prepričani, da se bo izobraževanje spreminjalo tudi v prihodnje.
Hiter tehnološki napredek tako po eni strani ustvarja nove pogoje in zahteve
poučevanja in na drugi strani ponuja rešitve, pripomočke in orodja za reševanje
novo nastalih situacij in izzivov, ki so ob tem nastali. Pri tem nam je lahko v
veliko pomoč nacionalna baza znanja, ki predstavlja centralno točko, v kateri
lahko vsak posameznik, ki išče informacije, le-te tudi najde. Baze bi obsegale vso
znanje, ki ga premore naša družba, in bi bile splošno dostopne. Nacionalna baza
znanja naj bi služila slehernemu posamezniku pri iskanju znanja oz. vsaj iskanju
napotkov, kje drugje naj išče svoj izbor znanj. Vsebine nacionalne baze bi bile
strokovno preverjene in v skladu z učnimi načrti. Vsebovale naj bi didaktične
elemente za optimalni prenos znanja do posameznika na različnih predmetnih
področjih (Krašna, 2003).
Baza znanja bi morala vsebovati zelo sposoben iskalnik, strukturirano znanje za
različne nivoje razumevanja, preverjeno in didaktično ovrednoteno znanje ter zelo
sposoben prikazovalnik znanja za različne kategorije ljudi (Drevenšek, 2009).
Podobne baze znanja so Nizozemska in države Skandinavskega polotoka, ki imajo
zelo visoko stopnjo informatizirane družbe, dosegle z načrtnim sistemom
spreminjanja šolstva, izobraževanja učiteljskega kadra in vlaganjem v IKT
(Krašna, 2003).
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Na Finskem je bila leta 2010 ustanovljena prva šola prihodnosti, ki je v pouk
vnesla tudi digitalno znanje. Šola je del Microsoftove ideje o inovativnem
šolskem programu in se nahaja blizu tehnološkega parka in univerze v Oulu in ni
namenjena le šolarjem, ampak celotni skupnosti (Drevenšek, 2009).

2.3 STRATEGIJE UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Beseda strategija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 1320)
opredeljena kot način oz. postopek za dosego nekega cilja. V našem primeru
govorimo o strategijah uvajanja in uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem
procesu.
Slovenska šolska zakonodaja ne posega neposredno na predmetna področja in
metodologijo dela ter poučevanja, temveč so pri tem pomembne predvsem
smernice, priporočila in strategije.
Leta 1994 je bila s programom Ro (Računalniško opismenjevanje) ustvarjena
možnost za informatizacijo slovenskega šolstva tako na učno-vzgojni kot tudi
na organizacijski ravni. Poslanstvo programa Ro je bilo:
–
–

usposobiti učitelje in učence za uporabo informacijske tehnologije,
uvesti standardizacijo računalniško podprtega prenosa informacij med
šolami in drugimi institucijami,
– poenotiti računalniško programsko opremo za podporo pouka in
administrativno – za upravni del šole,
– opremiti šole s sodobno računalniško in informacijsko opremo,
– zagotoviti možnosti za raziskovalno in razvojno delo na področju
uvajanja novih informacijskih tehnologij v šole
(http://ro.zrsss.si/, pridobljeno 23. 5. 2006).
Cilj Strategije vseživljenjskosti učenja, ki je bila sprejeta leta 2007, je izboljšati
kakovost sistema izobraževanja učiteljev in izobražencev, olajšati dostop in
njihovo soodgovornost. Na podlagi tega je nastal projekt E-izobraževanje,
katerega glavni cilj med letoma 2002 in 2004 je bil pripraviti organizacijsko,
didaktično, vsebinsko in tehnološko strategijo za uvajanje e-izobraževanja v
Sloveniji v osnovnošolskem, srednješolskem, univerzitetnem, poslovnem okolju
ter kot del vseživljenjskega izobraževanja odraslih (http://www.ltfe.org/
crp/index.asp?namen=oprojektu, pridobljeno 8. 6. 2008).
Ena izmed strategij je tudi Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki
Sloveniji (Si2010), ki jo je junija 2007 sprejelo Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Dokument pomeni krovno politično
usmeritev slovenske vlade na tem področju do leta 2010, katere glavni cilj je
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vzpostaviti učinkovit in informacijsko podprt nacionalni sistem izobraževanja, ki
bo omogočal sodobne načine podajanja in pridobivanja znanja s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije (Strategija razvoja RS, junij 2007).
Strategija Si2010 daje v ospredje naslednje probleme izobraževanja:
– nizka uporaba IKT v izobraževalnem procesu,
– nizka raven znanja in uporabe veščin s tega področja,
– pomanjkljiva ponudba e-vsebin in e-storitev v slovenskem jeziku
(http://ikt.ris.org/2009/04/Strategije/Strategija_razvoja_informacijske_druzbe_v_
Sloveniji__si2010/, pridobljeno 1. 1. 2010).
Vlada RS si je zadala strateški cilj vzpostaviti učinkovit in informacijsko podprt
nacionalni sistem izobraževanja, ki bo omogočal sodobne načine pridobivanja in
podajanja znanja s pomočjo IKT.
Gerlič (2004b) ugotavlja, da stik Slovenije z Evropsko unijo na področju IKT
pomeni tudi Slovensko izobraževalno omrežje SIO, ki je že v preteklosti
predstavljalo osnovno tehnološko in organizacijsko infrastrukturo in je omogočalo
vključevanje učencev, učiteljev, staršev in drugih strokovnih delavcev.
Kljub vsem evropskim zahtevam, slovenskim priporočilom in dokumentom razvoj
v Sloveniji ne poteka tako, kot naj bi. Danes tehnologija še zmeraj ni dosegljiva
vsem posameznikom. Prednost imajo ljudje v bližini večjih krajev, ki so dobro
podprti z informacijsko tehnologijo. Za prehod v informacijsko družbo velja
pravilo, da hitrejši, kot imajo komunikacijski kanal končni uporabniki, hitreje se
bo družba prelevila v informacijsko družbo (Krašna, 2003).
Po mnenju Čamplja (2008) je cilj ministrstva in projektov znotraj Evropskega
socialnega sklada zagotoviti sredstva za nadaljnji razvoj in v državi vzpostaviti
standard e-kompetentnega učitelja, ki bi ga v desetih letih dosegel vsak učitelj.
Cilj je tudi vzpostaviti enoten virtualni prostor s skupnostjo uporabnikov, ki bodo
sodelovali in pridobivali nova znanja ter nove didaktične pristope. Zagotoviti
želijo dostop do kakovostnih izobraževalnih gradiv (vsebin), informacij in
dejavnosti in skrbeti za odličnost uporabe IKT v izobraževalnem procesu.

2.4 MODELI UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Na razvoj uporabe IKT v izobraževanju so po mnenju Gerliča odločilno vplivala
tri didaktična in tehnološka področja, in sicer:
– tradicionalno področje (aktivnosti, ki so vezane na neposreden izobraževalni
proces kateregakoli predmetnega področja šolstva; IT v tem primeru nastopa kot
učno sredstvo ali pripomoček v vseh oblikah učnega dela),
– večpredstavnost (multimedija in hipermedija),
– izobraževalna omrežja (izobraževalni svetovni splet oz. spletno učno okolje)
(Gerlič, 2000).
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Avtorica Larsen - Freeman (2003) piše o petih načinih, kako informacijskokomunikacijska tehnologija vpliva na poučevanje in učenje geografije. Prvi vidik
govori o IKT kot orodju za hitrejše dojemanje in učenje. IKT uporabljamo za
zbiranje, analiziranje in predstavljanje različnih informacij, zemljevidov,
podatkov v grafični ali tabelarni obliki. To vpliva na hitrejše učenje geografskih
veščin s pomočjo računalnika. Drugi vidik uporabe računalnika, namenjen tako
učencem kot učiteljem, je iskanje različnih informacij in materiala. Pri tem lahko
uporabljamo CD-rome ali svetovni splet. Tretji vidik uporabe IKT sta njegova
pomoč in podpora pri natančnem merjenju različnih fizičnih elementov in drugih
pojavov. Na terenu lahko uporabljamo prenosni računalnik in podatke sproti
obdelamo in prikažemo na monitorju. Na računalnik lahko priključimo tudi
avtomatsko vremensko postajo, kot je to naredil Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor. Četrti vidik uporabe ITK v izobraževanju se navezuje na simuliranje
realnih situacij v svetu. Simuliramo lahko vremenske situacije, industrijski razvoj
in širjenje urbanizacije. Spremljamo lahko spremenljivke, nanje vplivamo in
ugotavljamo, kaj vse bi se lahko zgodilo. Zadnji, peti vidik govori o tem, da IKT
omogoča komuniciranje in predstavljanje informacij na velike razdalje. S
pomočjo računalnika lahko predstavljamo besedila, zemljevide, fotografije, slike,
video in druge elemente. Izvajamo lahko učenje na daljavo. Učenci lahko
komunicirajo, sklepajo prijateljstva in izmenjujejo izkušnje z učenci vsega sveta.
Gerlič (2000) je na podlagi pregleda številnih avtorjev in definicij uporabe
računalnika v vzgoji in izobraževanju izpeljal opredelitev uporabe računalnika na
treh nivojih:
1. Področje računalniškega izobraževanja oz. primarno področje uporabe
računalnika v izobraževalnem procesu.
Sem prištevamo vse tiste aktivnosti, s katerimi želimo udeležence izobraževanja
in bodoče uporabnike seznaniti z delovanjem in uporabo računalnikov ali pa jih
tudi poklicno usmeriti na to področje.
2. Področje uporabe računalnika v izobraževalnem procesu oz. sekundarno
področje uporabe računalnika v izobraževalnem procesu.
Tukaj združujemo vse tiste aktivnosti, ki so vezane na neposredni izobraževalni
proces kateregakoli predmetnega področja šole. Računalnik v tem primeru
nastopa kot učno sredstvo ali pripomoček, ki sodeluje v vseh ali samo v nekaterih
fazah učnega procesa.
3. Področje uporabe računalnika v dejavnostih, ki spremljajo izobraževanje oz.
terciarno področje uporabe računalnika v izobraževalnem procesu.
To področje zajema aktivnosti raziskovanja, vodenja in upravljanja
izobraževalnega sistema, ki se logično povezuje v informacijski sistem vzgoje in
izobraževanja (Gerlič, 2000).
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Področja uporabe računalnika v
izobraževanju

Področje
računalniškega
izobraževanja

Splošno
izobraževalno
področje

Področje uporabe
računanika v
procesu
izobraževanja

Informacijski
sistem vzgoje in
izobraževanja

Ožje strokovno
izobraževalno
področje

Sodobni učni
sistem

Tradicionalni
učni sistem

Razne strategije
uporabe
računalnika pri
pouku

Področje aktivnosti,
ki spremljajo
izobraževanje

Izobraževalni
internet

Ekspertni učni
sistem I.
generacije

Slika 1: Področja uporabe računalnika v izobraževanju.
Vir: Gerlič, 2000, Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju, str. 110.

13

Ekspertni učni
sistem II.
generacije

Tradicionalni učni sistem sestavljajo razne strategije zahtevnosti in izobraževalni
internet. Gerlič (2000) loči dve vrsti strategij.
Preglednica 1: Strategije nižje in višje zahtevnosti tradicionalnih učnih sistemov.

Strategije nižje zahtevnosti so:

Strategije višje zahtevnosti so:
dialog, iskanje informacij in gradnja
podatkovij
reševanje problemov
simulacije
računalniška učila
računalniška pomagala
računalniške meritve
računalnik kot krmilni element
računalnik
v
specialno-didaktične
namene

izobraževalne igre
vaja in utrjevanje
testni sistemi
programirane učne vsebine

Vir: Gerlič, 2000, Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju, str. 137–193.

Izobraževalni internet delimo na:

Slika 2: Delitev izobraževalnega interneta.
Vir: http://www.pfmb.uni-mb.si/didgradiva/2004/semnaloge/jesensek/stran7.htm, pridobljeno 5. 1. 2010

V ekspertnih sistemih I. generacije je bolj poudarjena vsebina, torej KAJ učiti, v
sistemih II. generacije načini in postopki, torej KAKO učiti.
Z vključevanjem IKT na področju izobraževanja so se najprej začeli ukvarjati
strokovnjaki s področja računalništva in njihovi didaktiki. Izdelali so modele in

14

strategije uporabe te tehnologije v izobraževanju, ki so bili zelo splošni in se niso
posebej navezovali na nobeno specialno predmetno področje.
Po mnenju Gerliča (2004a), je tudi zgoraj prikazani model treba utrditi, preveriti
in analizirati v konkretnih razmerah – pri različnih predmetnih in drugih področjih
delovanja slovenske šole. To je leta 2006 za potrebe geografije naredila Petra
Jesenek. Predstavljeni model uporabe računalnika v izobraževanju je bil
dopolnjen z geografskimi primeri in geografskimi vsebinami programov,
animacij, simulacij, spletnimi stranmi in drugimi elektronskimi gradivi. Sam
model je zaradi specifičnih potreb pouka geografije in hitrega razvoja tehnologije
postal presplošen in neustrezen. Tako se je na strokovnem in geografsko
didaktičnem področju kazala potreba po lastnem modelu uporabe IKT pri pouku
geografije (Jesenek, 2006, tipkopis).
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3 GEOGRAFSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IDEJNEGA
MODELA UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE

3.1 POMEN IN VLOGA POUKA GEOGRAFIJE
Razvijanje geografskega mišljenja je ena osnovnih nalog geografske analize in
geografskega pouka nasploh. Pri tem bi morali izhajati iz spoznanja o bistvenosti
sodobne geografije kot znanosti in jo zaznati kot soodvisnost in součinkovanje
elementov različnih vsebinskih in drugih področij (Zgonik, 1995).
O pomenu in vlogi geografskega izobraževanja za družbo je zapisano v
Mednarodni listini o geografskem izobraževanju, ki jo je izdelala Komisija za
geografsko izobraževanje Mednarodne geografske unije, in jo je avgusta 1992
odobril Izvršilni odbor Mednarodne geografske unije. V njem je bilo zapisano:
Geografija je močan medij za izobraževanje posameznikov in veliko
prispeva k mednarodnem izobraževanju na področju okolja in razvoja.
Geografska izobrazba omogoča, da se posameznik zave svojih dejanj
oz. ravnanj njegovega družbenega okolja ter da s pomočjo najnovejših
informacij in veščin ter na osnovi okoljevarstvene etike sprejema
odločitve, ki ne zanemarjajo okolja (Resnik Planinc, 1993, str. 148).
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju je poudarjala, da bi vsebina in
zasnova geografskega izobraževanja morali otroke spodbujati k raziskovalnemu
pristopu, ki bi jim omogočil izdelavo lastnih stališč ter uporabo posplošitev in
principov. Učenci naj bi se učili veščin, ki jim bodo pomagale najti rešitve za
sedanje in prihodnje težave sveta. In slednje se zagotovo lažje uresniči s
problemskim in izkustvenim učenjem in pomočjo IKT, ki marsikatere pojme in
zakonitosti predstavi na učencem razumljivejši način. Pouk geografije naj bi bil
problemsko naravnan, da bi učenci lahko razvijali svoje miselne sposobnosti, ki bi
jih vodile do geografskega načina razmišljanja. Pri tem naj bi jim bili v pomoč
različni geografski viri, ob katerih bi razvijali kritično mišljenje in vrednotenje
znanja. Učenci naj bi ob uporabi sodobne učne tehnologije geografskih virov in
literature razvijali sposobnosti izražanja geografskega znanja v besedni, količinski
in grafični obliki (Kolenc Kolnik in Resnik Planinc, 2006).
Leta 2007 je bila v Luzernu pod okriljem Mednarodne geografske zveze sprejeta
Deklaracija o geografskem izobraževanju za trajnostni razvoj. Deklaracija je
pomenila nadgradnjo Mednarodne listine s poudarkom na pomenu geografije za
izobraževanje o trajnostnem razvoju, o merilih za razvoj geografskih kurikulov za
trajnostni razvoj in o pomenu informacijsko-komunikacijske tehnologije za
izobraževanje za trajnostni razvoj geografije (Haubrich, Reinfried in Schleicher,
2007).
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča posameznikom, tako
učencem kot učiteljem, dostop do novejših informacij in vseživljenjskega učenja.
Omogoča uporabo geografskih metod (statistična analiza, delo na terenu,
anketiranje ipd.), s pomočjo katerih se uresničujejo cilji geografskega
izobraževanja (Haubrich, Reinfried in Schleicher, 2007).
Možni vidiki uporabe IKT pri pouku geografije, ki so opredeljeni v Deklaraciji o
geografskem izobraževanju za trajnostni razvoj, so:
– uporaba kot vir informacij,
– uporaba za organizacijo, obdelavo, interpretacijo in predstavljanje
informacij,
– uporaba svetovnega spleta,
– uporaba splošne in posebne programske geografske opreme (računalniških
simulacij,
– uporaba strojne opreme (mobilna orodja, GPS-navigacija ipd.),
– komunikacija in sodelovanje,
– pridobitev vpogleda v odnos in različnih multiperspektivnih pogledov,
– vizualiziranje večdimenzionalnih okoljskih vprašanj, povezanih s
trajnostnim razvojem,
– spodbujanje višje sposobnosti mišljenja (npr. sintezo, vrednotenje),
– razvijanje razumevanja, spretnosti, stališča in vrednote, potrebnih za
trajnostno in
– vedenje
(Haubrich, Reinfried in Schleicher, 2007).
Novejši dokument oz. manifest Kakovosti v geografskem izobraževanju, ki sta
ga leta 2009 v angleščini objavili evropski združenji Eurogeo (združenje
znanstvenih geografov in učiteljev geografije) in Herodot (evropska mreža
geografskih ustanov za višje izobraževanje, ki skrbijo za dvig kakovosti
geografskega izobraževanja), izpostavlja pomen in prednosti geografije in
geografov v primerjavi z drugimi strokami (Cigler, 2010).
Manifest opredeljuje geografijo kot znanost, ki informira, omogoča in
spodbuja vseživljenjsko učenje za razumevanje spreminjajočega se
sveta, ki nas obdaja. Geografija pomaga razvijati odgovornega in
aktivnega državljana, da (s)pozna in se zaveda mnogih velikih
problemov, ki stojijo pred človeštvom. (Cigler, 2010, str. 4).
Namen geografskega izobraževanja so opredelili kot vzgojo odgovornih, okoljsko
ozaveščenih državljanov, ki obvladajo osebne in socialne veščine. So zmožni
skupinskega dela, vodenja, organiziranja, so prilagodljivi in se znajdejo v
različnih okoliščinah in okoljih. Vešči so načrtovanja, terenskega raziskovanja,
projektnega in timskega dela, dela z računalniškimi bazami podatkov in nazorne
predstavitve informacij. Deklaracija iz leta 2009 tako izpostavlja štiri močna
področja geografskega izobraževanja:
– interdisciplinarnost,
– geografske informacijske sisteme (GIS),
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– terensko delo,
– aktivno državljanstvo
(Cigler, 2010).
Geografija je tako edina znanstvena disciplina, ki v enaki meri združuje
naravoslovna in družboslovna znanja. Glede na omenjene evropske dokumente in
strategije v 2. poglavju zahteve družbe in posameznikov se tako spreminjata
pomen in vloga geografije v izobraževanju, posledično tudi vloga in kompetence
učitelja.
Sodobni pouk prihodnosti naj bi bil čim bolj osmišljen in problemski. Torej tesno
povezan z življenjem, tehnologijo, ki jo že tako poznamo in uporabljamo. Odpiral
naj bi nova vprašanja in iskal odgovore za aktualne probleme sodobnega sveta in
učencev samih (Cigler, 2001).
Avtorji (Kunaver, Haubrich in Požar, 2005) poudarjajo, da je sposobnost, da
človek najde, analizira, interpretira in smotrno uporabi dano informacijo, eden
ključnih stebrov učenja za prihodnost. Učenci bi se tako pri pouku na podlagi
intervjujev in različnih virov (besedil, slik, diagramov, zgoščenk, računalniške
simulacije, interneta ipd.) morali naučiti vrednotiti, analizirati in uporabiti
informacije.
Brinovec (1999) pravi, da so pri tej vlogi učitelja učni pripomočki in učila
pomemben posrednik informacij. Učitelj naj med učili izbira tista, za katera je
prepričan, da bodo pripomogla k največjemu učnemu učinku, motiviranosti
učencev in izpeljavi dobre učne ure. Med močno motivacijske pripomočke
zagotovo spada vsa sodobna IKT, ki učence aktivira, spodbuja in usmerja glede na
lasten interes in želje.
Učenje bi tako moralo biti osmišljeno v učnem pristopu z vidika
spretnosti – vedeti kako. Vedno bolj stopa v ospredje tudi namenski
vidik – vedeti, zakaj neko znanje, veščino oz. sposobnost
potrebujemo, manj pa postaja pomemben kognitivni vidik – vedeti
kaj. Učenci naj bi tako v osnovni in srednji šoli poleg pridobivanja
znanj in veščin razvijali tudi številne sposobnosti (komunikacijske,
računske, opazovalne, domišljijske, organizacijske, prostorske,
socialne, motorične ipd.) Sočasno pa naj bi se učenci učili osebnostno
pomembnega učenja kot soočanja reševanja problemov (Kolenc
Kolnik, 2001, str. 43).
Danes temu pravimo razvijanje kompetenc na področju geografije. Vse to se ne da
pridobivati po enostavni poti, ampak ob uporabi in kombinaciji različnih sodobnih
oblik in metod dela, ob uporabi sodobnih didaktičnih pripomočkov in učil ter ob
iznajdljivosti učiteljev in dobri motivaciji učencev. Ob tem ne smemo pozabiti na
dodatno izobraževanje učiteljev, njihovo seznanjanje s sodobnimi metodami in
pripomočki ter pravilno izvedeno didaktično analizo učne ure, s katero
ugotavljamo kvaliteto izvedbe pouka in splošno klimo v razredu.
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Razvojne usmeritve geografskega izobraževanja se že vseskozi spreminjajo in
dopolnjujejo. Za obdobje, ki se je začelo na prelomu stoletja, so značilne izrazite
družbeno politične spremembe, hiter tehnološki razvoj, predvsem pa izčrpavanje
naravnih virov ter demografski pritiski. Razvoj IKT je popolnoma spremenil
koncept geografskega izobraževanja in poučevanja. Izjemen napredek je doživel
razvoj didaktične opreme in številni novonastali učbeniki, delovni zvezki in
priročniki (Kolenc Kolnik in Resnik Planinc, 2006).
Z uporabo moderne tehnologije se uresničujejo številna didaktična načela, ki
vplivajo na učinkovitost uresničevanja ciljev in nalog pouka. Pomembnejša načela
so:
– načelo postopnosti in sistematičnosti,
– načelo prilagojenosti pouka starostni stopnji učencev,
– načelo povezanosti teorije s prakso,
– načelo individualizacije in racionalizacije,
– načelo večstranskega delovanja,
– načelo nazornosti,
– načelo zavestne aktivnosti,
– načelo kompleksnosti pogleda in
– načelo opazovanja kot načina spoznavanja geografske
stvarnosti
(Planinc, 2007).
Za učence nikakor ni zanemarljiv motivacijski vidik, ki ob uporabi njim
priljubljene tehnologije, nanje deluje zelo motivirajoče. Avtorica Konečnik (2001)
je ugotovila, da je motivacija nujni pogoj za učenje in ena najpomembnejših
didaktičnih zahtev, ker zagotavlja doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in
določa intenzivnost in dinamiko šolskega dela.
3.2 CILJI POUKA GEOGRAFIJE IN NJEGOVA IZHODIŠČA Z VIDIKA
UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Na podlagi že v uvodnem delu opisanega razvoja današnjih znanosti se je
smiselno vprašati, kakšni so cilji geografskega izobraževanja v 21. stoletju in kako
mlade učence obvarovati pred izgubo bistva v današnji poplavi informacij in
podatkov. Kateri cilji geografskega izobraževanja so smiselni, da jih razvijamo oz.
katere vrednote krepimo?
Komisija za geografsko izobraževanje pri Mednarodni geografski uniji je v
Deklaracijo o geografskem izobraževanju za trajnostni razvoj zapisala, da so
digitalni mediji v porastu, zato postaja digitalna pismenost glavni učni cilj
geografskega izobraževanja. IKT bo v prihodnje dobil še večji pomen tako v
razvitih državah kot tistih v razvoju. Zraven tega se mladi zelo zanimajo za delo z
digitalnimi orodji in interaktivnimi mediji (Haubrich, Reinfried in Schleicher,
2007).
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Splošni cilji geografskega pouka v osnovnih in srednjih šolah so:
– znanje, razporeditev pojavov in procesov,
– sposobnost odločanja, komunikacije in skupinskega dela,
– sposobnost uporabe virov, raziskovalnega in terenskega dela,
– zbiranje in razumevanje podatkov o prostoru in času,
– domovinska vzgoja in strpnost,
– sposobnost kompleksnega mišljenja,
– prostorske predstave,
– poznavanje regij, regionalizacij in pokrajin
(Popit, Resnik Planinc in Umek, 2002).
Cilj sposobnost uporabe virov, raziskovalnega in terenskega dela se veže na:
– geografsko usposabljanje za orientacijo, preživetje,
– prepoznavanje procesov, pojavov, posameznih elementov v naravi,
– spoznavanje raznolikosti virov in ustreznih metod ter selekcije in ločevanje
pomembnih podatkov od nepomembnih
(Popit, Resnik Planinc in Umek, 2002).
Iste avtorice so pri iskanju odgovora o pomenu geografije na 12. Ilešičevih dnevih
ugotovile, da so udeleženci na najvišje mesto uvrstili pomembnost znanja
geografije kot splošne razgledanosti in znanja. Uporabnost geografskega znanja so
videli pri potovanjih, razumevanju procesov v pokrajini, poznavanju geografskega
prostora, omogočanju lažje komunikacije in branja kart (Popit, Resnik Planinc in
Umek, 2002).
S sodobnimi cilji geografskega izobraževanja in iskanjem znanj in veščin, ki jih
bodo za potrebe družbe potrebovali naši učenci, sta se ukvarjali avtorici Kolenc
Kolnik in Resnik Planinc (2006). Med glavne cilje prenove pouka geografije sta
izpostavili slednje:
– zagotavljanje funkcionalne pismenosti (med učnimi cilji pouka geografije
je jasno definirano usposabljanje učencev in dijakov za samostojno
uporabo geografskih virov in literature ter razvijanje njihove sposobnosti
izražanja geografskega znanja v besedni, količinski in grafični obliki z
uporabo sodobne učne tehnologije),
– spodbujanje učenja o prostoru za razvijanje akcijskih kompetenc učencev,
– razvoj kompetenc za pridobivanje in uporabo znanja,
– razvoj kritične osebnosti,
– razvoj sposobnosti razumevanja človeka in sveta – trajnostni razvoj,
– učenje državljanskih kompetenc in državljanske kulture,
– razvoj nacionalne zavesti in pripravljenosti na delovanje v inter- in
transnacionalnih okoljih,
– sposobnost vzdrževanja identitete in medkulturne komunikacije
(Kolenc Kolnik in Resnik Planinc, 2006).
Izmed vseh osmih ciljev sodobnega geografskega izobraževanja bi poudarili
prvega, ki govori o funkcionalni pismenosti in stvarno vključuje vpeljevanje in
uporabo sodobne učne tehnologije.
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Funkcionalno pismena oseba je po definiciji Unesca iz leta 1978 tista oseba, ki je
zmožna sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost
za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in
računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti (Kolenc Kolnik
in Resnik Planinc, 2006).
Razvijanje digitalne pismenosti, ki ob upoštevanju etičnih načel vključuje
zmožnost upravljanja z računalniškimi bazami podatkov, njihovo kritično presojo
in veščino nazorne predstavitve rezultatov širšemu občinstvu poudarja tudi
deklaracija Kakovost v geografskem izobraževanju (Cigler, 2010).
Splošni cilji, opredeljeni v deklaraciji Kakovost v geografskem izobraževanju
glede poznavanja geografskih informacijskih sistemov za osnovnošolsko
izobraževanje, so:
– kritično branje, interpretiranje in izdelovanje kartografskega gradiva in
sporočila v različnih medijih,
– zmožnost iskanja informacij iz različnih virov in kritično presojanje
njihove zanesljivosti,
– pridobivanje informacij iz GIS in s pomočjo GIS ter svetovnega spleta,
– vizualno predstavljanje geografskih informacij,
– opisovanje in uporabljanje primerov geografsko informacijskih aplikacij v
vsakdanjem življenju (npr. določiti lokacijo z GPS ali Google Earth);
poznavanje poklicev, v katerih se službeno uporablja GPS (reševalci,
preiskovalci, kmetje, prostorski planerji, gradbeniki, vozniki …),
– uporabljanje brezplačnih geografskih podatkov na spletu,
– iskanje in uporabljanje podatkov iz statističnih virov,
– iskanje prehojene poti,
– prikazovanje, objavljanje in interpretiranje podatkov, pridobljenih pri
terenskem delu,
– oblikovanje geografskih vprašanj in podajanje odgovorov s pomočjo GIS
(Cigler, 2010).
Splošni cilji, opredeljeni v deklaraciji Kakovost v geografskem izobraževanju
glede poznavanja geografskih informacijskih sistemov za srednješolsko
izobraževanje, so:
– razmišljanje, zbiranje, urejanje, obdelovanje in interpretiranje podatkov,
– analiziranje in uporaba geografskih informacij,
– razumevanje širše družbe in okoljske pomembnosti digitalnega sveta,
– uporabljanje geoinformacijskega orodja za pridobivanje, analiziranje,
vizualizacijo in za komuniciranje v svetovnem spletu
(Cigler, 2010).
»V Sloveniji poteka odločanje o razvoju kurikula pretežno na državni ravni,
čeprav se neposredno odgovorne službe zelo trudijo vključevati in čim bolj
usklajevati tudi na ravni institucij, poučevanja in znanosti.« (Kolnik in Konečnik
Kotnik, 2010, str. 15).
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Sestavljavci geografskih kurikulov pa se različno hitro in različno intenzivno
odzivajo na širše družbene in geografske spremembe ter izobraževalne potrebe
(Kolnik in Konečnik Kotnik, 2010).
Med nova načela, ki so predstavljala izhodišča za nadgradnjo obstoječih učnih
načrtov, je bila tudi zmožnost digitalne kompetence (Kolnik in Konečnik Kotnik,
2010).
Pri pregledu za sedaj še zmeraj veljavnega Učnega načrta za geografijo v osnovni
šoli se trije splošni cilji od trinajstih neposredno nanašajo na uporabo sodobne
informacijske tehnologije. Ostali cilji se lahko uresničujejo z njeno posredno
uporabo oz. lažjo dostopnostjo informacij za učence, večjo količino podatkov,
lažjo predstavljivost, uporabno vrednost ipd.
Splošni cilji za osnovno šolo iz Učnega načrta za geografijo (2003) se glasijo:
–
učenci razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni,
kvantitativni in grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo,
slike, grafikoni, tabele, diagrami),
– učenci razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega
raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju,
kartiranje, uporaba statističnih in drugih virov ter literature v učilnici in na
terenu,
– razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih
virov znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij,
svetovnega spleta in drugih računalniških programov
(Učni načrt za osnovno šolo Geografija, 2003).
Pri tem je uporaba tehnologije zasnovana izključno kot raba orodij, saj so v
ospredju vnašanje in iskanje podatkov, predstavitev in zapis podatkov na
računalniku ter drugih medijih, uporaba urejevalnika besedil, različne programske
opreme, spoznavanje pomena svetovnega spleta in elektronske pošte.
V šolskem letu 2007/2008 je intenzivno potekala prenova učnih načrtov, ki je
povsem drugače zasnovala splošne učne cilje pouka geografije. Slednji so
razporejeni v 3 skupine:
–

cilji poznavanja in razumevanja, ki so predvsem kognitivni cilji, in zahtevajo
deklarativno znanje,
– cilji razvijanja spretnosti in sposobnosti,
– vzgojni cilji, ki prispevajo k razvoju vrednot in odnosov
in se navezujejo na predmetna področja državljanske vzgoje, vzgoje za
sožitje, multikulturne vzgoje in okoljske vzgoje,
(Osnutek učnega načrta za geografijo – delovno gradivo, september 2007).
Zraven že zapisanih ciljev, osredotočenih na rabo orodij in razvijanja spretnosti,
se informacijski tehnologiji daje poudarek tudi za sporazumevanje, komunikacijo
in kritično vrednotenje (Osnutek učnega načrta za geografijo – delovno gradivo,
september 2007).

22

V učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu
RS februarja 2011 in stopi v veljavo s šolskim letom 2011/12, so posebno pozornost
namenili uporabi IKT:
Poseben pomen za pouk geografije ima uporaba sodobne
informacijske tehnologije. Priporočamo uporabo računalnika z LCDprojektorjem in didaktično primernimi računalniškimi programi za
prikaz in delo s statističnim gradivom, zemljevidi, video-in
avdiogradivom itd. Veliko je tudi možnosti za uporabo medmrežja,
digitalnih fotoaparatov ipd. S pomočjo IT lahko učenci samostojno
zbirajo in obdelujejo geografske informacije in predstavljajo svoje
dosežke.
(Učni načrt za geografijo v osnovni šoli, redakcijsko neurejeno in
nelektorirano gradivo, februar 2011, str. 34).
Splošni cilji pouka geografije so razdeljeni na:
– cilje, namenjene razvijanju poznavanj in razumevanja,
– cilje, namenjene razvijanju spretnosti,
– cilje namenjene razvijanju vrednot
(Učni načrt za geografijo v osnovni šoli, redakcijsko neurejeno in nelektorirano
gradivo, februar 2011).
Na uporabo informacijske tehnologije pri pouku se najbolj nanaša sklop ciljev
razvijanja spretnosti učencev, ki opredeljujejo:
– uporabo besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so: besedila,
slike, grafi, tabele, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in
funkcionalna pismenost),
– zbiranje in uporabo virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami
dela (risanje panoramskih slik, tematskih zemljevidov, kartiranje,
anketiranje, merjenje …),
– zbiranje in interpretiranje sekundarnih virov informacij ter uporabo
statističnih podatkov,
– uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in
planetarni ravni,
– osnovno geografsko preučevanje in raziskovanje domače pokrajine in
Slovenije ter sposobnost za uspešno vključevanje v odločanje o njunem
razvoju,
– vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem)
sodobnega sveta, obenem pa se usposabljajo za prepoznavanje nujnosti
trajnostnega razvoja ter odgovornosti do ohranjanja fizičnih in bioloških
življenjskih razmer za prihodnje generacije
– pravilno ravnanje ob morebitnih naravnih nesrečah
(Učni načrt za geografijo v osnovni šoli, redakcijsko neurejeno in nelektorirano
gradivo, februar 2011, str. 7).
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Podobno zastopanost ciljev za uporabo učne tehnologije smo zasledili tudi v učnih
načrtih za gimnazijo, ki je veljaven od leta 2009 in cilje pouka geografije deli v
pet skupin:
–
–
–
–
–

cilji na spoznavnem področju,
cilji, povezani z razumevanjem prostora,
cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih struktur, procesov
in odnosov,
cilji, povezani z uporabo znanja in veščin,
vzgojni cilji, ki se navezujejo na državljansko vzgojo, vzgojo za sožitje,
multikulturno vzgojo in okoljsko vzgojo.

Opredeljena raba IKT pri pouku je vključena predvsem pri ciljih, vezanih na
uporabo znanja in veščin. Gre za:
–

pravilno uporabo preprostejših geografskih metod in tehnik dela ter
potrebne pripomočke,
– razvijanje zmožnosti za iskanje in izbiro relevantnih podatkov in
informacij med številnimi možnostmi, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna
tehnologija,
– usposabljanje za samostojno uporabo geografskih virov in literature
(globusa, atlasov, kart, statističnega gradiva ter grafičnih prikazov,
slikovnega gradiva, potopisov, člankov, knjižnega gradiva, zbirk
geografskih podatkov …) v/na različnih medijih (časopisu, knjižnici,
medmrežju, TV),
– zapis in prikazovanje podatkov v različnih oblikah in tehnikah (pisno,
grafično, v tabelah …),
– razvijanje sposobnosti verbalnega, kvantitativnega in grafičnega izražanja
geografskega znanja z uporabo sodobnih učil (besedila, slike, skice, karte,
tabele, diagrami, grafikoni …),
– urjenje v komuniciranju na različne načine, vključno z uporabo
informacijske tehnologije
(Učni načrt gimnazija Geografija, 2008).
V anketi, ki jo je v okviru Zavoda za šolstvo analiziral Anton Polšak (2008, str.
4), je ta ugotovil veliko skladnost mnenja gimnazijskih učiteljev geografije z
zapisanimi splošnimi cilji pouka geografije. Med veščinami, ki jih mora razvijati
geografija, so izpostavili prostorsko orientacijo, uporabo zemljevidov, kritičnologično razmišljanje, razumevanje dejavnikov in poznavanje pojmov ter zmožnost
opazovanja, povezovanja in argumentiranja. Izpostavili so okoljsko ozaveščenost,
analizo podatkov, uporabo literature, uporabo IKT in informacijsko pismenost,
analizo problemov v okolju, zmožnost povezovanja ved in funkcionalno
pismenost. Prav vse naštete veščine lahko razvijamo s pomočjo vključevanja
informacijske tehnologije v pouk.
Kreuhova (2008, str. 5) opozarja, da se je v učnih načrtih spreminjala tudi
terminologija, ki je sprva opredeljevala uporabo informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in je poudarjala rabo orodij, kasneje ob prenovi, pa se je tudi v
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katalogih znanj uveljavil izraz informacijska pismenost oz. zmožnost, ki poudarja
pomen rabe teh orodij za sporazumevanje. V posodobljenih učnih načrtih na
geografijo v gimnazijah se že uveljavlja pojem digitalna zmožnost oz.
kompetenca, ki je bolj ciljno opredeljena in se ne omejuje samo na zmožnost
uporabe orodij.

3.3 VLOGE IN NALOGE UČITELJA V 21. STOLETJU TER NJEGOVE
KOMPETENCE
Čeprav je danes o IKT govora že na vsakem segmentu izobraževanja in družbe, je
neizpodbitno dejstvo, da tehnologija za zdaj še ne bo zamenjala centralne vloge
učitelja v procesu učenja in izobraževanja, njegove humanosti in razvijanja
radovednosti pri učencih.
Didaktika se spreminja s širjenjem IKT v izobraževalni proces. Tehnologija je le
pripomoček in orodje za učiteljeva opravila in učinkovitejše metode učenja in
poučevanja. Težišče učnega procesa se premika z učitelja na učenca. Zagotovo pa
se je s tem spreminja tudi njegova vloga. Učitelj ni več glavni ali celo edini vir
informacij, temveč vse bolj postaja vodja in usmerjevalec učnega procesa
(Polajžer, 2010).
Gerlič (2004b) je mnenja, da nove zahteve družbe, stalne inovacije in napredek v
razvoju tehnologije od učitelja zahtevajo nov pristop. S tem so povezane
spremembe v njihovem izobraževanju. Učitelj je postavljen v center stalnega
vseživljenjskega izobraževalnega procesa, kar mu omogoča, da postane
neodvisen, kreativen in samokritičen učitelj. Tak pristop v množici aktivnosti za
doseganje ciljev poučevanja predvideva aktivnega učitelja. Pravi, da IKT daje
učiteljem možnost, da porabijo več časa za ocenjevanje, individualno delo z
učenci, pripravo učnih vsebin ipd. kot pa za ponavljanje opravil. Sodobna
tehnologija spodbuja tudi timsko delo učiteljev.
Brinovec (1999) izpostavlja, da so pri tej vlogi učitelja učni pripomočki in učila
pomemben posrednik informacij. Med učili učitelj izbira tista, o katerih je
prepričan, da bodo pripomogla k največjemu učnemu učinku, motiviranosti
učencev in izpeljavi dobre učne ure. Avtor poudarja, da mora učitelj slediti
razvoju stroke in novim didaktičnim pripomočkom in vsebinam. Učitelj mora
znati uporabljati vsa tehnična sredstva in poskrbeti, da je pouk čim pestrejši.
Carter (1998) je poudaril, da mora vsak osnovnošolski učitelj zraven geografije
biti čim bolj usposobljen za uporabo različnih medijev. Saj le takrat, ko mu uspe
oboje dopolniti v smiselno vsebino, lahko dejansko izrablja vse možnosti
kvalitetnega pouka.
Avtorice Ivanuš Grmek, Javornik Krečič, Kolenc Kolnik in Konečnik Kotnik
(2007, str. 29) ob pregledu strokovne literature na temo o usposobljenosti
današnjih učiteljev ugotavljajo, da učitelji niso le porabniki profesionalnega
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znanja, ki ga proizvajajo drugi, ampak morajo biti tudi proizvajalci tega znanja:
»Namesto reaktivnosti – reagiranja na spremembe je potrebno, da razvijejo
proaktivno sposobnost – predvidevanje prihodnjega razvoja in potreb.« (Ivanuš
Grmek idr., 2007, str. 29)
Sodobni pouk geografije zahteva usposobljenega učitelja tako na svojem
strokovnem področju kot tudi na področju geografskega izobraževanja uporabe
IKT, socialno družbenih sprememb in psiholoških značilnosti otrok.
V času dodiplomskega študija in svojega nadaljnjega izobraževanja naj bi učitelji
po Mednarodni listini v geografskem izobraževanju obvladali:
– poznavanje in razumevanje snovi,
– vrednote in odnos do geografije, okolja, ki jih obdaja, in
– veščine in spretnosti
(Resnik Planinc, 1993).
Med slednje spadata tudi selekcija in uporaba primernih virov in medijev.
Torej morajo cilji pouka geografije ustrezati sodobnim potrebam družbe in njeni
razvojni naravnanosti. Teorija se mora prepletati s prakso in učenci morajo pri
pouku spoznati veščine in spretnosti, ki jim bodo koristile tudi v vsakdanjem
življenju.
Lipovšek je mnenja, da bo:
učitelj v 21. stoletju moral učencem omogočiti, da bodo sami
ustvarjali svoje znanje, se spraševali o njegovem smislu in ga skušali
praktično ovrednotiti. Z drugimi učitelji bo moral usklajevati svoj
pouk, se ga lotevati projektno in skrbeti za celostno, medpredmetno
povezano izobraževanje. Pouk bo temeljil na uporabi IKT, vključen
bo v mednarodne projekte, odzival se bo na aktualne lokalne ali
svetovne izzive.
(Lipovšek, 2005, str. 25)
Tudi Polanec (2007) razmišlja o novih nalogah učiteljev geografije v 21. stoletju,
ki mora ustvarjati kreativno učno okolje in ustvarjalnost. Avtorica razmišlja o
pomenu prilagajanja učitelja številnim spremembam kot:
– heterogenost v razredu (različne narodnosti, vere, jeziki, otroci s posebnimi
potrebami …),
– učitelj kot organizator in spodbujevalec učnega okolja,
– sodelovanje učitelja s celotnim učiteljskim zborom in odprtim učnim okoljem
(starši, lokalno skupnostjo, druge institucije …),
– spremljanje in uvajanje novosti ter uporabe IKT.
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3.3.1 Kompetence učiteljev
Različne stroke in različni avtorji pojem kompetenc različno poimenujejo (Kreuh,
2008; Kolenc Kolnik, 2005b; Šorgo, 2009). Besedo kompetentnost bi lahko
primerjali s pojmoma zmožnost, sposobnost, zmogljivost (sposobnosti, spretnosti
in znanja). Pojem zajema tudi motiviranost za neko nalogo, osebni stil in relacijo
do koncepta samega sebe. Kompetence lahko obravnavamo kot sposobnosti in
zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito opravi določeno delo
ali vlogo.
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta v priporočilu o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje zapisala, da so kompetence opredeljene kot
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne
kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj,
dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF, pridobljeno 10. 5. 2010).
Poznamo tudi različne delitve kompetenc. Na ključne, generične, posebne
(specifične) in predmetno specifične jih delita Razdevšek Pučko in Rugelj (2006).
Po mnenju Kolenc Kolnikove se danes postavljajo v ospredje kompetence, ki jih
je mogoče pridobiti in razvijati le skozi tesno prepletanje teoretičnih osnov s
konkretno izkušnjo. »Kompetentnost je v tem smislu razumljena kot sposobnost
uporabe znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev in praktičnih
odzivov na konkretno učno situacijo, v kateri se kaže učiteljeva sposobnost
odzivanja na nove učne situacije« (Kolenc Kolnik, 2005b, str. 3).
Čeprav veliko učiteljev še vedno daje prednost predmetno specifičnim področjem
kompetenc, vse pomembneje postajajo splošne kompetence (poimenovane tudi
transverzalne ali generične), ki so kroskurikularne, neodvisne od predmetov
(Kolenc Kolnik, 2005b).
Pomembna je tudi usposobljenost učiteljev na petih področjih. Med njimi izstopa
usposobljenost učiteljev za poučevanje z uporabo izobraževalne tehnologije,
usposobljenost za integracijo otrok s posebnimi potrebami in delo s skupinami
različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin; usposobljenost za
menedžment izobraževanja ter različna administrativna opravila in usposobljenost
za t. i. konfliktni menedžment (Kolenc Kolnik, 2005a).
Učiteljeve kompetence so:
– usposobljenost za nove načine dela v razredu,
– usposobljenost za nove naloge dela zunaj razreda, na šoli in s socialnimi
partnerji,
– usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri
učencih,
– razvijanje lastne profesionalnosti,
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–

uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem
strokovnem delu (tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja)
(Kolenc Kolnik, 2005).
Raziskava, ki je bila na Oddelku za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru
opravljena marca in aprila 2005, in v kateri je sodelovalo 52 osnovno- in
srednješolskih učiteljev geografije, je pokazala, da učitelji med svoje
najpomembnejše kompetence še zmeraj uvrščajo razvijanje lastne profesionalnosti
in usposobljenosti za nove načine dela v razredu. Nižjo stopnjo pomembnosti so
pripisovali usposobljenosti za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri
učencih. Najmanj pomembne so se anketiranim učiteljem zdele kompetence s
področja uporabe IKT in s področja usposobljenosti za nove naloge dela zunaj
razreda, na šoli in s socialnimi partnerji. Raziskava je tudi potrdila, da tako
organizatorji izobraževanj kot tudi sami učitelji še vedno dajejo prednost
kompetencam, vezanim na predmetno področje poučevanja, čeprav se učitelji vse
bolj zavedajo vedno večje vloge splošnih kroskurikolarnih kompetenc učiteljev
(Kolenc Kolnik, 2005b).
Prav slednje je, glede na to, da je pomen IKT poudarjala že leta 1992 izdana
mednarodna listina o izobraževanju, zelo zaskrbljujoče.
S stališča uporabe IKT so bili boljši rezultati vidni iz raziskave Učna praksa v
vzgoji in izobraževanju 2006/07, ki je potekala med 137 učitelji mentorji različnih
predmetnih področij in 94 visokošolskimi učitelji in sodelavci v okviru
Partnerstva fakultet in šol na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Rezultati so nakazali
statistično značilno razliko pri pomembnosti uporabe IKT za strokovno delo in
lasten poklicni razvoj. Učitelji mentorji osnovnih in srednjih šol so segmentu
uporabe sodobne tehnologije pripisali večjo pozornost kot visokošolski učitelji.
Raziskava je tudi potrdila, da po mnenju študentov pripravnikov in njihovih
mentorjev študentje pri razvijanju kompetence o uporabljanju računalniških
programov in vrednotenju prispevka računalnika h kakovosti učenja in poučevanja
niso potrebovali večje pomoči (Ivanuš Grmek idr., 2007).
Projektna skupina e-svetovalcev je leta 2009 pri Zavodu Republike Slovenije za
šolstvu pripravila nabor e-kompetenc, ki naj bi jih imel učitelj geografije za
pridobitev naziva e-kompetentni učitelj znotraj projekta e-šolstvo, ki je natančneje
predstavljen v poglavju 4.2 Pomembnejši projekti, namenjeni razvoju in uporabi
IKT pri pouku geografije v Sloveniji.
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Preglednica 2: Nabor e-kompetenc za pridobitev naziva e-kompetentni učitelj.

Št.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Nabor e-kompetenc za pridobitev naziva e-kompetentni učitelj
izdelava in natis učnih listov, testov znanja ter drugega besedila z urejevalnikom
besedil; test mora vsebovati oblikovano besedilo, preglednice, slike in
zemljevide
izdelava preglednic in grafikonov z urejevalnikom preglednic
izdelava e-prosojnic s prehodi, razkrivanjem, pokrivanjem, zvokom, sliko in
filmom
komuniciranje z e-pošto in pošiljanje datotek
komuniciranje in sodelovanje na daljavo preko spletnih učilnic (moodle) in
multimedijskih komunikacijskih sredstev (skype)
iskanje, vrednotenje (kritična presoja) in obdelava informacij, podatkov,
slikovnih ter zvočnih datotek na spletu
medsebojna povezava računalnika, LCD-projektorja, e-table, tiskalnika,
fotoaparata, kamere, skenerja, mobilnega telefona in GPS
snemanje fotografij in filmov, njihov vnos v druge dokumente in objava
izdelava in objava e-kvizov
oblikovanje in uporaba spletne učilnice
uporaba i-table
izdelovanje interaktivnih didaktičnih prosojnic na programski opremi za i-tablo
uporaba naprave GPS in možnosti njene rabe v geografiji
osnovne veščine iz e-kartografije/kartografska e-gradiva, poznavanje GIS
prenos »geografskih« programov na mobilni telefon in njegova uporaba
priprava scenarijev za e-gradiva
dodajanje vsebin v spletne strani, ki jih postavi oz. izdela računalničar
organizacija in izvedba ekskurzije z uporabo orodij za terensko delo in izvedbo
ekskurzij
svetovanje o možnostih uporabe IT pri pouku geografije, usposobljenost
učitelja, da zna kritično presoditi, kdaj IKT vključiti v izobraževalni proces in
kdaj raje uporabiti druga sredstva
spremljanje tehnološkega razvoja, uvajanje novosti, zanimivost s tega področja
spodbujanje uporabe IKT v vsakdanjem življenju (učenje za življenje) in
sposobnost približanja te tehnologije starosti primerno
seznanjanje z uporabo novih učnih metod poučevanja (s pomočjo
multimedijskih paketov in drugih orodij)
usposobljenost za uporabo IKT pri različno zmogljivih učencih (učne težave,
nadarjeni, posebne potrebe …)
uporabljanje IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in tudi za potrebe
lastnega poklicnega razvoja
Vir: http://profutura.scv.si/e-geografija/, pridobljeno 18. 2. 2010.

Splošno mnenje učiteljev geografije znotraj projektne skupine e-svetovalcev je
bilo, da naj spletne strani in zahtevnejša računalniška opravila učitelji uredijo v
sodelovanju z računalničarji na šoli.
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3.3.2 Kompetence učencev, dijakov
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju se povsem ujema s Priporočilom
Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah (Borrell Fontelles, 2006),
ki za temeljne cilje navaja, da mora učenec v šoli pridobiti:
– znanje,
– spretnosti in veščine,
– odnos ter
– osem temeljnih zmožnosti (kompetence).
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, ki sta jih pripravila Evropski
parlament in Svet evropske unije, so:
– sporazumevanje v maternem jeziku (funkcionalna pismenost),
– sporazumevanje v tujem jeziku,
– matematična kompetenca ter osnove kompetence v znanosti in tehnologiji,
– digitalna pismenost,
– učenje učenja,
– socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost,
– kulturna zavest in izražanje
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF, pridobljeno 10. 5. 2010).
Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo tehnologije
informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju.
Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba računalnikov za iskanje,
ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo
informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih
po internetu. Ob vsem tem je pomemben kritičen in premišljen odnos
do dosegljivih informacij ter odgovorna uporaba interaktivnih
medijev.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF, pridobljeno 10. 5. 2010).
V zadnjem času se pogosto uporablja iz tujine prevzeti izraz digitalna zmožnost
ali digitalna kompetenca, ki je opredeljen širše od izraza zmožnost IKT, saj ta
vključuje tudi vse druge »pismenosti«, tj. informacijsko, medijsko in vizualno.
Kreuh ob tem poudarja:
da se je na podlagi tega razvila definicija digitalne zmožnosti, ki
pomeni zavedanje, odnos in sposobnost vsakega posameznika, da
smiselno uporablja digitalna orodja in storitve za razločevanje,
dostopanje, upravljanje, vključevanje, vrednotenje, analiziranje in
sintetiziranje digitalnih virov, da ustvarja nova znanja, nove medijske
izraze in se sporazumeva z drugimi v specifičnih življenjskih
okoliščinah, da bi tako omogočil konstruktivna družbena dejanja in da
bi lahko razmišljal o teh procesih (Kreuh, 2008, str. 5).
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V učnem načrtu za gimnazije so izpostavljene in vključene kompetence, ki naj bi
jih razvijali dijaki. Vse ključne kompetence se med seboj prepletajo, povezujejo in
dopolnjujejo. Vsi predmeti v šolah so enako odgovorni za razvijanje ključnih
kompetenc pri učencih.
Tudi pri pouku geografije so digitalne kompetence natančneje opredeljene. Pri
pouku naj bi dijaki:
 razvijali zmožnost iskanja, zbiranja in pridobivanja elektronskih
informacij, podatkov in pojmov ter njihove čim bolj sistematične
uporabe,
 večali zmožnosti uporabe možnosti, ki jih daje IKT za podkrepitev
kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti in odkrivanja novega v različnih
zvezah tako doma, v prostem času kot tudi v šoli, prihodnjem študiju
in poklicu,
 razvijali pozitiven odnos do uporabe IKT pri samostojnem delu in delu
v skupini,
 razvijali kritičen odnos do razpoložljivih informacij,
 razvijali pozitivni odnos in občutek za varno in odgovorno rabo
medmrežja, vključno z varovanjem zasebnosti in spoštovanjem
kulturnih razlik,
 z geografskim informacijskim sistemom (GIS) in drugimi orodji (GPS,
Google Earth) zbirali, urejali, obdelovali in prikazovali podatke o
prostorskih pojavih in procesih
(Učni načrt geografije za gimnazije, 2008).
Od dijakov se pričakuje, da bodo samostojno iskali, zbirali in pridobivali ustrezne
elektronske informacije, podatke in pojme (razlikovali pomembno od
nepomembnega, objektivno od neobjektivnega, resnično od navideznega) ter znali
podatke obdelovati in jih sistematično uporabljati. Dijaki naj bi glede na namen in
potrebe uporabljali storitve IKT za podkrepitev kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti
in odkrivanja novega tako v prostem času kot v šoli, nadaljnjem študiju in
poklicu. Pričakuje se varna in odgovorna uporaba svetovnega spleta in njihova
naklonjenost uporabi IKT pri različnem delu (Učni načrt geografije za gimnazije,
2008).
Lipovšek (2008) poudarja, da danes več ne govorimo o znanju računalništva in
obvladovanju IKT, temveč predvsem o digitalni pismenosti.
Tako kot je razumljivo, da šolski geograf skladno z načeli razvijanja
zmožnosti poučuje tudi pravopis (lastnih imen), državljanske veščine,
gospodarno rabo prostora in utrjuje okoljsko zavest, bo tudi digitalno
opismenjeval učence in jim omogočal, da svoje znanje pridobijo,
pokažejo in izrazijo s pomočjo sodobnih sredstev (prav tam, str. 72).
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Manifest Kakovosti v geografskem izobraževanju, objavljen leta 2009, predvideva
pri učencih naslednje veščine in znanja s področja geografije:
– zmožnost povezovanja različnih znanj, kar je pomembno za reševanje
problemov,
– zmožnost delovanja v interdisciplinarnih timih,
– globalno razmišljanje in uporabo geografskih informacijskih sistemov
(GIS),
– sposobnost vrednotenja prostora in pokrajine,
– sposobnost delovanja v mednarodnem okolju in povezovanju lokalnega z
globalnim,
– prepoznavanje pomembnosti spoštovanja različnosti (medkulturnosti) in
solidarnost,
– promoviranje in prizadevanje za trajnostni vidik pri načrtovanju
gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja,
– občutljivost za etične vrednote, državljanske pravice in socialno
pravičnost,
– sposobnost prilagajanja spremembam
(Cigler, 2010).
O pouk geografije v 21. stoletju govorijo številni dokumenti. Dejstvo je, da je po
učnem načrtu treba pri učencih in dijakih razvijati kompetence oz. zmožnosti, med
katere spada tudi digitalna. Ta je v času intenzivnega tehnološkega razvoja še
posebej pomembna.

3.4 POGOJI ZA UPORABO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE
Da lahko moderno tehnologijo pri pouku geografije uporabljamo, morajo biti
izpolnjeni osnovni pogoji. Imeti moramo:
– dostop do tehnologije na šoli oz. v geografski učilnici,
– potrebno programsko opremo in dostop do svetovnega spleta,
– ustrezna elektronska gradiva,
– podporo računalničarja in vodstva na šoli,
– usposobljene učitelje,
– usposobljene učence
(Brinovec, 2004).
Zaradi občutljivosti uporabnikov oz. učencev je vse spremembe in novosti v
vzgojo in izobraževanje treba vnašati postopoma, sistematično in načrtovano.
Pomembno je, da je IKT v učilnici ustrezno nameščen in da je učitelj za uporabo
dovolj kvalitetno usposobljen. Le-ta mora poznati didaktično vrednost
posameznih učnih sredstev in učil. Poznati mora njihov učinek, pogoje uporabe in
njihov namen. Pomembna je pravilna uporaba teh sredstev ter njihova pravočasna
vključitev v izobraževalni proces. Ob uporabi že vnaprej pripravljenih sredstev so
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v večini primerov dodana gradiva, ki jih učitelj prilagodi svojim učencem ali jih
pripravi sam. Zelo pomembna se nam zdi informiranost učiteljev o samih izidih
različnih geografskih didaktičnih sredstev ter podatki o njihovih proizvajalcih
(Brinovec, 2004).
Učitelj mora za ustrezno uvajanje in uporabo računalnika v vzgojnoizobraževalnem procesu obvladati temeljna dela na računalniku in za svoje
strokovno področje poznati dosegljivo programsko opremo. Stvari mora najprej
sam preveriti in jih šele nato podati naprej. Ustvariti mora prijetno vzdušje za
sproščeno ustvarjalnost učencev.
Geografske vsebine na različnih medijih pripravljajo številni ponudniki. Čeprav
so strokovno pregledane, niso enako kvalitetne in naloga učitelja je, da med njimi
izbere tiste, s katerimi bo lažje dosegel zastavljene cilje.
Ob vsem velja poudariti misel Jereba (1987), ki je dejal, da bo raba učne
tehnologije učinkovita le, če bomo njeno rabo podredili didaktičnim načelom in jo
premišljeno kombinirali z drugimi učnimi pripomočki, učnimi oblikami,
metodami in organizacijo pouka.
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4 PREGLED STANJA UPORABE INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI POUKU
GEOGRAFIJE
4.1 PREGLED RAZVOJA UPORABE RAČUNALNIKA IN IKT PRI POUKU
GEOGRAFIJE V SLOVENIJI
Načrtna informatizacija slovenskega šolstva se je začela leta 1994 s šestletnim
programom Ro (Računalniško opismenjevanje). V okviru tega so se številne
organizacije in društva začele intenzivno ukvarjati s pripravo računalniškega in
spletnega gradiva. S tem projektom je šolam bil omogočen nakup računalniške
strojne in programske opreme. Nudena je bila finančna pomoč pri udeležbi na
seminarjih (http://ro.zrss.si/tojero.htm, pridobljeno 3. 6. 2005).
Več kot 2.000 seminarjev se je znotraj programa RO udeležilo več kot 17.000
vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in drugih delavcev šole (Gerlič, 2004b). Med
njimi je bilo več kot 500 učiteljev geografije, kar pomeni več kot tri četrtine
osnovnošolskih in polovica srednješolskih učiteljev. Na razpolago so imeli dve
vrsti seminarjev: začetniškega in didaktičnega. Žal glavni cilj seminarjev –
usposobiti učitelje za neposredno uporabo računalnika pri pouku – ni bil v celoti
dosežen. Učenci in učitelji niso imeli na razpolago dovolj računalnikov. Ob tem
se učitelji tudi niso počutili dovolj usposobljene za izpeljavo pouka z
računalnikom, saj so ga pogosto razumeli kot manj pomembnega in nekaj, kar jim
predstavlja predvsem samo dodatno delo (Lipovšek, 2008).
Projekt Ro je omogočil tudi natis dveh didaktičnih pripomočkov o rabi
Interaktivnega atlasa Slovenije in World atlasa Encarta.
Od leta 1994 do leta 1998 je bilo v slovenskih osnovnih šolah pri rednem pouku
družboslovja, ki je v raziskavi obsegalo slovenski jezik, zemljepis, zgodovino in
tuji jezik, zaznati porast uporabe računalnika. Leta 2000 je bila uporaba nekoliko
nižja, ponovna rast se je pričela leta 2003 (Gerlič, 2004b).
Od leta 1995 sta nastajala pogosto uporabljena programa Vere Malajner Toplotni
pasovi in Svetovni popotnik, ki sta imela vse značilnosti računalniškega učila:
uporabljali so ga učenci, razvijal je geografsko znanje in računalniške veščine.
Nekaj let kasneje so nastale še zgoščenke Slavka Brinovca, ki so obsegale cilje
učnih načrtov (Slovenija v sliki, Delajmo karte v Sloveniji, Slovenija in Evropa)
(Lipovšek, 2008).
Začetke uporabe svetovnega spleta segajo v leto 1992, ko je bilo ustanovljeno
omrežje ARNES (Academic and Reasearch Network of Slovenia), katerega
glavna naloga je razvoj, delovanje in upravljanje komunikacijskega in
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informacijskega omrežja za izobraževalne in raziskovalne namene. Nekaj let
kasneje so vsi učitelji dobili tudi Arnesov elektronski naslov.
V šolskem letu 2001/02 se je v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
izoblikovala mreža multiplikatorjev – posebej izobraženih učiteljev praktikov, ki
so razvijali nove didaktične prijeme in jih na seminarjih predstavljali svojim
kolegom učiteljem. Dvanajstih seminarjev z naslovom Uporaba računalniške
programske opreme in interneta pri pouku geografije se je udeležilo 160 učiteljev
(Gerlič, 2004b).
Multiplikatorji so v letih svojega delovanja skupaj z oddelkom za geografijo na
Filozofski fakulteti v Ljubljani pripravljali gradiva za učitelje, vendar je bilo delo
zaradi sprememb financiranja ustavljeno. Zastala je tudi izvedba medpredmetnih
seminarjev Šolska ekskurzija, IKT in mi (Lipovšek, 2008).
Leta 2003 je največ šol pri pouku zemljepisa uporabljalo računalnik v šestem,
sedmem in osmem razredu. Zaradi uvajanja devetletne osnovne šole je bil delež
uporabe računalnika v devetem razredu nekoliko nižji. V primerjavi s tujim in
domačim jezikom so računalnik pri geografiji uporabljali pogosteje, a redkeje kot
pri zgodovini. Največ šol je od leta 1988 do 2003 uporabljalo računalnik pri
ponavljanju in utrjevanju. Pozitivni trend se je kazal pri pridobivanju nove snovi
in uvodni motivaciji. V srednjih šolah je bilo v štiriletnih gimnazijskih programih
zaznati večje pozitivne spremembe v pogostejši uporabi, kot so jih dosegle
štiriletne tehniške in druge strokovne šole. Uporaba je tudi v srednjih šolah
enakomerno naraščala do leta 2000, nato se je umirila in ponovno zvišala leta
2003 (Gerlič, 2004b). Nadaljnjih kontinuiranih raziskav o uporabi računalnika in
IKT pri pouku geografije nismo zasledili.
Leta 2004 je Rajh opravil raziskavo o uporabi avdiovizualnih sredstev pri pouku
geografije v osnovni šoli. Na vprašalnik sta odgovorila 102 osnovnošolska
učitelja, 50 od njih (49 % vseh anketiranih) je dejalo, da računalnik uporabljajo v
večini vsaj enkrat mesečno. Za uvodno motivacijo uporabljajo računalnik le v 25
odstotkih. Kar 43 % sodelujočih je izpostavilo, da pri svojem delu najbolj
pogrešajo LCD-projektor, 25% jih pogreša računalnik. Enak procent anketiranih
učiteljev ima v učilnici na razpolago računalnik, svetovni splet jih v pouk
vključuje 69 % vprašanih, večina od njih dva- do trikrat mesečno. Splošna
ugotovitev raziskave je bila, da je računalniška tehnologija v trendu naraščanja.
Pomembna je tudi ugotovitev, da delovna doba in stopnja izobrazbe v primeru
anketiranih učiteljev geografije ne vplivata na uporabo novejše tehnologije.
Raziskava je pokazala tudi, da ni razlik v uporabi te tehnologije glede na spol in
izobrazbo. Presenetljiv je bil podatek, da so le 3 % anketiranih učiteljev geografije
pri svojem delu pogrešali svetovni splet, kar kaže na to, da so leta 2005 pri pouku
spletne strani, animacije in e-gradiva zelo redko uporabljali. Še zmeraj je bila
nezadovoljiva tudi oprema učilnic (Rajh, 2005).
Zaradi neredne uporabe računalnikov, pomanjkanja opreme in izobraževanj se
učitelji pogosto niso čutili usposobljene za organiziranje in izvedbo pouka z in ob
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računalniku, temveč zgolj za popestritev, motivacijo. Takrat so se učitelji srečali s
težavo, da so nekateri učenci bolje obvladali tehnologijo kot oni sami.
Na Zavodu RS za šolstvo so ugotovili, da je leta 2007 približno na četrtini
spletnih strani šol bilo možno najti gradiva, poročila in informacije s področja
geografije. Večinoma so bila to poročila terenskih vaj, ekskurzij in raziskovalnih
nalog, manj je bilo interaktivnih nalog, gradiv za utrjevanje, poglabljanje snovi,
motivacijo, multimedijske simulacije. Približno petina učiteljev je imela v
učilnicah računalnik in LCD-projektor. Za potrebe pouka so učitelji najpogosteje
obiskali spletne strani Statističnega urada RS in Urada za meteorologijo RS
(Lipovšek, 2007).
Približno petina učiteljev geografije je v učilnici imela računalnik in LCDprojektor. Uporabljali so ju predvsem za predvajanje elektronskih prosojnic in
brskanje po spletu. Nekateri učitelji so na spletu objavljali letne priprave, kriterije
ocenjevanja, roke pisnih preverjanj in ocenjevanj ter vprašanja za popravne izpite.
Redki so bili tisti, ki so dnevno menjavali vsebine in z nagradnimi igrami
motivirali učence. Učenci so leta 2007 računalnik uporabljali predvsem za
zbiranje in urejanje informacij, brskanje po spletu, izdelavo poročil in seminarskih
nalog. Lipovšek pri tem opozarja na problem uporabe in citiranja knjižne in druge
literature. V teh letih je bila odprta tudi medsebojna informacijska mreža –
geolista, ki je leta 2007 vključevala že 480 članov, od tega 350 osnovno- in
srednješolskih učiteljev (Lipovšek, 2007).
Isti avtor ugotavlja, da se je na prehodu stoletja pričakovalo, da bo pouk
geografije v prihodnosti potekal v računalniški učilnici s po dvema učencema za
računalnikom. Izkazalo se je, da je tovrstni pouk težko organizirati in kontrolirano
voditi. V zadnjih letih je pomemben pripomoček pri geografiji postala elektronska
tabla, ki omogoča interaktivnost v frontalni obliki ter lastne spletne učilnice
učiteljev geografije, ki so namenjene dolgotrajni odsotnosti učencev in rednemu
spremljanju in sodelovanju (Lipovšek, 2008).
Zadnjo raziskavo glede opremljenosti slovenskih šol in uporabe moderne
tehnologije pri pouku geografije je zaslediti pri Planincu, ki je leta 2007 za
potrebe diplomske naloge opravil raziskavo. V njej je sodelovalo 127 slovenskih
učiteljev geografije. V raziskavi je avtor ugotovil, da se stopnja opremljenosti z
računalniki in LCD-projektorji v osnovnih in srednjih šolah ne razlikujeta
bistveno – učilnice osnovnih šol so bolje opremljene spletno povezavo, srednje
šole pa imajo nekaj več stalno nameščenih LCD-projektorjev v učilnicah. Tri
četrtine šol je opremljenih s stalno predstavitveno opremo (računalnik in LCDprojektor) v razredu ali vsaj prenosno. S spletno povezavo jih je opremljenih
skoraj 60 %. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da 54 % učiteljev uporablja svetovni
splet za iskanje informacij in pripravo na pouka, občasno ga uporablja 39 %. Za
iskanje vizualnih primerov splet pogosto uporablja 46 % učiteljev, 38 % včasih,
malo pa 15 %. 10 % učiteljev splet pogosto uporablja tudi za iskanje idej za pouk.
Za komunikacijo po elektronski pošti ga uporablja 90 % anketiranih učiteljev, 16
% jih uporablja forume in klepete 4 %. V raziskavi je bila narejena podrobna
analiza uporabe svetovnega spleta v izobraževanju. Največ anketiranih učiteljev
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(64 %) uporablja splet v osrednjem delu pouka, okoli 45 % v uvodu ali zaključku
ure, uporabljajo ga tudi pri domačih nalogah. Okoli 30 % anketirancev spleta pri
pouku ne uporablja, ker nimajo povezave oz. nimajo časa. V začetku ure ga
uporabljajo predvsem za prikaz slikovnega in videomateriala, animacij in
zanimivosti, v osrednjem delu ure za analize člankov, animacij, zemljevide, slike,
aktualne dogodke, sveže podatke, tabele, grafe ... Na koncu ure pa učenci na
spletnih straneh rešujejo kvize in križanke, igrajo (geografske) igre, delajo vaje,
pogledajo zanimivosti, slike ...
Ob analizi stanja informatizacije slovenskega šolstva, ki so jo leta 2006 pripravili
na Ministrstvu za šolstvo, se je pokazalo, da pomanjkljivost dosedanjih aktivnosti
na področju informatizacije šolstva temelji na osmih področjih. In sicer:
– neprepoznavnost vizije in »neidentifikacija« posameznikov s to vizijo,
– opremljanje VIZ s strojno in programsko opremo, omrežjem in svetovnim
spletom (ne vlaga se dovolj v razvoj kvalitetnih vsebin, storitev in
izobraževanje),
– pomanjkanje strokovnega razvoja in napredka,
– neuravnoteženost, saj ni centralnega sistema, ki bi povezoval šolske
informacijske sisteme tako v pedagoškem kot v administrativnem pogledu,
– izobraževanje in napredovanje učiteljev (različno predznanje,
neusposobljenost, nezadostne kompetence ob uporabi IKT),
– neenotnost VIZ in njihova organiziranost, ki ne podpira uporabo IKT v
celoti,
– neenotni standardi in informacijski sistemi v državi, nezadostna kontrola
in nepovezanost sodelovanja Ministrstva za šolstvo ter njihovo slabo
sodelovanje s slovenskimi podjetji, ki v večini izvajajo seminarje in
pripravljajo elektronska gradiva,
– premalo zainteresirana in vključena javnost, slaba preglednost in
promocijska aktivnost s strani Ministrstva in odgovornih politikov
(http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/IKT/akcijski_
nacrt_informatizacija_solstva_8_2006.pdf, pridobljeno 7. 2. 2010).
Analitični časovni pregled razvoja uporabe računalnika in IKT pri pouku
geografije v Sloveniji je pokazal, da nimamo nobene raziskave o rabi IKT pri
pouku geografije. Starejše raziskave so bile vezane samo na pogostost uporabe
računalnika, avdiovizualnih sredstev ali pa uporabo interneta.
V prihodnje bi bilo smiselno raziskati, katero vrsto tehnologije imajo učitelji v
šolah in geografskih učilnicah sploh na razpolago, katero vrsto tehnologije učitelji
najpogosteje uporabljajo in ali jo uporabljajo tudi njihovi učenci. Strokovno
spopolnjevanje učiteljev na področju uvajanja in uporabe IKT mora slediti
smernicam manifesta Kakovosti v geografskem izobraževanju, novim učnim
načrtom, potrebam družbe in željam učencev. Treba je analizirati znanje in
sposobnosti učiteljev s področja smiselne didaktične uporabe IKT pri pouku
geografije, saj še tako dobra tehnologija ob neprimerni ali napačni rabi ne pomeni
uspeha in napredka. IKT ostaja še zmeraj samo pripomoček za dosego ciljev, zato
je potrebna smotrna uporaba.

37

4.2 POMEMBNEJŠI PROJEKTI, NAMENJENI RAZVOJU IN UPORABI IKT
PRI POUKU GEOGRAFIJE V SLOVENIJI
S pregledom in analizo številnih slovenskih in tujih spletnih strani je oblikovan
pregled projektov, namenjenih uvajanju in rabi IKT v vzgoji in izobraževanju ter
digitalnemu opismenjevanju učiteljev. Kot glavni kriterij za izbor smo uporabili
tiste projekte, katerih cilj je bil izobraževati, usposabljati ali uvajati uporabo IKT
na področju geografije. Predstavili smo njihove glavne cilje in dejavnosti ter
ciljno skupino, ki so ji namenjeni. Projekte smo zbirali v obdobju od leta 2004 do
2011, navezovali pa so se na obdobje od leta 1993 do 2013.
Večina omenjenih projektov, izobraževanj in zborovanj je potekala na šolah v
ustrezno opremljenih prostorih (z računalniki, LCD-projektorji, dostopom do
svetovnega spleta ipd.). Izvedbo izobraževanj so večinoma organizirali
pooblaščeni koordinatorji in zunanji izvajalci podjetij, ki so sodelovali z
Ministrstvom za šolstvom in šport, Zavodom za šolstvo in so bili financirani iz
projektov Evropske Unije. Večina izobraževanj je bila za udeležence brezplačna
ali z nizko akontacijo.
Preglednica 3: Izbor projektov, izobraževanj in zborovanj, namenjenih uvajanju IKT v Sloveniji v
obdobju 1993 do 2013.

A)
B)
C)
Č)
D)
E)
F)
G)
H)

program Ro (Računalniško opismenjevanje)
projekt Petra, Trubar
SIO (Slovensko izobraževalno omrežje)
projekt MIRK (Mladi in računalniška kreativnost)
Mednarodna konferenca SIRikt
Poletna šola CoLoS
On-line projekti (eTwinning, iEARN, Kidlink, Comenius)
seminarji ZRSŠ za multiplikatorje
projekt e-šolstvo
Vir: Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

A) Pri pouku geografije se je uporaba informacijske tehnologije načrtneje
začela uvajati leta 1994, ko so pričeli s programom Ro (Računalniško
opismenjevanje). Od takrat govorimo o šestletnem projektu informatizacije
slovenskega šolstva tako na učno-vzgojni kot tudi organizacijski ravni.
Dejavnosti tega programa so bile usmerjene v nakup osnovnih programskih
orodij in programske opreme, strojne računalniške opreme, tiskalnikov,
opreme za spletno omrežje ipd. Ro je bil namenjen tudi učiteljem, ki so
obiskovali seminarje, najnaprednejši in najprodornejši učitelji in šole pa so
ob denarni podpori države razvijali didaktično programsko opremo in
priročnike.
B) V okviru informatizacije slovenskega šolstva so se številne organizacije in
društva (npr. Svarog, SŠ center Velenje, Bolnišnična šola Ljubljana),
začele intenzivno ukvarjati s pripravo računalniškega in spletnega gradiva.
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Od takrat so se menjavali številni projekti:Petra, Trubar, SIO idr. S projekti
so želeli povezati strežnike z izobraževalnimi vsebinami v obliki katalogov
SIO (Slovensko izobraževalno omrežje), podporo teh katalogov pa je z
razvojem programskega paketa omogočal projekt Trubar. Pri vseh projektih
in nalogah se je delalo na različnih predmetnih področjih. Pomembna
pomanjkljivost: nastala gradiva med seboj niso bila primerljiva in
usklajena, kar je veljalo tudi za področje geografije (http://sio.edus.si/,
pridobljeno 18. 4. 2008).
C) Slovensko izobraževalno omrežje naj bi bilo eno izmed stebrov podpore
IKT v izobraževanju in vez z Evropo. Cilj tega omrežja, ki je začelo
delovati že leta 1995, je povezovanje strežnikov z izobraževalnimi
vsebinami, da se olajša dostop do ponujenih gradiv. Uporabniki gradiv z
vnašanjem novih zanimivih vsebin postanejo njihovi sodelavci
(http://sio.edus.si/, pridobljeno 18. 4. 2008).
V okviru SIO se pripravlja največja baza e-gradiv za učitelje, učence, dijake in
starše. Obsega več predmetnih področij, znotraj katerega člani za vsako
posamezno predmetno oz. področno e-skupnost pregledujejo in objavljajo egradiva. Slovensko izobraževalno omrežje vključuje e-skupnosti za angleščino,
zgodovino, biologijo, matematiko, likovno vzgojo, fiziko, kemijo, športno vzgojo,
geografijo, nemščino in slovenščino ter posamezna področja za učence, dijake in
starše.
Podpora vzgojno-izobraževalnim zavodom se izvaja v naslednjih oblikah:
– neposredno svetovanje na šolah,
– izgradnja baze znanja in
– neposredna tehnična pomoč.
Svetovanje in tehnična podpora projekta sta zagotovljena v okviru projekta Ešolstvo in v sodelovanju z zavodom Arnes (http://www.sio.si/index.php?id=236,
pridobljeno 4. 4. 2010).
Prednost SIO je v ogromni bazi e-gradiv, ki jo pripravljajo člani vsake predmetne
e-skupnosti. Baza gradiv za področje geografije je natančneje predstavljena v
poglavju 4.3.3. E-gradiva, nastala v okviru projekta SIO (Slovensko
izobraževalno omrežje).
Č) V letih od 1999 do 2005 je projekt MIRK (Mladi in računalniška
kreativnost) deloval na področju učenja na daljavo. Namen je bil izobraževati
učitelje za vseživljenjsko učenje z uporabo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij, zato so razvijali in spodbujali projektno delo in poučevanje na
daljavo. Pod njegovim okriljem so med letoma 1998 in 2005 organizirali
mednarodne izobraževalne računalniške konference s predavanji in
delavnicami na temo uvajanja te tehnologije v proces vzgoje iz izobraževanja
(http://www.mirk.si/, pridobljeno 7. 2. 2010).
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D) Leta 2007 se je projekt MIRK preoblikoval v mednarodno konferenco
SIRikt, ki jo organizirajo številne vladne in nevladne organizacije ter
podjetja (Ministrstvo za šolstvo in šport, ZRSS, Miška, Arnes, Zavod
Antona Martina Slomška, podjetje Kopo idr.). Vsako leto bolj množično
obiskana konferenca za učitelje, ravnatelje in druge delavce in sodelavce v
vzgoji in izobraževanju je načeloma predstavljena v vsaj treh sklopih:
– srečanje uporabnikov Arnes,
– vodenje informatizirane šole,
– inovativno poučevanje in učenje.
Od leta 2007 so na konferencah predstavljali spletno učno okolje Moodle,
različne oblike dela in preverjanja znanja s pomočjo spletne učilnice,
izobraževalno uporabo GPS, uporabo različnih e-gradiv, pripravo kvizov in
nalog pri geografiji, uporabo interaktivne table na primerih geografije,
možnosti uporabe elektronskih prosojnic, uporabo IKT v Veliki Britaniji in
Nemčiji, uporabo wikija, slovarja in foruma v spletnih učilnicah za geografijo
ipd. (http://www.sirikt.si/, pridobljeno 7. 2. 2010). Leta 2010 je konferenca
Sirikt podprla tudi nacionalni projekt e-šolstva z delom skupnega
izobraževanja za vse udeležence tega projekta.
E) Poletna šola CoLoS že od leta 2006 vsako leto v Ljubljani poteka v prvem
tednu julija. Namenjena je kreativnim učiteljem, ki želijo svoja e-gradiva
dopolniti z interaktivnimi vložki in že imajo primerno programsko
predznanje in izkušnje. Predavanja in delavnice potekajo preko spletnih
učilnic, videokonferenc in tudi klasično 'v živo'. Tudi te šole se udeležujejo
učitelji geografije in izpopolnjujejo svoje znanje pri pripravi animacij,
spletnih gradiv in spletnih učilnic (http://www.arnes.si/novice/
2009_06_10_colos.html, pridobljeno 7. 2. 2010).
F) On-line projekti (uporaba svetovnega spleta pri sodelovalnih projektih
različnih predmetov)
Od leta 1993 so v Sloveniji potekali različni on-line projekti preko svetovnega
spleta z didaktično vsebino za posamezne predmete oziroma več predmetov hkrati
(npr. eTwinning, iEARN, Kidlink, ESP, Comenius, domači on-line projekti).
Projekt eTwinning, ki združuje več kot 200 šol v Sloveniji, je osrednja akcija
programa Evropske unije znotraj eLearninga, ki šolam omogoča sodelovanje s
šolami iz drugih evropskih držav preko svetovnega spleta. Projekt je namenjen
spodbujanju uporabe IKT v evropskih šolah. Partnerske ustanove izvajajo skupne
projekte in med seboj izmenjujejo informacije in učna gradiva.
Projekt eTwinning:
– spodbuja razvoj sposobnosti za mednarodno
komunikacijo,
– spodbuja sposobnost za uporabo IKT,
– omogoča pedagoško izvirnost,
– omogoča vpogled v različne kulture in vrednote,
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sodelovanje

in

– učiteljem, učencem in celotni šoli nudi privlačno učno okolje,
– nudi podporo za razvoj dolgoročnih projektov, ki se razvijejo s časom
(http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm, pridobljeno 20. 8. 2005).
Mednarodni projekt, ki je združeval znanja iz različnih področij, tudi
geografskega, je projekt iEARN (International Education and Resource Network).
Od leta 1995 je v to mednarodno omrežje šol vključena tudi Slovenija. Namen
iEARN je bil povezati učitelje in učence vsega sveta in jim omogočiti čim bolj
smotrno uporabo svetovnega spleta in storitev, ki jih le-ta ponuja. Eden od ciljev,
ki so se neposredno vezali tudi na pouk geografije, je seznanitev z različnimi
kulturami, njihovo razumevanje in razvijanje strpnosti do drugačnosti. Spletna
stran, ki nas poveže s temi projekti, je http://www.ljudmila.org/iearn/ (pridobljeno
20. 8. 2005).
Na pouk geografije se je navezoval tudi projekt Kidlink, predvsem s projektom
Potovanje po svetu. Projekt Kidlink je zelo obsežen in primeren predvsem za
osnovnošolce, njihove učitelje in starše. Je projekt, ki skuša otroke motivirati za
učenje, spoznavanje sveta in možnosti, ki jim jih le-ta ponuja. Več informacij o
tem se nahaja na spletni strani http://www.kidlink.org (pridobljeno 20. 8. 2005).
Namen ESP projekta Presežki v mojem mestu je, da šole izmenjavajo informacije
različnih tem, npr. najstarejši ljudje v mestu, najzanimivejši kraj v mestu,
najslavnejša osebnost mesta, najstarejše drevo v mestu ipd. Vsaka šola lahko
predlaga temo. Učenci torej naredijo raziskavo, jo napišejo v angleškem jeziku,
priložijo fotografije in vse pošljejo sodelujočim šolam. Na koncu lahko učenci v
šoli naredijo predstavo, v kateri primerjajo svoje mesto z drugimi
(http://info.edus.si/sem_zrss/mod/resource/view.php?id=703, pridobljeno 20. 9.
2005).
Projekt, ki se navezuje na področje geografije in ohranjanje narave, je projekt, ki
že od leta 2000 poteka pod okvirjem in koordinatorstvom društva ENO,
delujočega v finskem mestu Joensuu. V šolskem letu dajejo poudarek štirim
temam (socialno okolje, naravno okolje, kulturno okolje in stalen napredek), ki so
aktualizirane. Informacije projekta se nahajajo na spletni strani
http://eno.joensuu.fi/. Glavni namen je dvigniti okoljsko zavest in dati poudarek
lokalnemu okolju in ga umestiti v globalni okvir: delovati lokalno – misliti
globalno. Informacije se zbirajo iz lokalnih skupnosti, izmenjajo pa se na spletnih
straneh. Potekajo spletne in druge aktivnosti. Po zaključku je t. i. kampanjski
teden, v katerem primerjajo rezultate na lokalni in globalni ravni. Leta 2010 je
bilo v projekt vključenih več tisoč šol iz 124-ih držav vsega sveta.
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Slika 3: Naslovna stran projekta o dviganju okoljske zavesti.
Vir: http://eno.joensuu.fi/, pridobljeno 2. 3. 2010.

Med projekti na področju geografije, ki so namenjeni slovenskim učencem, je
znan projekt Moja Slovenija, v katerem so lahko sodelovale osnovne šole iz vse
Slovenije. Potekal je med letoma 1999 in 2004. Glavni cilj je bil predstavitev
domačih mest vseh osnovnošolcev v Sloveniji (velikost in lega kraja, njegove
geografske značilnosti, število prebivalstva, zgodovinske in kulturne posebnosti
ipd.). Sam projekt je spodbuden predvsem zaradi raznolikosti prikazovanja
domačih krajev, ki so jih uporabili učenci. Ker ni bilo predpisanega obrazca,
temveč le zahtevani podatki, je vsaka šola zase pripravila predstavitev. Med njimi
so nekatere zelo ustvarjalne in domiselne. Informacije tega projekta najdemo na
spletni strani http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/index.swf.

Slika 4: Naslovna stran projekta Moja Slovenija.
Vir: http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/index.html, pridobljeno 20. 8. 2005.
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Naloga projekta Mak, ki je predstavljen na spletnih straneh http://os-gorje.s5.net/
projekti/ Mak/Uvod/ kaj_je_projekt_mak.htm je bila izdelati spletno geografsko
gradivo in ustrezne modele za pridobivanje znanja o domači regiji. Gradivo je še
zmeraj dostopno uporabnikom v vzgoji in izobraževanju (predvsem pouku
geografije od 7. do 9. razreda) in drugim zainteresiranim (turizem, kmetijstvo,
gozdarstvo idr.).
G) Seminarji ZRSŠ za multiplikatorje
Izobraževanje za multiplikatorje se je v okviru Zavoda RS za šolstvo začelo
izvajati leta 2004. Pomen uporabe IKT v šolstvu je viden v tem, da od razpisanih
petih področjih celotnega šolskega sistema eno v celoti pripada področju
informatizacije. Zajema uporabo IKT v življenju in delu vrtca in šole, poučevanju
in učenju ob uporabi IKT (po predmetnih področij) ter pripravo in izdelavo egradiv in e-projektov. Naloge in obveznosti multiplikatorjev so bile, da so si
pridobili specifična znanja, se sproti usposabljali in izpeljali seminarje, v katerih
so učitelje opozarjali na nove metode dela in poučevanja ter uporabe IKT pri
geografiji tako v osnovni kot tudi v srednji šoli
(http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Razpis%20za%20multiplikatorje.doc,
pridobljeno 10. 12. 2004).
H) Projekt e-šolstvo
Projekt e-šolstva, ki poteka med letoma 2008 in 2013, vključuje več projektov s
skupnim ciljem izobraziti e-kompetentnega učitelja v e-kompetentni šoli. Torej
učitelje, ki bodo znali aktivno uporabljati informacijsko tehnologijo, na kateri bo
temeljil šolski sistem. Tak kompetentni učitelj bi prejel certifikat o zadostni
izobrazbi s področja moderne tehnologije, kar bi bilo tudi zakonsko podprto
(http://www.zrss.si/e-solstvo, pridobljeno 30. 1. 2010).
Projekt e-šolstva je kompleksen projekt, ki združuje državne izobraževalne
ustanove in zavode, učitelje izvajalce ter podjetja za tehnično pomoč in podporo.
Projekt povezuje tri večje sklope:
– svetovanje in tehnično podporo,
– e-gradiva in
– e-kompetentnega učitelja (usposabljanje in izobraževanje).
V okviru svetovanja, tehnične podpore, usposabljanja in izobraževanja so
vključena podjetja razdeljena na vzhodni in zahodni del države (zahodni del ureja
podjetje Kopo, d. o. o., vzhodni del podjetji Pia, d. o. o., in Miška, d. o. o.). Pri
pripravi e-gradiv v projektih sodelujejo samostojni prijavitelji in podjetja. Ves
projekt podpirata in financirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski
socialni sklad (Interna navodila projekta e-šolstvo, 2010).
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Slika 5: Osnovna shema projekta e-šolstvo.
Vir: Interna navodila projekta e-šolstvo,2010, str. 6

Cilji projekta e-šolstvo so razdeljeni v dva večja sklopa:
1. Izobraževanje oz. usposabljanje
–
–
–
–
–
–

enotna strategija dela na področju informatizacije šolstva,
razvoj in nadgradnja kataloga znanj za: standard e-kompetentni učitelj, ekompetentni računalničar, vodenje e-kompetentne šole,
nadgradnja obstoječih programov seminarjev in priprava novih programov
seminarjev ter postavitev sistema preverjanja znanja,
stalno pridobivanje in usposabljanje sodelavcev, ki bodo izvajali
usposabljanja in svetovanja za vzgojno izobraževalne delavce,
izvajanje seminarjev in preverjanje znanja oz. druge oblike usposabljanja
udeležencev,
širjenje ponudbe e-gradiv.

2. Dejavnosti svetovanja posamezni šoli
– svetovanje pri vodenju informatizirane šole (načrtovanje dejavnosti in
izvajanje informatizacije šole),
– didaktična podpora in svetovanje učiteljem, vzgojiteljem, učencem in
drugim za uporabo IKT pri poučevanju in učenju,
– tehnična podpora in pomoč
(http://www.zrss.si/e-solstvo, pridobljeno 30. 1. 2010).
Projekt e-šolstvo poteka na 25-ih področjih. Med njimi je tudi geografija.
Za področje geografije je v januarju 2010 uspešno končalo usposabljanje 14
učiteljev iz cele Slovenije. Ti so v letu 2010 nudili didaktično podporo in
svetovanje učiteljem. Vsako naslednje leto morajo učitelji licenco za svetovalce
potrjevati. Področja, ki so jih učitelji predstavljali in širili med svoje stanovske
kolege, so:
– GIS in GPS pri pouku geografije,
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–

uporaba IKT pri ekskurziji, terenskem delu, eksperimentih in ostalem
pouku,
– uporaba interaktivne table,
– vključevanje IKT učnih listih in spletnih učilnicah,
– uporaba platforme QFK (Quest for Knowledge) pri orientacijski igri
(http://profutura.scv.si/e-geografija/, pridobljeno 20. 1. 2010).
Ob didaktičnih svetovanjih se lahko isti učitelji geografije usposobijo tudi za
izvedbo izobraževanj, seminarjev ali delavnic na druge razpisane seminarje
znotraj e-šolstva (Skupno urejanje vsebin, dinamičen in interaktiven pouk s
pomočjo i-table, Uporaba miselnih vzorcev, Videokonferenčni sistemi ipd.)
(http://profutura.scv.si/e-geografija/, pridobljeno 20. 1. 2010).
Analitičen pregled števila in vsebin projektov, namenjenih razvoju in uporabi IKT
pri pouku geografije v Sloveniji v zadnjih letih, je pokazal, da so se z leti projekti
in izobraževanja oblikovala in nadgrajevala. Od splošnih, namenjenih uvajanju
tehnologije v šolstvo, administracijo in priprav na pouk do posebnih, vezanih na
uvajanje tehnologije v posamezna predmetna področja in izdelavo konkretnih
elektronskih gradiv in napotkov glede uporabe različnih sodobnih pripomočkov in
programov.
Projekti, ki danes večinoma potekajo v okviru E-šolstva, niso namenjeni
osnovnemu računalniškemu opismenjevanju ali osnovnemu delovanju same IKT,
temveč njihovi smotrni rabi in vključevanju IKT v vzgojo in izobraževanje pri
posameznih predmetnih področjih, področju organizacije, informiranja, vodenja in
komunikacije.
Kljub številnim projektom s tega področja, ki so sicer večinoma vodeni in
financirani s strani Ministrstva za šolstvo, v Sloveniji še nimamo krovnega
dokumenta, ki bi to neposredno podpiral in uzakonjal, kar bi bilo potrebno, če bi
želeli redno, vključeno in nadzorovano vključevanje IKT v vzgojo in
izobraževanje. Uspehi in rezultati po končanih projektih seveda so, vendar se
navadno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne končajo v celoti. Pogosto
manjka tudi njihova nadaljnja neposredna šolska aplikacija − kako jih prenesti v
vsakodnevno šolsko prakso.
Ob projektih, srečanjih v študijskih skupinah, obveščanjih o novostih preko
različnih seminarjev, promocij, predstavitev, projektov, dopisov Ministrstva ipd.,
je za uvajanje IKT pomembna tudi skrb za opremljenost vzgojno-izobraževalnih
zavodov s strojno in splošno programsko opremo, z didaktičnimi e-gradivi,
strokovno podporo in pomočjo ter omogočenim brezplačnim dostopom do
računalniškega omrežja.
Dober zgled bi nam lahko bil sistem London Grid for learning, ki že od leta 2000
deluje v Londonu in združuje več kot 500.000 učencev v okolici Londona.
Predstavlja temelj znanja na spletu, s pomočjo katerega lahko učenci dostopajo do
vseh pripravljenih e-gradiv, videokonferenc, e-pošte ipd. in je dostopna tudi
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njihovim staršem. Pri tem gre za vključevanje in izobraževanje vse družine, torej
družbe, s pomočjo IKT (http://cms.lgfl.net/web/lgfl/homepage, pridobljeno 20. 5.
2010).
Čampelj (2008, str. 6), ki je na Ministrstvu za šolstvo odgovoren za večino
omenjenih projektov, poudarja večjo učinkovitost učenja in poučevanja ter vpetost
v vseživljenjsko učenje. Je mnenja, da uporaba IKT pri učenju in poučevanju
slehernega učenca sili v poglobljeno aktivnost, možnost samoizbiranja in
prilagajanja učenja, razporeditev časa pa pri učencu poveča zanimanje ter ga
vključuje v proces izobraževanja ne glede na starost.

4.3 PRIMERI ELEKTRONSKIH GRADIV V SPLETNIH UČILNICAH
E-gradivo je pripomoček pri izobraževanju in ne nadomešča tradicionalnega
izobraževanja. Najpomembnejša lastnost e-gradiv je interaktivnost, saj poleg
besedila vsebuje še zvok, slike, animacije, ki jih tiskana gradiva ne zmorejo
(Muha, Konečnik in Doler, 2008).
Elektronska gradiva v večini pripravljajo zasebna podjetja, zavodi in inštituti. Na
osnovi scenarija, ki ga izdela učitelj praktik, in vsebuje navodila ter priporočila, se
izdela e-gradivo, ki se objavi v spletni učilnici. Gradivo nato pregledata še vsaj en
recenzent in lektor. Pri pripravi in izdelavi je treba upoštevati tehnične zmožnosti,
sposobnosti učencev, strokovnost in privlačnost gradiva, lastne izkušnje ipd.
Tudi elektronska gradiva je treba nenehno dopolnjevati, nadgrajevati in
usklajevati s spremenjenimi učnimi načrti in novostmi ter predvsem potrebami
uporabnikov. Zato je nujno, da pri njihovem načrtovanju in pripravi sodelujejo
tako razvijalci kot pedagogi posameznih predmetnih področij.
»Spletna učilnica je kontrolirano spletno okolje, v katerem imajo učenci dostop do
preverjenih in z učnim načrtom predvidenih vsebin in učitelj nadzira in usmerja
učenčev napredek« (Martinuč Bernard, Fon in Papič, 2009).
Prav v tem kontroliranem dostopu sta njihov pomen in prednost, saj imajo učenci
dostop le do preverjenih izobraževalnih vsebin.
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Slika 6: Shematski prikaz svetovnega spleta in kontroliranega učnega okolja v spletnih učilnicah.
Vir: Martinuč Bernard, Fon in Papič, 2009, str. 5.

Spletno učilnico ureja mentor, ki dodaja vsebine, jih dela nevidne, uporablja
različne vire (datoteke in povezave), organizira dejavnosti (forume, pogovore,
naloge …), vanje vabi udeležence in kontrolira njihovo delo, jih vodi, usmerja in
ocenjuje. V učilnici so prisotna e-gradiva in celovitejši e-učbeniki, ki jih mentorji
bodisi izdelajo preko avtorskih orodij ali pa vključijo že narejena prosto dostopna
oz. kupljena gradiva (Martinuč Bernard, Fon in Papič, 2009).
Prednost spletno podprtega poučevanja je, da ponuja učencem možnost
samostojnejšega učenja, prilagojenega lastnemu ritmu in tempu učenja,
oblikovanja in utrjevanja znanja ter nadgradnjo snovi, ki se je v šoli obravnava na
klasičen način.
V slovenskem prostoru je največ e-gradiv umeščenih v spletno okolje Moodle, ki
je prostodostopno in brezplačno in ga podpira Ministrstvo za šolstvo in šport (npr.
gradiva E-študija okolja, gradiva podjetja Svarog in Srednješolskega centra
Velenje), ali pa v spletno učilnico E-CHO (npr. e-gradivo Obče geografije), ki je
enostavnejša za uporabo in je proizvod slovenskih ustvarjalcev. E-CHO je nastal
kot pilotski projekt v LTFE (Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani) in se še danes dopolnjuje in nadgrajuje
(Martinuč Bernard, Fon in Papič, 2009).
V nadaljevanju so predstavljena in analizirana elektronska gradiva, ki so v večini
objavljena na spletni strani Ministrstva za šolstvo in se navezujejo na geografsko
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področje. Vsa predstavljena elektronska gradiva v spletnih učilnicah so skrbno
strokovno in didaktično pripravljena ter recenzirana. Razlikujejo se po spletnem
okolju, v katerem so postavljena (Moodle ali E-cho), avtorjih in ustvarjalcih
gradiv, izobraževalcih, katerim so namenjena glede na stopnjo izobraževanja in
vsebino, ki jo obravnavajo, ter različnih didaktičnih ter metodoloških konceptih
predstavitve.
Skupna pomanjkljivost analiziranih gradiv je ločen dostop, saj za vsako gradivo
potrebujemo svoje uporabniško ime in geslo. To je zamudno in deluje zapleteno.
To je delno že urejeno v okviru projekta E-šolstvo, kjer je postavljen portal SIO,
ki združuje e-gradiva različnih avtorjev, podjetij in predmetnih področij. Več o
tem je predstavljeno pri opisu samega projekta.
Elektronska gradiva, dostopna v Sloveniji in analizirana v nalogi, so:
– e-gradivo podjetja Videofon,
– e-gradivo podjetja Svarog,
– e-gradiva, nastala v okviru projekta SIO,
– e-gradivo skupine Profotura znotraj Srednješolskega centra Velenje,
– e-gradivo Filozofske fakultete v Mariboru in Mednarodnega centra za
ekoremediacije,
– e-gradivo projekta Osnovne šole Brežice,
– e-gradiva objavljena na portalu Uciteljska.net.
4.3.1 E-gradivo podjetja Videofon
E-gradivo Obča geografija, ki je nastalo leta 2010, je namenjeno predvsem
uporabi v 1. letniku gimnazije. Prostodostopna in brezplačna didaktična in
multimedijska gradiva so dostopna na spletni strani http://www.egradiva.si/
(pridobljeno 30. 1. 2010). Gradiva so recenzirana in pregledana s strani
svetovalcev ZRSS. Vrednost omenjenih gradiv je v spletni učilnici, ki nam nudi
vsebino, vso tehnično podporo ter možnost odprtja lastne spletne učilnice za svojo
skupino učencev.
E-gradivo Obča geografija je umeščeno v spletno učilnico E–CHO, ki so jo za
razliko od prostodostopnega in brezplačnega Moodla, razvili v Sloveniji. Gradivo
je namenjeno 1. letnikom gimnazije, saj podpira vsebine in cilje učnega načrta za
gimnazije. Skladno je tudi z učnim načrtom za srednje strokovno izobraževanje na
srednjih šolah s 140-imi urami geografije. Primerno je za samostojno učenje, za
uporabo pri motivaciji ali uporabi samo enega dela oz. segmenta gradiva. Ob njem
lahko učenci pridobivajo novo znanje, snov utrjujejo, ponavljajo, poglabljajo in
preverjajo. Gradivo je namenjeno tudi izobraževanju na daljavo, dolgotrajno
bolnim otrok ali dijakom, ki so v šoli odsotni zaradi pogostih treningov. Ob njem
se lahko učijo še odrasle osebe, ki želijo opraviti maturo na maturitetnih tečajih, in
vsi tisti, ki so navdušeni nad geografijo v prostem času (Martinuč Bernard, Fon in
Papič, 2009).
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Gradivo obsega vsebino obče geografije: fizično-geografske dejavnike, družbenogeografske dejavnike, gospodarske dejavnosti in sodobne probleme sveta. Teme
so predstavljene s pomočjo slik, animacij, videoposnetkov in besedil. Na začetku
vsakega poglavja so zapisani cilji, besedilni del je dopolnjen s slikovnim,
grafičnim in kartografskim gradivom. Ob koncu so naloge različnega tipa,
namenjene preverjanju in utrjevanju znanja. Vsebina je logično razdeljena na
poglavja in podpoglavja.

Slika 7: Spletna stran prikaza e-gradiva Obča geografija.
Vir: Martinuč Bernard, Fon in Papič, 2009, str. 9.

Prednost predstavljenega gradiva je, da spletna učilnica učitelju geografije
omogoča individualno prijavo kot udeležencu, ki gradivo prosto pregleda in
uporabi, kar se mu zdi koristno, ali pa učitelj gradivo uporabi pri pouku tudi na
frontalni način. V kolikor se odloči za spletno učilnico, je lahko postavljen tudi v
vlogo mentorja, ki ima večji nadzor nad delom svojih učencev, moderira razprave
v forumih, odpira nove teme, pregleduje izdelke in datoteke učencev ipd.
4.3.2 E-gradivo podjetja Svarog
Znotraj projekta e-šolstvo pripravlja e-gradiva tudi podjetje Svarog za področje
obče geografije in geografije Evrope in Azije. Gradivo obsega več kot 400
zaslonskih strani in več tipov animacij. Je prostodostopno na spletni strani
http://www.svarog.si/geografija/. Vsebina šteje skupaj 20 poglavij, vsako sestoji
iz različnega števila podstrani z vsebino. Vsebina na eni zaslonski strani smiselno
ustreza enemu učnemu koraku. Stranem z vsebino sledijo naloge za ponavljanje in
utrjevanje znanja, ki so enostavne ali strukturirane. Nepravilnim odgovorom so
dodani komentarji, da se učenci ob njih učijo. V osnovi je gradivo namenjeno
samostojnemu učenju in poučevanju 6. in 7. razreda. Poglavji Geografija Evrope
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in Azije sta zaradi podrobnejše obdelave namenjeni tudi srednjim šolam
(http://www.svarog.si/geografija/, pridobljeno 30. 5. 2010).

Slika 8: Primer e-gradiva podjetja Svarog za geografijo Evrope.
Vir: http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11082, pridobljeno 30. 5. 2010.

Didaktična vrednost omenjenega gradiva je v dobri slikovni podlagi, številnih
animacijah, ki nakazujejo postopnost procesov in povezovanje, ter v kvalitetno
izdelanih tematskih zemljevidih, podkrepljenimi s fotografijami, klimogrami
grafikoni ipd. Gradivo je povsem usklajeno s cilji učnega načrta za osnovne šole.
Uresničuje tudi večino ciljev za gimnazije.
4.3.3 E-gradiva, nastala v okviru projekta SIO
Projekt SIO, ki se je ponovno začel razvijati, in katerega cilj je strokovna in
tehnična podpora slovenskemu šolskemu sistemu na področju uvajanj IKT, želi v
skupnost povezati tako učitelje, učence, dijake kot tudi starše
(http://skupnost.sio.si/, pridobljeno 10. 5. 2010).
Portal SIO ponuja primere e-gradiv iz vse Slovenije, različnih izdelovalcev, tako
podjetij kot samih učiteljev. Prednost je prav v skupku pripravljenih, pregledanih
in didaktično ovrednotenih elektronskih gradivih. Uporabniku je omogočeno, da
gradiva pregleda in uporabi tista, ki mu najbolje ustrezajo. Gradiva so zbrana in
razvrščena od 6. do 9. razreda za osnovne šole in od 1. do 4. letnika za srednje
šole
(http://skupnost.sio.si/mod/wiki/view.php?id=73919&page=Geografija,
pridobljeno 12. 1. 2011).
Na portalu so 4 obsežnejša poglavja, ki so sorodna z drugimi predmetnimi
področji, in se za posebne potrebe didaktike geografije delijo še naprej.
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Osnovna poglavja so:
– gradiva za učenje,
– gradiva za poučevanje,
– strokovno usposabljanje,
– pogosta vprašanja.
Prva tri poglavja vsebujejo e-gradivo, razporejeno po naslednjih sklopih.
Preglednica 4: Sklopi za področje geografije na portalu SIO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

učni primeri
spletne učilnice
raziskave
učni načrti
projekti
reference
orodja
spletna mesta
programi
vrednotenja
oddaje
prikazi
didaktične igre
iskanje po virih
poskusi

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

besednjaki
vodiči
zvoki
podatki
podobe
modeli
besedila
internetne dejavnosti
igranj
vlog
simulacije
spletniki
wiki
drugo
drugi spletni viri

Vir: http://www.sio.si/sio/gradiva/repozitorij_gradiv_trubar.html, pridobljeno 10. 5. 2010.

Slika 9: Portal SIO za področje geografije.
Vir: http://www.sio.si/index.php?id=1304, pridobljeno 4. 4. 2010.
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V vsakem sklopu je gradivo pripravljeno in pregledano. Dodana je povezava na
gradivo, osnovni podatki o gradivu, ocena člana, ki je označena z zvezdicami, in
možnost uporabnika, da oceni gradivo.
Podatki
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DA
Slika 10: Primer opisa gradiva za E-učbenik Regionalna geografija Azije iz portala SIO
Vir: http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/index.html, pridobljeno 4. 4. 2010.

Ob teh informacijah potekajo od jeseni 2010 na portalu redni mesečni natečaji egradiv na določene teme. Moderatorji skupnosti za geografije razpišejo temo in
natečaj, ki je odprt za vse slovenske učitelje geografije. Tudi ta gradiva so
objavljena na portalu SIO.
Portal SIO v spletni skupnosti objavlja in združuje tudi novosti in dogodke z
geografskega področja. Ponuja različne forume za izmenjavo izkušenj in mnenj
med učitelji geografije, seznam najbolj zanimive programske opreme, e-gradiv in
primerov dobre rabe. V skupnosti so seznami seminarjev in svetovanj, ki so
namenjena našemu področju, in povezave na koristne strani. Pod njegovim
okriljem potekajo tudi študijske skupine geografije za osnovne šole, gimnazije in
srednje poklicne in strokovne šole.
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4.3.4 E-gradiva proFoture Srednješolskega centra Velenje
Od leta 2005 je skupina, ki deluje v okviru Srednješolskega centra Velenje,
razvila samostojen koncept priprave, izdelave, distribucije in uporabe e-gradiv v
izobraževalnem procesu. V projektih Apolon, Bakhus in Ceres (v okviru
Ministrstva za šolstvo) so za 28 predmetov osnovnih, srednjih in višjih strokovnih
šol izdelali elektronska gradiva. Za učitelje uporabnike so izvedli 62 seminarjev o
uporabi gradiv (Muha, Konečnik in Doler, 2008).
Spletno okolje, ki je podpiralo geografske učilnice, je bilo narejeno v Moodlu.
Učenci so z učitelji uporabljali še forum, e-pošto ipd. V dveh spletnih učilnicah
geografija 7 in geografija 9 ter na šolski spletni strani OŠ Frana Kranjca Celje, ki
za geografijo deluje kot učno okolje, so zbrali:
– multimedijske predstavitve nekaterih snovi v PowerPointu,
– gradiva za utrjevanje in preverjanje znanja (Hot Potatoe),
– e-gradiva (interaktivne učne ure kot e-enote v skladu z učnim načrtom
geografije),
– navodila za izvedbo projektnih nalog,
– geografske povezave do drugih zanimivih geografskih vsebin (DUGS,
spletni kvizi …),
– razna obvestila (svetovalne – mentorske ure za učence),
– odprti forumi za učence,
– določene naloge za učence za sodelovanje v spletni učilnici
(Rebernak, 2008b).

Slika 11: Primer učnega središča Osnovne šole Frana Kranjca v Celju, s primeri preprostih egradiv.
Vir: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/ze7.htm, pridobljeno 4. 4. 2010.

Rebernak je dejal, »da spletno učilnico in svojo spletno stran uporablja kot
dodatek k običajnim uram pouka. Te metode pouka naj bi učenci v večji meri
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uporabljali doma ali ob odsotnosti učitelja za samostojno delo, preverjanje znanja
in tudi zabavo …« (Rebernak, 2008b, str. 34).
Avtor vidi prednost e-gradiv predvsem v multimedijskem učinku (animacijah,
fotografijah, zvoku in videu), ki deluje na vsa čutila učencev, ki si zato lažje
predstavljajo geografske pojave in procese (Rebernak, 2008b).

Slika 12: Primer e-gradiva za spletno učilnico v Moodlu.
Vir: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/Portoroz_08_Rebernak_Muha_Pomen_ikt_in_egradiv_pri_geo.pdf,
pridobljeno 4. 4. 2010.

Gradiva, pripravljena v okviru Srednješolskega centra Velenje, so zasnovana kot
učni pripomoček za poučevanje geografije v osnovni šoli. Omogočajo hiter in
pregleden izbor učnih enot in različnih učnih ciljev (Rebernak, 2008a).
Predstavljena gradiva so bila ena izmed prvih na geografskem področju v
slovenskem prostoru in so celovito pripravljena z zapisanimi cilji, kratko vsebino,
tematskimi kartami, fotografijami in interaktivnimi vajami za ponavljanje in
utrjevanje. In prav v vsem tem je njihova dodana vrednost.
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4.3.5 E-gradivo Filozofske fakultete v Mariboru in Mednarodnega centra za
ekoremediacije
Uspešen primer nabora elektronskih gradiv namenjenih predmetu Študij okolja, ki
se izvaja v splošnih in strokovnih gimnazijah, se pripravlja tudi v okviru projekta
E-študij okolja, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski
socialni sklad. V projektu je nastalo več sklopov e-gradiv za ta predmet. Cilj
projekta je, da se na enem mestu zberejo pomembna gradiva za izobraževanje o
okolju, ki bodo namenjena ponavljanju usvojenega znanja in samoizobraževanju.
Učno gradivo je podprto z vsemi elementi večpredstavnosti (slika, zvok, video in
animacije) in je izdelano v obliki programiranega pouka, ki omogoča pridobivanje
novega znanja, razumeti pojave in procese okoli sebe in utrditi obstoječe znanje
(Vovk Korže, 2008).
Komplet gradiv sestavljajo:
– e-knjiga: Pojdimo k potoku,
– e-učne poti: e-vodna učna pot Dobrava, e-ekomediacijska učna pot Mala
Krka, e-vodna učna pot ob potoku Mokoš, e-geografska učna pot Selo,
– naloge in vaje za ekskurzije in terensko delo na učnih poteh ter
– e-plakati za aktivno vključevanje mladih v družbeno življenje, za
odgovoren odnos do globalnih problemov.
Gradivo vsebuje 28 enot e-gradiv, 45 ilustracij, 35 fotografij, 33 zemljevidov in
ostali kartografski material, 10 risb (skic), 30 minut e-gradiva v obliki zvoka ter
120 minut avdio-, videoposnetka (prav tam).

Slika 13: Primer e-gradiva Pojdimo k potoku.
Vir: http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/scorm/player.php?a=132&currentorg=UMFILOZOFSKA2008717151121-ORG1&scoid=1831, pridobljeno 15. 2. 2010.

Učno gradivo je pripravljeno v sodobnem slogu "blended"
učenja. Torej učno gradivo ni nadomestek učitelja, ampak
njemu v pomoč, za ponavljanje osvojenega znanja in
samoizobraževanje. Upoštevajo se značilnosti ciljne učne
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skupine in njihove intelektualne zmožnosti dojemanja učnih
gradiv. Učno gradivo je podprto z vsemi elementi
multimedije (slike, zvok, video in animacije) in izdelano v
obliki programiranega pouka, kjer je preverjanje osvojenega
znanja na vsaki primerni točki v gradivu. Učna gradiva so
prirejena spletnemu sistemu za e-izobraževanje in sestavljena
v SCORM paketu. (http://distance.pfmb.uni-mb.si/mod/
resource/view.php?id=1802, pridobljeno 15. 2. 2010).
Prednost predstavljenega gradiva je v tem, da je uporabno na različnih stopnjah
izobraževanja. V osnovni šoli lahko posamezne dele uporabimo pri pouku,
terenskem delu, interesni dejavnosti, raziskovalni nalogi, internih projektih znotraj
projekta Ekošola ipd. V srednjih šolah je zraven omenjenega namenjen še
izbirnemu predmetu Študij okolja.
4.3.6 E-gradivo Osnovne šole Brežice
V okviru javnega razpisa za izobraževanje učiteljev za uporabo IKT pri
poučevanju in učenju ter za izdelavo e-gradiv v okviru Ministrstva za šolstvo in
šport je bila leta 2008 za izvajalca e-gradiva, z naslovom E-gradivo: Naravne in
družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope izbrana Osnovna šola Brežice.
Sodelovali so predmetni učitelji imenovane šole, zunanji lektorji in svetovalci ter
računalniško podjetje Arcadia CAD Center iz Ljubljane.
E-gradivo Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope obsega
51 zaslonskih strani in je prilagojeno zahtevam učnega načrta za 7. razred osnovne
šole. Gradivo je namenjeno usvajanju nove učne snovi, poglabljanju, utrjevanju
ter preverjanju znanja.
E-gradivo razvija različne vrste pismenosti, razumljene v vsej
kompleksni strukturi pojava (razvijanje bralne, moralne,
funkcionalne, naravoslovne, medijske, informacijske in
komunikacijske pismenosti ter pismenosti za aktivno
državljanstvo ...), saj lahko le tako razumljena vsestranska
pismenost pripomore k boljšemu delovanju posameznika v
družbenem sistemu. Temeljna dodana vrednost projekta leži v
medpredmetnosti, saj pri učencih spodbuja učenje na več ravneh
in omogoča razvoj večjega števila kompetenc
(http://www.simos.si/egradiva/, pridobljeno 15. 2. 2010).
Predstavljeno e-gradivo vsebuje multimedijske elemente (zvok, sliko, video,
animacije), in sicer vsaj en element na zaslonsko sliko. Vsebuje tudi interaktivne
elemente (obrazec, označevanje, izbiranje, premikanje, grupiranje, povratno
informacijo), in sicer vsaj dva elementa na zaslonsko sliko. Zanimiva je možnost
uporabe spletnega leksikona ter z vsake zaslonske strani dostopnost do avtorja ali
učitelja.
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Slika 14: Primer e-gradiva o Srednji Evropi.
Vir: http://www.simos.si/egradiva/geografija/index.html, pridobljeno 15. 2. 2010.

4.3.7 E-gradiva, objavljena na spletnem portalu Učiteljska.net
Spletni portal http://uciteljska.net/ je namenjen učiteljem različnih predmetnih
področij, da si izmenjujejo informacije, gradivo, učne liste, mnenja, ideje,
izkušnje ipd. Ponuja brezplačno zbirko gradiv in povezav, namenjenih
osnovnošolskim učiteljem. Marca 2010 je portal obsegal 3682 prispevkov vseh
predmetnih področij (2446 učnih gradiv in 1236 povezav) in 640 avtorjev. Portal
pokriva tudi področje geografije in marca 2010 je vseboval 209 geografskih
prispevkov. Pri tem gre za objavo manj obsežnih izobraževalnih gradiv, ki jih v
večini primerov pripravljajo učitelji praktiki in so namenjena uporabi in izmenjavi
(http://uciteljska.net/index.php, pridobljeno 15. 2. 2010).

Slika 15: Spletni portal Učiteljska.net.
Vir: http://uciteljska.net/ucit_search.php?mode=search&contribute_predmet=19, pridobljeno 15. 2. 2010.
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Prednost omenjenega portala in gradiv je v številčnosti dokumentov, ki so na
razpolago, vzorčnih primerih urnih priprav, pisnih preizkusov ipd. Težava je v
nepreglednosti, neenotnosti ter različni zahtevnosti gradiva, ki niso pregledana in
recenzirana.

4.4 GLAVNE UGOTOVITVE
Možnosti za uporabo in vključevanje IKT je pri pouku geografije v Sloveniji
veliko. Izobraževanj in projektov na tem področju že nekaj let ne manjka. S
pomočjo spletne strani Ministrstva za šolstvo je večina spletnih gradiv zbranih na
njihovi spletni strani, kar olajša iskanje in poveča preglednost. V prihodnje bo zbir
urejen v spletni skupnosti SIO, znotraj projekta e-šolstvo. Še vedno gradiva niso
pripravljena po skupnih standardih, in tehnično-organizacijskih zahtevah. Izdelana
so po različnih izhodiščih, didaktičnih in vsebinskih smernicah in od učitelja je
odvisno, da presodi in se odloči, katera bo uporabil. Kljub recenziranim gradivom
je to za učitelja pogosto težka odločitev.
Slabost obstoječih tradicionalnih spletnih gradiv je med drugim tudi v tem, da v
večini uporablja le bolj ali manj učbeniško zasnovana besedila, le redko je
podpora z različnimi računalniškimi strategijami. Novejša spletna učna okolja pa
omogočajo tako skupinsko učenje kot tudi individualno povezovanje med
uporabniki z različnim začetnim znanjem.
Papić, Fon in Jakončič Faganel (2008) so mnenja, da je potrebna večja kakovost
in evalvacija nad pripravljenimi in ponujenimi e-gradivi pri posameznih
področjih.
Med najučinkovitejše načine zbiranja in pregleda gradiv izpostavljajo sistem
presejanja, ko gredo gradiva skozi več stopenj:
– prijavljena gradiva (z opisom, urejenimi avtorskimi pravicami in spletno
povezavo),
– pregledana gradiva (tematska primernost, delovanje in ustreznost opisa),
– ovrednotena gradiva,
– potrjena gradiva (znak kakovosti npr.: e-certifikat).
Poudarjajo, da mora biti skupina strokovnjakov, ki ocenjuje in pregleduje
elektronska gradiva ne le strokovno predmetno izobražena, temveč mora imeti
tudi tehnično znanje. Potrebne so uporabniške izkušnje, celovit pregled e-gradiv,
ki obstajajo v Sloveniji in tujini, upoštevanje sodobnih smernic v izobraževanju in
ciljev pouka (prav tam).
V Evropi so ta problem rešili tako, da je leta 2006 nastala mednarodna fundacija
za kakovost e-gradiv (European Foundation for Quality in E-Learning (EFQUEL)
(Čampelj, 2008).
Pomembno je tudi, da so e-gradiva dostopna pod licenco CreativeCommons, kar
pomeni, da jih lahko ob navedbi avtorja poljubno uporabljamo, spreminjamo in
dopolnjujemo (Čampelj, 2008).
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Na podlagi predstavljenih elektronskih gradiv s področja geografije ter stanja s
tega področja v slovenskem izobraževalnem procesu je smiselno, da nadaljnji
razvoj poteka v smeri:
– nadgradnje didaktičnih, tehničnih in organizacijskih priporočil za pripravo
novih in nadgradnjo obstoječih e-gradiv,
– razvijanje novih pristopov poučevanja in učenja ter pripravi modernih egradiv za potrebe pouka (uporaba najnovejših didaktičnih metod;
spremenjena vloga učitelja in učenca; interaktivnost in večpredstavnost),
– redno vzdrževanje portala z vsemi dostopnimi gradivi.

4.5 POMEN VKLJUČEVANJA IKT V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI
PROCES
V Evropi je bilo med letoma 2002 in 2006 opravljenih 17 evropskih raziskav, ki
so izkazovale nekatere skupne prednosti uporabe in vključevanja IKT v pouk. V
večini raziskav je bilo poudarjeno, da se dosežki učencev povečujejo z uporabo
IKT. Učenci imajo boljše možnosti za delo, povečuje se sposobnost osnovne
pismenosti. Boljše rezultate dosegajo tudi šole, ki so z IKT bolje opremljene in
tehnologijo pogosteje uporabljajo. 86 % učiteljev v Evropi je mnenja, da so učenci
ob uporabi IKT v razredu bolj motivirani in pozorni, saj IKT povzroča močno
motivacijo učencev, ki s pomočjo sistematičnega načrta uporabe preko
kurikuluma razvija učenčevo zvedavost in raziskovalne spretnosti. Prednosti
tehnologije vidijo tudi v večji individualnosti poučevanja, lažji prilagodljivosti
učencem s posebnimi potrebami ali z vedenjskimi motnjami. V Sloveniji
opravljajo kvantitativne raziskave o pomenu vključevanja v vzgojno-izobraževalni
proces predvsem na Ministrstvu za šolstvo in šport ter v drugih javnih zavodih
(Čampelj, 2008).

4.5.1 Prednosti uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu
Različni avtorji (Berčan, 2007; Planinc, 2007; Bačnik, 2008; Mohorčič, 2008;
Rebernak 2008a) s področja uvajanja IKT v pouk navajajo najpogostejše
prednosti uporabe različnih medijev v vzgojno-izobraževalnem procesu:
– spodbujanje in razvijanje informacijske pismenosti,
– samostojna izbira časa in kraja učenja,
– možnost osredinjanja na tiste dele predavanja, vaje oz. gradiva, ki nas
najbolj zanima,
– možnost večkratne ponovitve predavanj, vaj oz. gradiva,
– večjo samostojnost pri zbiranju informacij in pregledu gradiva,
– možnost vpogleda v informacije preko spleta,
– možnost dopolnjevanja gradiva za svoje potrebe (podčrtovanje,
dopisovanje …),
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

možnost uporabe zvoka, videa, posnetkov, animacij (po tem se bistveno
loči od učbenika),
večja nazornost pouka,
obogatitev predmeta,
izobraževanje ne glede na prostor in čas,
učenec je aktivni sodelavec in ne le spremljevalec dogajanja,
lažje presojanje in razumevanje različnih pojavov, procesov …,
prilagodljivost kraja, časa in hitrosti učenja,
uresničevanje individualizacije in diferenciacije,
boljši dostop do informacij,
prilagodljivost učnim stilom ter hitrosti učenja vsakega posameznika,
povečanje storilnosti učiteljev,
možnost samopreverjanja in večje samokontrole,
učinkovitejše, poglobljeno in individualnim željam prilagojeno
pridobivanje informacij,
obsežnejša miselna aktivnost,
izgradnja osebnega znanja skozi individualne izobraževalne procese,
ponavljanje v svojem ritmu, ponavljanje različnih delov vsebin v odvisnosti
od individualnih potreb,
učitelj se lažje posveti posameznim učencem oz. problemom,
omogočeni sta komunikacija in izmenjava izkušenj med vrstniki iz
različnih koncev sveta,
prednost za šole v odmaknjenih ali socialno nezanimivih predelih,
možnost takojšnje povratne informacije,
večja dostopnost znanja,
možnost reševanja izobraževalnih iger,
učitelje in učence povezuje s tekočimi in najnovejšimi učnimi in
strokovnimi dogodki,
omogoča sodelovanje, dopolnjevanje in nadgrajevanje znanja zunaj
učilnice in določenega časa izobraževanja,
lažje se ocenjuje učenčeve zmožnosti,
učenec ima večji nabor predstavitvenih možnosti,
istočasno usvajanje teorij in pridobivanje izkušenj,
učenec lažje pokaže sposobnost za reševanja problemov,
prostorsko predstavo sveta utrdimo in poglobimo,
prinaša osnove medijskega izobraževanja,
prispeva k medijskemu in digitalnemu opismenjevanju,
poudarja pomen medkulturnega učenja in dvojezičnosti,
zbiranje podatkov o učenčevem delu, sodelovanju, napredku.

4.5.2 Pomanjkljivosti uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu
Danes je moderna tehnologija vsak dan vpeta v življenje posameznika, vendar
marsikdo še ni vešč njene uporabe ali je ne uporablja. Težave se lahko pojavijo pri
uporabi kamere, digitalnega fotoaparata, mobitela, povezave vseh teh
pripomočkov z računalnikom, uporaba GPS, programov GIS, spletnih učilnic in
podobno.
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Med najpogostejše pomanjkljivosti uporabe IKT v pouk številni avtorji (Berčan,
2007; Planinc, 2007; Bačnik, 2008; Mohorčič, 2008; Rebernak 2008 a) naštevajo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

težave z iskanjem bistvenih informacij,
vse informacije s svetovnega spleta niso točne, strokovne in preverljive,
večja je možnost, da pride do oviranega socialnega razvoja odnosov med
učenci,
uvajanje IKT zahteva veliko časa,
učitelji težko izbirajo med številnimi ponudniki istih tehnologij,
učitelji ne poznajo moderne tehnologije dovolj dobro, ne znajo je smotrno
uporabljati in vključiti v pouk,
nakup tehnologije je vezan na finančna sredstva,
odvisnost poučevanja od razpoložljive strojne in programske opreme ter
komunikacijskih povezav,
pretirana uporaba tehnologije lahko zanemari ustvarjalnost posameznih
učencev,
avtorstvo pravic posameznih gradiv ali njihovih delov,
zagotavljanje enakih možnosti za vse učence (glede na opremljenost,
sposobnosti, posebne potrebe ipd.),
različne zakonske in etične omejitve,
aktivna uporaba IKT, ki vsaj na začetku od učitelja zahteva več priprav,
učitelja bolj bremeni.

Ob pomanjkljivem znanju, hitrem spreminjanju tehnologije, številnih različnih
ponudnikov istega didaktičnega pripomočka (npr. interaktivne table: Smartboard,
Interwrite, Promethean, Hitachi …) se pojavljajo še težave z množico
nepreglednih in pogosto tudi napačnih informacij, ki so na svetovnem spletu. Tudi
elektronska gradiva, ki jih lahko uporabljamo za potrebe pouka geografije, so
različno strokovno in kvalitetno pripravljena.
Tudi to je razlog, da so se na Zavodu za šolstvo, Ministrstvu za šolstvo in
Evropskem socialnem skladu odločili, da bodo v okviru info.edus.si pripravili
skupino strokovnjakov, ki bo ocenila nastajajoča e-gradiva. Strokovna skupina je
mnenja, da tudi v Sloveniji potrebujemo informacijski portal za učitelje, ki bo
vseboval kakovostna učna elektronska gradiva. S tem se bo zagotovila večja
kakovost ponudbe, povečala se bo uporaba slednjih v šolah ter posledično
povečala priprava kakovostnih elektronskih gradiv. (http://info.edus.si/info/
index.php/evalvacija-e-gradiv, pridobljeno 16. 2. 2010).
Naloge strokovne skupine so:
– analizirati obstoječe stanje kakovosti elektronskih gradiv v Sloveniji,
Evropi in drugje po svetu,
– na podlagi obstoječih standardov v e-izobraževanju pripraviti priporočila za
opisovanje gradiv v Sloveniji,
– v skladu z nacionalno strategijo e-izobraževanja pripraviti smernice
evalviranja elektronskih gradiv za obdobje imenovanja,
– pripraviti evalvacijski sistem za preverjanje kakovosti gradiv in aplikacij,
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–

vzpostaviti ustrezen sistem ovrednotenja za pridobivanje certifikatov
kakovosti,
– vzpostaviti vstopno informacijsko točko v obliki portala za iskanje
kakovostnih elektronskih gradiv in aplikacij ter ovrednotenje,
– oceniti stroške delovanja portala in sistema evalvacij,
– širiti informacije in zavest o kakovosti elektronskih gradiv in aplikacij.
(http://info.edus.si/info/index.php/evalvacija-e-gradiv, pridobljeno 16. 2. 2010).
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5 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV GEOGRAFIJE ZA
PODROČJE UPORABE INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Z uporabo novih digitalnih orodij in IKT se spreminjajo tudi potrebe učiteljev po
izobraževanju. Spreminjajo se načini posredovanja znanja ter didaktični
pripomočki.
IKT lahko pomembno prispeva k uresničevanju ciljev vzgoje za trajnostni razvoj,
tako da pomaga študentom, da pridobijo znanje in razvijajo sposobnosti, potrebne
za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Le tako bodo bodoči učitelji
svoje znanje uspešno prenašali naprej na učence. Zato so kot prednostno nalogo in
cilj geografskega izobraževanja opredelili spodbujanje akademskih razprav in
izmenjav za raziskave o rabi IKT na geografskem področju v šolstvu (Haubrich,
Reinfried in Schleicher, 2007).
IKT bo dramatično spremenila poučevanje in učenje v prihodnosti. Njene
prednosti so v interaktivnosti orodja, ki se pri pouku lahko uporablja samostojno
ali pa za sodelovalno učenje (Haubrich idr., 2007).
Uspešna prenova izobraževalnih programov na različnih stopnjah izobraževanja
zahteva spremembe v izobraževanju učiteljev, njihovem vseživljenjskem učenju
in delu. Zaradi temeljne prenove učnih načrtov in izobraževalnih programov je
smiselno razmišljati tudi o ustreznosti filozofije, po kateri se današnji učitelji
izobražujejo.

5.1 DODIPLOMSKO IN PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE
Lizbonska deklaracija iz leta 2000 govori o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti
izobraževanja tudi na področju izobraževanja učiteljev in izobraževalcev, večji
dostopnosti ter pogostejši uporabi IKT (Lipovšek, 2007).
Tuje raziskave dokazujejo, da je pouk s pomočjo IKT bolj
kakovosten takrat, ko so učitelji ustrezno didaktično
usposobljeni za uporabo IKT pri pouku in delujejo v okolju,
ki spodbuja njihovo uporabo. Tisti učitelji začnejo slej ko prej
razvijati in krepiti svoje didaktične IKT-sposobnosti že v času
dodiplomskega študija in tudi kasneje spremljajo novosti s
tega področja (Zavašnik, 2008, str. 11).
Prva teoretična znanja s področja predmetne didaktike dobijo bodoči učitelji
geografije v 3. in 4. letniku, ko se pri predmetu didaktika geografije I in II
seznanijo z razvojem didaktike pouka geografije v Sloveniji in v svetu. Takrat
spoznajo učne načrte predmeta za različne vrste in tipe šol, se seznanijo s
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sodobnimi oblikami in metodami poučevanja geografije ter se usposobijo za
njihovo izvajanje v skladu z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka geografije.
Namen didaktike geografije je torej pridobivanje in razvijanje teoretičnih znanj,
praktičnih veščin za potrebe pouka. To didaktiko geografije obvezuje, da povezuje
najnovejše smernice vzgoje in izobraževanja s pedagoško prakso
(http://www.geografija.com/program/pedagoski_f.htm, pridobljeno 10. 12. 2004).
Avtorica Kolenc Kolnik (2005a) je ugotovila, da prenova izobraževanj za učitelje
ni potekala vzporedno s kurikularno prenovo slovenskega izobraževanja.
Didaktiki študijskih programov, ki poučujejo predmete na visokošolskih
ustanovah, so v večini sami sledili trendu in razvoju ter tako vnašali številne
novosti in aktualnosti, kar pa nakazuje na nujnost korenitih sprememb pedagoških
študijskih programov. Ista avtorica navaja tudi, da dodiplomsko usposabljanje
bodočih učiteljev geografije že nekaj desetletij ni doživelo večjih organizacijskih
in normativnih sprememb. Prihodnjim učiteljem manjkajo predvsem praktični
vidik neposrednega dela z učenci, medpredmetnost in povezovanje z drugimi
predmeti ter znanje s področja šolske zakonodaje.
Spremembe v izobraževanju bodočih učiteljev geografije pa so se pričele z
vpeljavo bolonjskega študijskega programa. Po uvedbi prve stopnje bolonjskega
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Geografija« v študijskem letu
2008/09, bodo lahko študentje prvič v študijskem letu 2011/12 nadaljevali in
nadgradili svojo izobrazbo v dvopredmetnem študijskem programu druge stopnje
»Geografija«. Ta bo posebej namenjen pridobivanju znanja in veščin za
poučevanje geografije v osnovnih in srednjih šolah. (http://www.ff.unimb.si/oddelki/geografija/, pridobljeno 5. 5. 2011).
Raziskava Rajha iz leta 2004 je pokazala, da 40 % anketiranih učiteljev meni, da v
času študija glede uporabe avdiovizualnih sredstev ni pridobilo dovolj znanja. 43
% jih meni, da so znanje pridobili, vendar ne toliko, da bi lahko z njim zanesljivo
obvladali avdiovizualna sredstva. Le 4 % so menili, da so pridobili ustrezno
znanje, medtem ko jih je 13% mnenja, da med študijem teh znanj in veščin niso
pridobili. Največ potrebnega znanja so pridobili pri predmetih izobraževalna
tehnologija, večpredstavnost, didaktika geografije ter geografiji turizma (Rajh,
2005).
Smiselno bi bilo, da bi ob vpisu na pedagoški študij geografije od kandidatov
preverjale posameznikove spretnosti in kompetence, pomembne za medsebojne
odnose, delo, komunikacijo z otroki in mladino ter organizacijske in retorične
sposobnosti.
Koristno bi bilo študente naučiti uporabljati različno geografsko opremo,
programe in orodja za risanje kart ter priprave e-gradiv v dodiplomskem
izobraževanju. Zelo dobrodošlo bi bilo pogostejše delo s praktiki, sprotno
seznanjanje z novostmi in pripomočki, ki izhajajo in se vključujejo v pouk
geografije. Koristila bi tudi nabor in predstavitev elektronskih učbenikov oz. egradiv, ki jih učitelji geografije lahko uporabljamo pri pouku s pomočjo
informacijske opreme.
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Učitelji naj bi ustrezno znanje o uporabi IKT pridobili v času svojega šolanja in
izobraževanja. Veliko možnosti se kaže ob prenovi sedanjih študijskih programov
v skladu z bolonjskim procesom. V okviru 2. stopnje dvopredmetnega
pedagoškega študija geografije bo v prihodnje v predmetniku programa obvezni
študijski predmet IKT pri pouku geografije. Podoben predmet bi v obliki
izobraževalnega programa lahko ponudili dosedanjim osnovno- in srednješolskim
učiteljem (v obliki seminarjev, delavnic ali modulov).
O vključevanju in sistematičnem seznanjanju z vsebinami IKT že v času
dodiplomskega študija razmišlja tudi Zavašnikova (2008), ki govori o vpeljavi
dvo- ali večstopenjskega standarda e-kompetentnega učitelja, pri čemer bi prvo
stopnjo oz. raven standarda morali doseči vsi učitelji že ob koncu dodiplomskega
študija, kasneje, ob permanentnem izobraževanju, pa še drugo stopnjo.
V Sloveniji nimamo standardov ali spričeval, ki bi izkazovali IKT-kompetentnost
prihodnjih učiteljev. Končni cilj projekta e-šolstvo, ki na več kot 25 področjih
vzgoje in izobraževanja uvaja nove standarde uporabe le-tega, je uvedba standarda
e-kompetentnega učitelja, ki naj bi ga v naslednjih 10 letih dosegel vsak učitelj in
bil potrjen s potrebnim certifikatom. Toda to se dogaja na področju stalnega
strokovnega izobraževanja učiteljev, ne pa tudi na dodiplomskem ali
podiplomskem izobraževanju geografov.

5.2 VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE
Možnosti izobraževanja uporabe nove tehnologije in pripomočkov za potrebe
pouka geografije so različne. Učitelj, ki se za uporabo IKT želi usposobiti, lahko
to stori preko številnih razpisanih in izpeljanih seminarjev Ministrstva za šolstvo
in šport, Zavoda RS za šolstvo, številnih zasebnih podjetij, organizacij, ki
pripravljajo elektronska gradiva, in ponudnikov konkretnih tehničnih
pripomočkov. Posamezni seminarji, konference in projekti so bili podrobneje
predstavljeni že v poglavju Pomembnejši projekti, namenjeni uvajanju in uporabi
IKT pri pouku geografije v Sloveniji.
Avtorica Kreuh (2008) poudarja, da tudi e-razvojna skupina v okviru Zavoda RS
za šolstvo že nekaj let skrbi za razvoj didaktike pouka ob uporabi IKT in za
strokovno podporo učiteljem in šolam. »S pomočjo učiteljev praktikov so
pripravili številna usposabljanja, gradiva za pouk, hkrati pa so člani e-razvojnih
skupin vpleteni tudi v prenovo katalogov znanj in učnih načrtov.« (Kreuh, 2008,
str. 9). Tudi opremljenost šol je urejena že vse od začetka 90-ih let, ko Ministrstvo
za šolstvo in šport opremlja šole z računalniško in drugo potrebno tehnologijo.
Poleg že uveljavljenih ponudnikov stalnega strokovnega izpopolnjevanja
(Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Univerza v Mariboru,
Univerza v Ljubljani …) se učitelji lahko izobražujejo tudi na mednarodnih
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seminarjih, konferencah in izobraževanju. Vključujejo se lahko v mednarodne
projekte in razne oblike sodelovanja.
O rabi in uporabi IKT pri pouku geografije je danes dostopnih že veliko
informacij, njihova uporaba je odvisna tudi od zanimanja učiteljev in
uporabnikov. Številne strokovne pedagoške revije (npr. Vzgoja in izobraževanje)
ter strokovne geografske revije (npr. Geografija v šoli), študentski časopisi (npr.
Geomix) predstavljajo primere dobre prakse in možne načine uporabe IKT pri
pouku. Učitelje obveščajo o novostih s tehniškega področja, seminarjih,
možnostih vključevanja, sodelovanja ipd. Revijo za interaktivno izobraževanje
učiteljev, ki jo izdaja podjetje Svarog, se na njihovi spletni strani lahko naroči
brezplačno (http://www.svarog.si/iucitelj/, pridobljeno 13. 12. 2010).
Podjetje Svarog, ki se je najprej ukvarjalo s pripravo izobraževalnih vsebin, ob
izdelavi elektronskih gradiv nudi posameznikom in podjetjem tudi tehnično in
strokovno podporo pri izdelavi elektronskega gradiva. Podobno deluje tudi
Srednješolski center v Velenju, v okviru katerega deluje projektna skupina
ProFutura, ki pripravlja elektronska gradiva, in pomaga pri postavitvi spletnih
učilnic. V ta proces so vključeni tudi številni učitelji geografije, ki pripravijo
vsebinsko osnovo za elektronsko obdelavo in prikaz.
Med cilje stalnega strokovnega usposabljanja učiteljev v prihodnje Mohorčič
(2008, str. 15) izpostavlja:
– usposobljenega učitelja za kritičen odnos do potencialnih e-učnih okolij, egradiv in tehnik poučevanja z uporabo IKT,
– preizkušanje novih tehnik poučevanja in učenja z IKT,
– razvijanje poučevanja in mentorstva pri podpori e-učnega okolja,
– opogumljanje učiteljev praktikov k samovrednotenju ob uporabi IKT,
– omogočanje in spodbujanje napredovanja učiteljev ob pridobivanju novih
znanj s področja IKT.

5.3 PREDVIDENA UPORABA IKT V PRIHODNJE
Učenje in izobraževanje že danes ne potekata izključno v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, še manj bosta v prihodnje. Vedno pogosteje bosta potekala po
različnih medijih, obsegala in prepletala se bodo različna predmetna področja,
tradicionalno predavanje se spreminja v organiziranje, usmerjanje in vodenje.
Smer razvoja tehnologije je težko napovedati. Lahko predvidevamo, katera
tehnologija se bo pri pouku zaradi uporabnosti in cene verjetno vedno pogosteje
uporabljala.
Gerlič (2004b) omenja nove načine poučevanja in učenja z uporabo IKT:
– shranjevanje informacij: elektronsko shranjevanje na prenosnih medijih
(CD, DVD) in medmrežnih povezavah (svetovni splet),
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–
–
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sporazumevanje: različna orodja (elektronska pošta, svetovni splet, novice
…) omogočajo povezovanje ljudi s celega sveta,
nova učna orodja: ponujajo v času in prostoru in so široko dosegljiva
(računalniške konference, videokonference, interaktivna televizija),
nove metode poučevanja: s pomočjo multimedijskih paketov in drugih
orodij,
potencial za povezovanje in premoščanje.

V prihodnje se zagotovo ne bomo mogli izogniti vse novejši programski in strojni
opremi, računalniškim omrežjem, raziskavam ter izobraževanju (Gerlič, 2004b).
Čedalje bolj bo v šolah razširjena uporaba mobilnih telefonov in dlančnikov.
Zaradi zniževanja cen se bodo verjetno pogosteje uporabljali tablični računalniki.
Te bi lahko po mnenju Gerliča učitelji uporabljali za elektronsko redovalnico kot
zvezek z zapiski, učenci pa kot delovni zvezek, ki bi jim olajšal timsko delo.
Prihodnost tehnologije bo temeljila na čim bolj intuitivnih in človeku prijaznih
računalniških vmesnikih in multimedijski tehnologiji. Pri posredovanju vseh
informacij bo še naprej pomemben svetovni splet. Razvijali in vse dostopnejši
bodo številni hibridni aparati, ki bodo zmogli brati elektronsko pošto, zajemati
zvočne posnetke, slike ipd. (prav tam).
Še naprej bodo pomembna orodja, namenjena predstavitvam in posedovanju
multimedijskih gradiv, kot so: PowerPoint, zvočni in videoposnetki, spletne
strani, bele interaktivne table, video v živo, video na zahtevo z videostrežnikom,
telefonski pogovori, videokonferenčni sistemi ipd. Ista avtorja omenjata tudi
poskuse s halogenskimi slikami, ki bi lahko v prihodnje popestrili pouk
zgodovine, zemljepisa, biologije, fizike in kemije. Danes se v tujini občasno že
pojavlja uporaba posebnih očal, ki omogočajo tridimenzionalno sliko in prostorski
prikaz. Javo3D ali VRML uporabljajo tudi že različne računalniške igrice in
sredstva.
Med glavnimi strateškimi usmeritvami vzgoje in izobraževanja so izpostavljeni:
– strokovni razvoj posameznika (dvig ravni in kakovost znanja s področja
uporabe IKT na vseh nivojih in področjih izobraževanja),
– razvojno-raziskovalni in izobraževalni proces (razširiti in medsebojno
povezati razvoj in raziskovanje ter dvigniti raven in ponudbo
izobraževanja),
– razširitev ponujenih e-gradiv (ter dvig kakovosti in javne dostopnosti teh
vsebin; vzpostaviti sistem enotnega tehnološkega, didaktičnega in
organizacijskega vidika priprave teh gradiv),
– organiziranost informatizacije šolstva in infrastrukture (tudi v prihodnje
dvigovati raven opremljenosti vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ravni
vsakega posameznika, nadgraditi tehnično pomoč, svetovanje ipd.)
(Čampelj, 2008).
Po mnenju avtorjev Polšak, Lipovšek in Lilek (2008) bo uporaba IKT pri pouku
geografije v prihodnje temeljila na razvijanju zmožnosti in kompetenc v skladu z
učnim načrtom, razvijanjem znanja, spretnosti, veščin in odnosov v skladu s cilji
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učnega načrta ter štirimi glavnimi cilji pouka v prihodnje, ki so: človekova
osebnostna izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, družbena vključenost ter
zaposlitev.
Raba računalnika po mnenju istih avtorjev omogoča :
– razvijanje procesnega znanja (zbiranje, izbiranje, primerjanje, analiziranje
...),
– jasnejše postavljanje ciljev pouka,
– skozi predstavitve in nastope učencev prepoznavanje, ali učenci
razumevajo in osvajajo cilje,
– objektiviziranje ocenjevanja,
– učenje v razmišljajoči in sodelovalni skupnosti,
– raznovrstne oblike učenja: skupinsko, raziskovalno, partnersko, celostno,
problemsko, sodelovalno, vsebinsko in vodeno; možna večja
individualizacija pouka,
– prikaz rezultatov, razmišljanja v obliki spletnika (bloga), elektronske mape
dosežkov, pošiljanja e-sporočil, ustvarjanja spletnih enciklopedij, oddaj
(podcastov) in družbenih mrež
(Polšak, Lipovše in Lilek, 2008).
Avtorji izpostavljajo štiri dejavnosti rabe računalnika v prihodnje:
– za lastno uporabo (za zbiranje in organiziranje informacij ter
administrativno podporo pouka),
– frontalno demonstriranje pri pouku,
– delo učencev z računalnikom pri pouku,
– samostojno delo učencev z rabo informacijske tehnologije (prav tam).
Pri vključevanju tehnologije v pouk upošteva učitelj pogoje na šoli, učne cilje in
vsebine, sposobnosti in zainteresiranost učencev, razpoložljive vire, nazornost,
učinkovitost, gospodarnost in podobno. Kot tržno nišo geografije avtorji
imenujejo geografske informacijske sisteme (GIS), ki predstavljajo stično točko
geografije in računalnika (prav tam).
Učitelji naj bi že danes in tudi v prihodnje bili usposobljeni izbrati primerna egradiva in orodja ter tehnike, s katerimi bodo pri učencih dosegli kar najbolj
učinkovito pridobivanje znanja.
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6 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE NA DVEH IZBRANIH PRIMERIH IZ TUJINE
Učni načrti vsebujejo cilje in vsebine, ki se nanašajo na regionalne in nacionalne
potrebe, in se od regije do regije oz. države razlikujejo. Vseeno obstajajo osnovna
merila, ki jih je na nacionalni ravni treba upoštevati pri oblikovanju, spreminjanju
ali dopolnjevanju geografskih učnih načrtov (Haubrich idr., 2007).
Geografsko izobraževanje v vseh držav izhaja iz enakega cilja. Ta je, kako s čim
cenejšo šolo usposobiti samostojnega, podjetnega in učinkovitega delavca, ki bo
obvladal tehnologijo 21. stoletja, oz. kako izobraziti posameznika, ki se bo
sporazumeval v najmanj dveh jezikih, imel pozitiven odnos do kulturne pestrosti ter
se zavzemal za trajnostni razvoj (Lipovšek, 2005).
Gerlič (2004b) ugotavlja, da je iz analize svetovne literature, ki obravnava uporabo
IKT, moč ugotoviti, da na področju uporabe in vključevanja IKT v pouk zaradi
različnih družbeno-ekonomskih in izobraževalnih sistemov ter razlik v razvitosti
držav med državami vladajo velike razlike.

6.1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V
VELIKI BRITANIJI

V Veliki Britaniji se je z uvedbo osebnih računalnikov v osnovnih šolah začela
pojavljati informacijska tehnologija v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. IKT so v
nacionalni kurikulum vnesli leta 1990 kot prednostni cilj osnovnošolskega
izobraževanja (Rajh, 2005).
Leta 1995 so nacionalni kurikulum dopolnili in uporabi IKT namenili še večji
pomen. V kurikulumu za osnovne šole so zapisali, da morajo učencem biti dane
možnosti, primerne za razvoj njihovih sposobnosti glede uporabe IKT v
izobraževanju pri vseh predmetih. Posledično se je takrat izboljšala tudi
opremljenost šol z avdio- in videonapravami, računalniki, projektorji,
računalniškimi omrežji, strojno in programsko opremo ipd. (Carter, 1998).
Danes je ob pregledu povzetkov osnovnošolskih in srednješolskih učnih načrtov
Velike Britanije (Anglije, Wallesa in Severne Irske) moč ugotoviti, da je v
angleškem šolskem sistemu predmet informacijska tehnologija vseskozi vključen
v sistem izobraževanja. Predmete IKT koordinira angleško izobraževalno
združenje in agencija za tehnologijo Becta. Učenci poznajo programsko opremo,
se jo učijo uporabljati, seznanjeni so s teorijo tehnologije in jo uporabljajo pri
izobraževanju in reševanju svojih nalog in problemov. Številni učenci se že v
srednji šoli lahko odločijo za študij IKT. Na Škotskem in v severovzhodnem delu
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Anglije so leta 2007 uvedli pilotski projekt izobraževanja in uporabe IKT. S
pomočjo programa so spodbujali in iskali inovativne zamisli IKT in ideje v
procesu trženja. Leta 2010 so pod okriljem družb Microsoft in BT, družbe za
telekomunikacije, omenjeni projekt želeli razširiti na območje celotne Velike
Britanije
(http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communication_technologies_in_e
ducation, pridobljeno 20. 5. 2010).
Med petimi splošnimi cilji pouka geografije v angleških učnih načrtih (Key stage 3,
ki je najustreznejši naši primerjavi od 7. do 9. razreda) ima pomembno mesto
splošni cilj razvijanje geografskih in splošnih veščin. V sklopu omenjenega cilja naj
bi se učenci naučili:
– uporabljati geografski slovar,
– uporabljati pravilno tehniko dela in pripomočke,
– uporabljati globuse in atlase ter zemljevide različnih meril,
– izbirati in uporabljati drugotne vire (npr. fotografije, zračne in satelitske
posnetke, podatke s svetovnega spleta …),
– risati zemljevide v različnih merilih in pri tem uporabljati različne grafične
tehnike ter geografske programe,
– tudi ob pomoči IT komunicirati na različne načine,
– z uporabo IT razvijati veščine odločanja glede na vrsto problema (npr. ob
pomoči prostorskega načrta poiskati najboljšo lokacijo za trgovino)
(Polšak in Lipovšek, 2007).
Carter (1998) poudarja, da mora učitelj geografije obvladati tako svoje geografsko
področje kot tudi rabo medijev, saj bo le tako uporabil vse možnosti za pripravo in
organizacijo kvalitetnega pouka po meri učencev. Učitelj uporablja IKT pri pripravi
na pouk, izvajanju pouka in administraciji. Isti avtor razvija misel, da strokovna
podpora in pomoč učiteljem pri uporabi modernejše tehnologije vpliva na njeno
pogostejšo rabo, kar dviguje njen vpliv v nacionalnem kurikulumu in koristi
učiteljem, ki postajajo avtonomnejši.
Freeman (1997) razvija misel, da je pri pouku geografije v Veliki Britaniji IKT
vključena na vsaj dva načina. Prvi najstarejši način obsega IT, strojno in
programsko opremo računalnikov, ki so omogočali prikazovanje, predvajanje in
samostojno delo učencev doma in v šoli, ter novo tehnologijo, ki obsega sodobne
naprave, navigacije in geografsko-informacijske sisteme, ki se specifično
navezujejo na vsebine tega predmeta.
Učiteljem v Veliki Britaniji je na voljo kar precej strokovne literature, ki opisuje
strokovne ugotovitve s področja uporabe interneta pri pouku geografije. Eden
izmed njih je »Secondary Geography Handbook« (Priročnik za srednješolsko
geografijo), ki ga je leta 2006 izdala Zveza britanskih učiteljev geografije
(Geography Association). Skupaj s knjižno izdajo so na njihovi spletni strani
objavili spletne povezave, ki jih avtor navaja v priročniku (Planinc, 2007).
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Zveza britanskih učiteljev je v sodelovanju z Nacionalnim odborom za
izobraževanje s pomočjo tehnologije potrdila pet možnosti, pri katerih lahko
multimedijska tehnologija pomaga učencem pri pouku geografije. Te so:
– zviševanje učenčeve spretnosti geografskega raziskovanja,
– zagotavljanje informacijskih virov za zviševanje njihovega geografskega
znanja,
– nudenje podpore pri razvijanju učenčevega razumevanja geografskih
procesov in odnosov,
– omogočanje dostopa do podob in ljudi iz različnih okolij,
– prispevanje h krepitvi zavesti glede na vpliv IKT na spreminjajoči svet
(Carter, 1998).
Britanska agencija za izobraževalno komunikacijo in tehnologijo Becta v
raziskavi iz leta 2004 (What the research says ...) ugotavlja, da lahko IKT v
geografiji pomaga učencem:
- obogatiti geografsko znanje in izboljšati geografske raziskovalne sposobnosti,
- razviti znanje grafične, statistične in prostorske analize,
- razviti kartografske veščine,
- izkusiti alternativni prikaz ljudi, krajev in območij ter proces spreminjanja
življenjskega okolja,
- narediti simulacijo ali model geografskih sistemov in okolja,
- povezati se z učenci iz drugačnega okolja preko e-pošte, spletne kamere in
videokonference,
- izboljšati prikaz dela z obogatenimi predstavitvami,
- povečati zavedanje vpliva IKT v modernem svetu
(Planinc, 2007, str. 11).
Ob pregledu stanja vključenosti IKT v Veliki Britaniji smo ugotovili, da je uporaba
IKT tam samoumevna in vpeta v izobraževalni sistem. Sama uporaba se ne razume
kot dodatna zmožnost pri učenju in poučevanju, temveč kot ključni element
uspešnega učenja, poučevanja in vodenja šole. Zmožnost uporabe IKT predstavlja
del učiteljeve licence in tako značko IKT (ICT Mark) dobi le tista šola (in ne
posameznik), ki je tudi zaradi uporabe IKT nadpovprečno uspešna na osmih
področjih: vodenje in upravljanje, kurikulum, učenje in poučevanje, vrednotenje,
profesionalni razvoj, dodatne priložnosti za učenje, viri in učinki na učenčeve
dosežke (Podgoršek idr., 2008).
Vzoren primer prepletanja in uporabnosti tehnologije in izobraževanja predstavlja
Londonsko omrežje za učenje – London Grid for Learning, ki je konzorcij 33
lokalnih oblasti, ki omogočajo širokopasovne povezave, omrežne storitve, osnovo
skupnega učenja, spletnih vsebin in podporo skupnosti za vse šole v Londonu.
Ustanovljen je bil z namenom zagotoviti obsežno in stroškovno učinkovite
storitve IKT, zlasti širokopasovno povezave in e-učenje. Prvič so omrežje
uporabili junija 2000, zdaj pa zagotavlja širokopasovno povezanost vsem 2600
državnim šolam v Londonu. Nekatere spletne vsebine so javno dostopne, druge so
vidne le ob registraciji. Registrirani uporabniki lahko do vsebin dostopajo
kjerkoli, potrebujejo le geslo. Učitelji in učenci lahko v mreži izmenjujejo svoje
izkušnje, predloge, izpolnjujejo šolske obveznosti …, rešujejo naloge, kvize … in
71

se na ta njim prijazen način naučijo geografije (http://www.lgfl.info/Pages/
index.aspx, pridobljeno 15. 6. 2010).

6.2 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V
NEMČIJI
IT so v nemški izobraževalni sistem začeli uvajati ob njenem množičnem
pojavljanju v začetku 90-ih let, saj so spoznali, da vključevanje tehnologije v
šolstvu zaostaja. Prepričani so bili, da mora pouk geografije biti orientiran v
prihodnost in mora vključevati pomembnejše dosežke sodobne družbe. Učenci
morajo poznati in pri pouku geografije uporabljati nove tehnologije ter jih znati
kritično ovrednotiti. Veliko možnost presoje in reševanja aktualnih problemov so
tako prepoznali v geografskih informacijskih sistemih, ki imajo zadnjih deset let v
nemških izobraževalnih programih pomembno vlogo (http://gis-im-unterricht.de/
index.php?hauptmenue=111&sprache=de, pridobljeno 15. 5. 2010).
Učni načrti v Nemčiji zelo spodbujajo uporabo IKT pri pouku geografije, vendar
naj bi bila dejanska uporaba pri pouku po raziskavi, ki jo je leta 2007 izpeljala
univerza za izobraževanje v Freiburgu, daleč od teoretičnih ciljev. Največ težav
pri uporabi pripisujejo pomanjkljivemu znanju učiteljev, pomanjkljivi opremi ter
predvsem slabim izkušnjam učiteljev pri poskusih uvajanja novih tehnologij.
Raziskava je pokazala, da računalnika ni v vsaki učilnici in da bi bilo lažje, če bi
lahko bile učne ure daljše (Falk, 2007).
Analiza učnega načrta za osnovno šolo v deželi Saški je pokazala, da so vsebine
razčlenjene tako po razredih kot po tematskih sklopih. Splošni cilji posegajo na
učno-vzgojno področje, razvoj sposobnosti in veščin, splošne cilje geografije in
metodično-didaktična priporočila.
Pri ciljih razvijanja sposobnosti in veščin so opredeljene naslednje aktivnosti
učencev:
– opisovanje, analiziranje in vrednotenje geografskega prostora z različnimi
metodami,
– spoznavanje individualnosti posameznega geografskega prostora in ob tem
ugotavljanje splošno veljavnih zakonov in njihovega vpliva na druga okolja,
– učenci znajo uporabljati karte različnih meril in različne statistične in
slikovne vire,
– razvijajo sposobnost zaznavanja, opazovanja in utemeljevanja lege določenih
objektov,
– razvijajo miselne strukture na podlagi prostorskih procesov,
– razvijajo odgovoren odnos do okolja in njegovega razvoja,
– z ekskurzijami, s poukom in samostojnim delom razvijajo uporabo
geografskih metod dela (zbiranje geografskih informacij, opazovanje ipd.) in
jih znajo ustrezno predstaviti,
– znajo uporabiti geografsko znanje in veščine v različnih življenjskih
okoliščinah
(Polšak in Lipovšek, 2007).
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Žal se zaradi različnih izobraževalnih sistemov, ki niso v pristojnosti zvezne
republike, temveč posameznih 16 zveznih dežel, sistemi in učni načrti med seboj
nekoliko razlikujejo. Kljub temu je v Nemčiji od leta 2001 z računalnikom in
spletnim dostopom opremljenih že vseh 34.000 šol. To je omogočila pobuda Šola
online, ki jo je podprlo Zvezno ministrstvo za izobraževanje in podjetje Deutsche
Telekom AG
(http://www.etwinning.net/sl/pub/news/intervjuji_/interview_with_maike_ziemer.
htm, pridobljeno 4. 6. 2010).
Uvajanje sodobnih medijev v pouk omogoča tudi povezovanje med resničnostjo
in napredkom. Mediji omogočajo prenos vseh vrst informacij in podatkov preko
slik, tabel, grafov, zvoka, številk, besed, zemljevidov … V korist uporabe medijev
pri pouku geografije navajajo tudi podatke, da si le 10 % ljudi zapomni
informacijo, ki jo prebere, 20 % , če jo sliši, 30 % ljudi si podatke zapomni, če jih
vidi, 50 % pa, če jih vidi in sliši. Najvišji delež uspešnosti pomnjenja je dosežen
pri samostojni izdelavi oz. pripravi gradiva (70 %) in kar 90 % pri samostojni
uporabi gradiva oz. izvedbi
(http://www.dokumente-online.com/doc.php?t=medien-im-geographieunterrichtdie-karikatur&i=512, pridobljeno 31. 5. 2010).
V okviru Zveznega ministrstva za izobraževanje in razvoj (BMBF –
Bundesministerium für Bildung und Forschung), Inštituta za didaktiko in
nekaterih osnovnih šol so leta 2009 pričeli s projektom Naturwissenschaften
entdecken. Ugotovili so, da se učenci pri urah kemije, fizike, matematike,
biologije in geografije pogosto dolgočasijo, ne sledijo spremembam in novitetam
znanosti ter raziskovanju in jih teme nasploh ne privlačijo. Cilj projekta je bil
povečati zanimivost in atraktivnost naravoslovnih predmetov v šoli
(http://www.podcampus.de/channels/22/nodes/2358, pridobljeno 31. 5. 2010).
Na področju geografije so učenci od 8. do 10. razreda (v primerjavi s slovenskim
šolskim sistemom so to 8. in 9. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole)
proučevali posledice podnebnih sprememb in možnosti njihovega razvoja v
prihodnje. V okviru projekta so razvili svojo spletno stran s številnimi
interaktivnimi in multimedijskimi vložki. Učenci so delali individualno in delo so
lahko kadarkoli prekinili in shranili spremembe. To je učencem in učiteljem
omogočalo
hkratno
spremljanje
dela
in
napredka
(http://www.naturwissenschaften-entdecken.de/patientweltklima.php?sid=73394540339850324929456025603490, pridobljeno 31. 5.
2010).
Začetki uporabe geografskih informacijskih sistemov v nemških šolah so se začeli
pojavljati leta 1998. Prevladovala je uporaba programov: ArcView, GIS, Idrisi itd.
Na pedagoški akademiji v Bayernu so ustanovili delovno skupino GIS macht
Schule, ki je skrbela za tehnično in strokovno podporo šol, ki so se odločile za te
programe (http://www.lehrer-online.de/gis-macht-schule.php, pridobljeno 31. 5.
2010).
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Konec prejšnjega stoletja so geografski informacijski sistemi predstavljali le del
izobraževanja oz. nekaj modernega, inovativnega v raziskovanju in delu, danes pa
si brez njih ne moremo predstavljati geografskega izobraževanja. Uporaba GIS
predstavlja osrednjo točko osnovno- in srednješolskega izobraževanja. Pri tem
mislimo na podatkovne baze GIS in pripadajočo opremo. Uporabljajo jih tako za
enostavne kartografske potrebe kot tudi za kompleksne geopodatke in analize ter
vse pogostejše WebGIS, ki predstavljajo spletne geografske informacijske sisteme
z bazo podatkov. Te lahko učenci stari od 12 let samostojno obdelujejo,
primerjajo, analizirajo, rišejo zemljevide … Predstavljajo neke vrste spletne
atlase. Gre za samostojno učenje in raziskovanje, ko učenci spletne strani
uporabljajo še za kaj drugega kot za igranje ali klepetanje, ob tem pa se
uresničujejo še kompetence IKT. Učenci podatke samostojno izberejo, določijo
kriterije, območje raziskovanja ter izdelajo karte. Ob koncu sodelujejo v vodeni
diskusiji o izdelavi karte, prikazanih podatkih, njeni vsebini ipd. S tem se
spreminja tudi vloga učitelja, ki postaja koordinator, usmerjevalec pouka in ne več
klasični podajalec znanja in geografskih vsebin (Siegmund in Naumann, 2009).
Na omenjeni spletni strani (http://www.rsg.rothenburg.de/wiki/index.php/GISUnterricht#GIS_im_Erdkundeunterricht), ki je namenjena tako učencem za
pridobivanje podatkov kot tudi učiteljem za iskanje idej za delo z GIS, se nahaja
več primerov uporabe WebGIS pri pouku geografije za različne nivoje šolanja.
Stran vsebuje primere učnih projektov in povezave na zanimive spletne strani z
vsega sveta.
Danes uporabljajo pri pouku geografije srednješolskega izobraževanja predvsem
podprte informacijske sisteme, kot so Diercke WebGIS, Klett-GIS, SchulGIS.
Gledano z didaktičnega vidika ne sme biti vprašanje, ali uporabljati splošne
WebGIS ali te omenjene, podprte s strani raznih založb, podjetij … Pomembneje
je, da učenci ob tem razvijajo metodične kompetence, spoznavajo funkcije GIS,
delo z njimi ter njihovo uporabnost
(http://gis-im-unterricht.de/index.php?hauptmenue=111&sprache=de, pridobljeno
30. 5. 2010).
Pri založbi Klett so pripravili interaktivne zemljevide za Nemčijo, Evropo in svet.
Učitelj lahko glede na namen in uporabnost pri posamezni uri izbere določene
dele kart in jih nadgradi s pomočjo programske opreme interaktivne table
(http://www.kids-interactive.de/agentur/news-detail/datum/2009/02/09/neuesfuer-den-geo-unterricht.html, pridobljeno 30. 5. 2010).
Kot primer izvedbe učnega načrta in doseganja učnih ciljev pouka geografije s
področja razvoja veščin navajamo primer gimnazije v Baden-Württembergu.
Zaradi težje primerljivosti njihovega šolskega sistema z našim smo zapisali leta,
pri katerih učenci na področju geografskih informacijskih sistemov spoznajo
posamezne aktivnosti.
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Preglednica 5: Poznavanje aktivnosti geografskih informacijskih sistemov v gimnaziji BadenWürttemberg.

13–14 let
15–16 let
17–18 let

17–20 let

Interpretirati tematske karte, učence pripraviti na uporabo GIS
(analiziranje satelitskih posnetkov …)
Analizirati karte, nastale s pomočjo GIS (npr. analiza vremenskih
kart …)
Uporabiti, obdelati, interpretirati in predstaviti elektronske
podatke, informacije, pridobljene s kart, besedil, grafikonov,
diagramov, slik, satelitskih posnetkov …
Pridobiti, obdelati, interpretirati in predstaviti digitalne podatke,
pridobljene s kart, besedil, grafikonov, diagramov, statistik, slik
…
Vir: Siegmund in Naumann, 2009, GIS in der Schule 6.

Z uvajanjem novih medijev v proces izobraževanja se ukvarjajo številni inštituti,
tudi inštituti za didaktiko geografije. Najpomembnejša sta v Frankfurtu ob Majni
ter na inštitutu v Giessnu. Skupina znanstvenikov in didaktikov oblikuje
geoinformatiko, napredne znanosti, sodobne medije in njihovo uvajanje v šole.
Podpirajo izobraževanja učiteljev ter nadaljnje raziskovanje in didaktične
možnosti
uporabe
te
tehnologije
pri
pouku
(http://gis-imunterricht.de/index.php?hauptmenue=1&sprache=de, pridobljeno 18. 2. 2011).
V Nemčiji je veliko strokovnih geografskih revij, ki poudarjajo pomen IKT v
šolstvu. Te revije so: Praxis Geographie, Geographie und Schule, GIS in der
Schule, Geographie heute, Computer Interet and Co. im Erdkunde-Unetrricht,
Didactic des Computerunterstutzten Lehrens und Lernens idr.
Pregled omenjenih strokovnih didaktičnih revij in številnih spletnih strani je
pokazal, da je vsem učiteljem geografije in njihovim učencem dosegljiva
naslednja IT s področja geografskih vsebin:
– Digitalne slike in satelitski posnetki
Prvi so jih razvili v delovni skupini Baden-Württenberg. Nekatere najdemo na
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/geographie/gym/modul_2/ (pridobljeno 30.
5. 2010)
– Gradiva za filme
Gradiva so večinoma prostodostopna na svetovnem spletu (www.youtube.de,
http://video.google.de/?hl=de&tab=wv). Njihova težava je v različni kvaliteti in
didaktični zahtevnosti.
–Niz datotek digitalnih medijev (zvoka in slike), ki se oddajajo v paketih preko
spleta. Primeri se nahajajo na spletni strani http://geografree.de/geografree/
Home.html in http://www.ndr-info.de/nachrichten/podcast/index.html.
– Uporaba digitalnih globusov, ki predstavljajo tridimenzionalni prikaz Zemlje in
njenega površja in deluje na učence zelo motivacijsko. Primeri takšnih globusov
so Google Earth, 3D od National Geographic ter NASIN World Wind Globus
http://de.wikipedia.org/wiki/Globus.
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– Uporaba WebGIS
Primeri:
WebGIS Schule: www.webgis-schule.de
WebGIS Rheinland-Pfalz: http://webgis.bildung-rp.de/
Klett
WebGIS
http://diercke.webgis-server.de/application.php?karten=1&
groupid=1
(http://www.google.si/search?q=Medien+beim+Geographieunterricht&hl=sl&star
t=10&sa=N, pridobljeno 30. 5. 2010).
V Nemčiji so priljubljene tudi igre iskanja skritih zakladov s pomočjo GPS. Na
uradni spletni strani Geocachinga (www.geocaching.com) so imeli leta 2008
registriranih 55.000 uporabnikov in skritih zakladov, ki jih lahko učitelji
uporabljajo za popestritev pouka. To je igra, ki poteka po celem svetu. Mentor
skrije zaklad in v portal vpiše koordinate, učenci si jih v šoli s pomočjo
računalnika in spleta izpišejo, zavedejo v GPS in gredo na teren raziskovat in
iskat. Za šole, ki sodelujejo v skupnem tekmovanju, so razpisane praktične
nagrade – GPS za nadaljnjo uporabo v šoli (Luga, 2009).
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III. EMPIRIČNI DEL

7 RAZISKAVA O UPORABI INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI POUKU
GEOGRAFIJE V SLOVENIJI
V okviru magistrskega dela je bila izvedena raziskava o uporabi IKT pri pouku
geografije v Sloveniji. Temeljila je na dejstvu, da se tehnologija v vsakdanjem
življenju pojavlja vedno pogosteje in posledično prodira tudi v šolske učilnice.
Čeprav je IKT v zadnjih 50-ih letih močno vplivala na geografijo kot znanost, se
je zaradi pomanjkanja strojne in programske opreme v geografskih učilnicah in
slabšega oz. kasnejšega izobraževanja učiteljev pri pouku geografije manj
uporabljala (Haubrich, Reinfried in Schleicher, 2007).
Po podatkih, ki so bili objavljeni v okviru projekta Raba interneta v Sloveniji
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, sta leta 2003 dve tretjini
učiteljev vsaj občasno uporabljali računalnik skupaj z učenci, četrtina pa vsaj eno
uro tedensko. Polovica učiteljev je vsaj občasno uporabljala svetovni splet skupaj
z učenci, 12 % pa vsaj eno uro tedensko. Med ovirami za uporabo računalnika in
spleta učitelji najpogosteje navajajo pomanjkljivo opremljenost učilnic z
računalniki in dostopom do svetovnega spleta
(http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&bid=9550&parent=26&p1=276&p2=
285&p4=1489&p4=1353&id=1353, pridobljeno 16. 1. 2010).

7.1 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE RAZISKAVE
Temeljni namen raziskave je ugotoviti stanje vključenosti tehnologije v slovensko
šolsko geografijo in pridobiti mnenje učiteljev geografije o njeni uporabni
vrednosti, njihovi usposobljenosti za delo z njo in potrebi po skupnem idejnem
modelu, ki bi nakazoval možnosti uporabe te tehnologije za potrebe sodobnega
pouka geografije.
V raziskavi so sodelovali učitelji geografije osnovnih in srednjih šol. Zaradi
manjšega števila srednješolskih učiteljev smo združili rezultate strokovnih
gimnazij, srednjih tehniških in poklicnih šol pod skupno oznako srednje šole.
Vzorec raziskave je podrobneje opredeljen v nadaljevanju.
Hipoteze empiričnega raziskovanja smo eksplicitno izrazili z domnevnimi
odgovori. Preizkusili smo jih s pomočjo statističnega preizkusa.
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Raziskavo so usmerjali naslednji raziskovalni cilji in hipoteze:
1. CILJ: Analizirati stanje razpoložljive IKT za poučevanje pri geografiji
(opremljenost geografskih učilnic osnovnih in srednjih šol v Sloveniji).
Hipoteza št. 1:
Vse v raziskavo zajete šole imajo v geografski učilnici vsaj eno navedeno IKT oz.
napravo. Pri tem ni razlik med osnovnimi in srednjimi šolami.
2. CILJ: Analizirati uporabo IKT pri pripravi na pouku geografije v Sloveniji.
Hipoteza št. 2:
V raziskavo zajeti učitelji geografije pri pripravi na pouk geografije najpogosteje
uporabljajo računalnik in spletne strani. Predpostavljamo, da ju pri pripravi na
pouk pogosteje uporabljajo učitelji srednjih šol.
3. CILJ: Analizirati uporabo IKT pri izvedbi pouka geografije v Sloveniji.
Hipoteza št. 3:
V raziskavo zajeti učitelji geografije pri izvedbi pouka geografije najpogosteje
uporabljajo računalnik, LCD-projektor in grafoskop. Predpostavljamo, da ju
pogosteje uporabljajo učitelji srednjih šol.
4. CILJ: Analizirati namene uporabe različne IKT pri pouku geografije v
Sloveniji.
Hipoteza št. 4:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
računalnika v največjem številu izbrali namen uporabe računalnika za pripravo,
izvedbo in evalvacijo pouka in dejavnosti, ki potekajo v njegovem okviru
(terensko delo, ekskurzije).
Hipoteza št. 5:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
interaktivne table v največjem številu izbrali namen interaktivne table za
povečanje nazornosti, predstavljivosti geografskih procesov, pojavov …
Hipoteza št. 6:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe spletnih
strani v največjem številu izbrali namen uporabe spletnih strani za iskanje
informacij, podatkov, idej.
Hipoteza št. 7:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
mobilnih naprav v največjem številu izbrali namen uporabe mobilnih naprav za
komunikacijo z drugimi učitelji in učenci.
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Hipoteza št. 8:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
navigacije GPS v največjem številu izbrali namen uporabe navigacije GPS za
pripravo in izvedbo na ekskurzije, terensko delo …
Hipoteza št. 9:
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
geografskih informacijskih sistemov v največjem številu izbrali namen uporabe
geografskih informacijskih sistemov za obdelovanje in prikazovanje podatkov.
5. CILJ: Seznaniti se z vzroki za uporabo IKT pri pouku geografije.
Hipoteza št. 10:
V raziskavo zajeti učitelji se za uporabo IKT pri pouku geografije najpogosteje
odločajo zaradi lastne želje in ker je uporaba všeč učencem.
6. CILJ: Analizirati, kaj po mnenju učiteljev z uporabo IKT pri pouku geografije
pridobijo učitelji, kaj učenci.
Hipoteza 11:
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učitelji z uporabo
IKT dosežejo večjo nazornost in motivacijo učencev.
Hipoteza 12:
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učenci z uporabo IKT
pridobijo pestrejši in zanimivejši pouk.
7. CILJ: Analizirati, katero tehnologijo učitelji pri pouku geografije pogrešajo.
Hipoteza št. 13:
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učitelji geografije pri
svojem delu pogrešajo interaktivne table.
8. CILJ: Analizirati mnenje učiteljev o njihovi usposobljenosti za uporabo IKT
pri pouku geografije.
Hipoteza 14:
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev geografije meni, da niso dovolj
strokovno usposobljeni za didaktično vključevanje različnih naprav in uporabo
informacijsko-komunikacijskih naprav pri pouku geografije in da potrebujejo še
dodatna izobraževanja. Mnenja med osnovnimi in srednjimi šolami se ne
razlikujejo.
9. CILJ: Analizirati najpogostejše načine pridobivanja znanja o uporabi IKT pri
pouku geografije.

79

Hipoteza 15:
V raziskavi sodelujoči učitelji so si največ znanja o uporabi IKT pridobili s
kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šoli, ter z lastnim izobraževanjem,
lastno željo in raziskovanjem.
10. CILJ: Ugotoviti, ali so učitelji po svojem mnenju dovolj seznanjeni z
možnimi načini uporabe in vključevanja IKT v pouk geografije.
Hipoteza 16:
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev osnovnih in srednjih šol meni, da so o
možnostih uporabe in vključevanja IKT pri pouku geografije premalo seznanjeni.
Pri tem ni razlik med osnovno- in srednješolskimi učitelji.
11. CILJ: S pomočjo mnenj učiteljev analizirati vzroke pomanjkljive uporabe
IKT pri pouku geografije.
Hipoteza 17:
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev meni, da je vzrok, da se pogosteje ne
odločajo za uporabo IKT pri pouku geografije, v pomanjkanju časa. Pri tem ni
razlik med osnovno- in srednješolskimi učitelji.
12. CILJ: Seznaniti se z mnenjem učiteljev o potrebnosti in koristnosti idejnega
modela uporabe IKT pri pouku geografije.
Hipoteza 18:
Več kot 50 % učiteljev geografije meni, da bi jim model uporabe IKT pri
njihovem delu koristil. Pri tem ni pričakovati razlik med osnovno- in
srednješolskimi učitelji.

7.2 METODLOGIJA RAZISKAVE

7.2.1 Raziskovalne metode in raziskovalni vzorec
V magistrski nalogi z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije je bila uporabljena kavzalno
neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja.
V raziskavi je sodelovalo 95 učiteljev geografije osnovnih in srednjih šol. Opravili
smo jo izključno v Sloveniji na naključnem vzorcu učiteljev geografije,
prijavljenih na Geolisto in tistimi učitelji, ki sodelujejo s Filozofsko fakulteto v
Mariboru na področju izobraževanja bodočih učiteljev. Čeprav je samo na Geolisti
prijavljenih več kot 700 učiteljev in drugih ljubiteljev geografije, smo dobili
vrnjenih le 50 anketnih vprašalnikov. Glede na velikost vzorca lahko tako
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sklepamo, da je dejansko stanje uporabe IKT na področju geografije lahko celo
slabše, kot je pokazala analiza tega vzorca.
Spolna struktura vzorca sodelujočih učiteljev geografije je bila 70,5 % (67) žensk
in 29, 5 % (28) moških.
Anketni vprašalnik je rešilo največ osnovnošolskih učiteljev geografije (63
učiteljev oz. 66 %), učiteljev splošnih gimnazij je bilo 32 oz. 26 %. Razliko (8 %)
so predstavljali učitelji strokovnih gimnazij in srednjih tehniških ter poklicnih šol.
Zaradi lažje nadaljnje obdelave in interpretacije rezultatov smo združili različne
vrste srednjih šol pod skupno oznako srednje šole. Tako so srednje šole skupaj
predstavljale 33,7 % odgovorov v vzorcu sodelujočih.
V raziskavi so sodelovali učitelji, ki so imeli v povprečju okrog 15 let delovnih
izkušenj. Iz osnovnih šol je bilo največ učiteljev s 30 in več let delovnih izkušenj,
iz srednjih šol pa med 11 in 15 leti.

Slika 16: Spol učiteljev, sodelujočih v raziskavi.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Slika 17: Učitelji, sodelujoči v raziskavi, glede na vrsto šole, na kateri so zaposleni.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Slika 18: Delovna doba učiteljev, sodelujočih v raziskavi.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

82

Preglednica 6: Delovna doba učiteljev, spol in šola.
spol učitelja
vrsta šole – združeno
OŠ

delovna
učitelja

doba do 5 let
od 6 do 10 let
od 11 do 15 let
od 16 do 20 let
od 21 do 25 let
od 26 do 30 let
nad 30 let

skupaj
SŠ

delovna
učitelja

doba do 5 let
od 6 do 10 let
od 11 do 15 let
od 16 do 20 let
od 21 do 25 let
od 26 do 30 let
nad 30 let

skupaj

moški

ženski

skupaj

f

4

7

11

f (%)

25,0 %

14,9 %

17,5 %

f

3

7

10

f (%)

18,8 %

14,9 %

15,9 %

f

5

4

9

f (%)

31,3 %

8,5 %

14,3 %

f

3

5

8

f (%)

18,8 %

10,6 %

12,7 %

f

0

4

4

f (%)

0,0 %

8,5 %

6,3 %

f

1

8

9

f (%)

6,3 %

17,0 %

14,3 %

f

0

12

12

f (%)

0,0 %

25,5 %

19,0 %

f

16

47

63

f (%)

100,0 %

100,0 %

100,0 %

f

0

4

4

f (%)

0,0 %

20,0 %

12,5 %

f

2

4

6

f (%)

16,7 %

20,0 %

18,8 %

f

3

5

8

f (%)

25,0 %

25,0 %

25,0 %

f

2

3

5

f (%)

16,7 %

15,0 %

15,6 %

f

4

1

5

f (%)

33,3 %

5,0 %

15,6 %

f

1

0

1

f (%)

8,3 %

0,0 %

3,1 %

f

0

3

3

f (%)

0,0 %

15,0 %

9,4 %

f

12

20

32

f (%)

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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7.2.2 Tehnike in instrumenti dela
V magistrski nalogi z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije, smo uporabili dve različni
tehniki dela:
– anketni vprašalnik in
– kvantitativno analizo rezultatov anket.
V magistrski nalogi z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije smo uporabili naslednje
raziskovalne instrumente:
– anketni vprašalnik za učitelje geografije v Sloveniji in
– statistične izračune, tabelarične in grafične prikaze.

7.2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Postopek zbiranja podatkov je potekal od marca do junija 2010. Podatke smo
zbirali na dva načina: študentje 3. in 4. letnikov geografije na Filozofski fakulteti
v Mariboru so v času opravljanja pedagoške prakse poprosili svoje mentorje na
osnovnih in srednjih šolah za izpolnitev anketnega vprašalnika. Ta vprašalnik je
bil izveden v klasični papirni obliki.
Drugi način zbiranja podatkov za raziskavo je junija 2010 potekal preko spletnega
vprašalnika na strežniku, objavljenem na Geolisti, kjer je prijavljenih več kot 700
geografov in ljubiteljev geografije v Sloveniji. Anketni vprašalnik je bil sestavljen
iz desetih vprašanj zaprtega tipa in tremi vprašanji odprtega tipa.
Zbrane podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS. Grafično in
tabelarično smo predstavili pogostost odgovorov in njihov delež glede na celoto.
Kjer je bilo smiselno, smo za lažjo interpretacijo naredili prečno tabelo oz.
rezultate predstavili ločeno za osnovne in srednje šole. Kjer se je kazala statistično
značilna razlika ali vsaj tendenca, smo izračunali Pearsenov χ2 test. Vprašanja
odprtega tipa smo zbrali, jih kategorizirali, deskriptivno obdelali in vključili v
interpretacijo. Pri slednjih nismo iskali razlik med odgovori osnovnih in srednjih
šol, saj so nas zanimali različni vidiki, vzroki in mnenja učiteljev.

7.3 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA
Razpoložljiva tehnologija za poučevanje geografije v geografski učilnici in na šoli
Iz preglednice št. 8 je razvidno, kakšna je opremljenost slovenskih geografskih
učilnic in šol z razpoložljivo tehnologijo oz. napravami. Razvidno je, da ima
večina v raziskavo zajetih učiteljev v svojih učilnicah za pouk geografije še
zmeraj na voljo grafoskop (87,4 %). Visok je tudi delež dostopa do svetovnega
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spleta (86,3 %) ter posledično stacionarnih računalnikov (68,4 %) in stacionarnih
LCD-projektorjev (73,3 %). Nekaj več kot polovica (57,9 %) sodelujočih v
raziskavi ima tudi prenosni računalnik. Visoka je tudi opremljenost geografskih
učilnic z geografsko programsko opremo (71,6 %), televizijskim sprejemnikom in
videorekorderjem (66,3 %) ter CD-predvajalnikom (65,3 %).
Raziskava je pokazala, da je četrtina geografskih učilnic, v katerih poučujejo
anketirani učitelji, opremljena z interaktivnimi tablami. Pričakovano nizek (13,7
%) pa je podatek o opremljenosti geografskih učilnic in šol z geografskimi
informacijskimi sistemi, saj se ti pogosteje uporabljajo v srednjih šolah, ki so v
raziskavi predstavljale 33 % vseh anketirancev. Za ostalo tehnologijo, ki jo imajo
v raziskavo zajeti učitelji na šolah in ne v geografskih učilnicah, sklepamo, da si
jo na šoli izposojajo. To so predvsem digitalni fotoaparat, kamera, bralnik,
tiskalnik …
Preglednica 7: Razpoložljiva tehnologija v geografskih učilnicah in na šolah.
GEO.
razpoložljiva tehnologija v geografskih učilnicah
UČILNICA
ŠOLA
in na šolah
f

f (%)

f

f (%)

prenosni računalnik

43

45,3

55

57,9

stacionarni računalnik

65

68,4

38

40

prenosni LCD-projektor

25

26,3

56

58,9

stacionarni LCD-projektor

70

73,7

25

26,3

geografska programska oprema

68

71,6

23

24,2

grafoskop

83

87,4

33

34,7

internetni dostop

82

86,3

36

37,5

TV in videorekorder

63

66,3

41

43,2

CD-predvajalnik

62

65,3

46

48,4

tiskalnik

15

15,8

75

78,9

bralnik

3

3,2

78

82,1

digitalni fotoaparat

9

9,5

80

84,2

kamera

2

2,1

76

80

i-tabla

24

25, 3

46

48,4

GPS-navigacija

8

8,4

19

20,0

GIS

13

13, 7

6

6, 9

mobilne naprave

6

6,3

49

51,6

641

522

782

120

skupaj

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

V preglednici 8 so prikazani deleži posameznih tehnologij glede na vso v
raziskavi navedeno tehnologijo. Podatki so razvrščeni od najpogosteje zastopanih,
do tistih najmanj zastopanih na šolah nasploh.
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Preglednica 8: Razpoložljiva tehnologija v geografskih učilnicah glede na vso navedeno
tehnologijo.
razpoložljiva tehnologija v geografski
učilnici
%
grafoskop

12,9

dostop do svetovnega spleta

12,8

stacionarni LCD-projektor

10,9

geografska programska oprema

10,6

stacionarni računalnik

10,1

TV in videorekorder

9,8

CD-predvajalnik

9,7

prenosni računalnik

6,7

prenosni LCD-projektor

3,9

i-tabla

3,7

tiskalnik

2,3

GIS

2,0

digitalni fotoaparat

1,4

GPS-navigacija

1,2

mobilne naprave

0,9

bralnik

0,5

kamera

0,3

skupaj

100

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Preglednica 9: Razpoložljiva tehnologija na šoli glede na vso navedeno tehnologijo.
razpoložljiva tehnologija na šoli
%
digitalni fotoaparat

10,2

bralnik

10,0

kamera

9,7

tiskalnik

9,6

prenosni LCD-projektor

7,2

prenosni računalnik

7,0

mobilne naprave

6,3

CD-predvajalnik

5,9

i-tabla

5,9

TV in videorekorder

5,2

stacionarni računalnik

4,9

internetni dostop

4,6

grafoskop

4,2

stacionarni LCD-projektor

3,2

geografska programska oprema

2,9

GPS-navigacija

2,4

GIS

0,8

skupaj

100

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Od vse navedene tehnologije in naprav je v geografskih učilnicah v raziskavo
vključenih učiteljev največ grafoskopov. Učitelji imajo možnost dostopa do
svetovnega spleta, uporabljajo LCD-projektorje, geografske programske opreme
in stacionarne računalnike. Sodelujoči v raziskavi so kot tehnologijo, ki si jo za
rabo pri pouku geografije izposodijo na šoli, izpostavili digitalni fotoaparat,
bralnik, kamero in tiskalnik. Odgovori anketiranih učiteljev so pokazali tudi, da je
v slovenskih šolah GPS-navigacija prisotna le v 2,4 % glede na vso navedeno
tehnologijo.
Vsi v raziskavo zajeti osnovnošolski učitelji imajo vsaj eno informacijskokomunikacijsko tehnologijo oz. napravo v svoji geografski učilnici. Ker pa dva
srednješolska učitelja nimata v učilnici nobene od navedenih naprav, moramo
prvo hipotezo, ki pravi, da imajo vsi v raziskavo zajeti učitelji vsaj eno IKT ali
napravo v geografski učilnici, zavrniti. Med opremljenostjo v raziskavo zajetih
geografskih učilnic osnovnih in srednjih šol z IKT opremo ni statistično značilnih
razlik (χ2=16,259, P=0,235).
19 učiteljev ima v svoji učilnici sedem navedenih tehnologij, 1 osnovno- in 1
srednješolski učitelj pa imata kar 15 naštetih tehnologij in naprav v svoji učilnici.
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Preglednica 10: Število in delež opredeljenih IKT in naprav, ločeno po osnovnih in srednjih šolah.

šole
število navedenih IKT in
naprav v geografski učilnici

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15

skupaj

OŠ

SŠ

skupaj

f

0

2

2

f%

0,0 %

100,0 %

100,0 %

f

1

0

1

f%

100,0 %

,0 %

100,0 %

f

1

0

1

f%

100,0 %

,0 %

100,0 %

f

3

2

5

f%

60,0 %

40,0 %

100,0 %

f

6

1

7

f%

85,7 %

14,3 %

100,0 %

f

6

2

8

f%

75,0 %

25,0 %

100,0 %

f

7

8

15

f%

46,7 %

53,3 %

100,0 %

f

19

6

25

f%

76,0 %

24,0 %

100,0 %

f

5

6

11

f%

45,5 %

54,5 %

100,0 %

f

9

3

12

f%

75,0 %

25,0 %

100,0 %

f

3

2

5

f%

60,0 %

40,0 %

100,0 %

f

1

0

1

f%

100,0 %

,0 %

100,0 %

f

1

0

1

f%

100,0 %

,0 %

100,0 %

f

1

0

1

f%

100,0 %

,0 %

100,0 %

f

63

32

95

f%

66,3 %

33,7%

100,0%

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Med tehnologijo in naprave, ki ustrezajo sodobnim standardom pouka geografije,
uvrščamo prenosni in stacionarni računalnik, prenosni in stacionarni LCDprojektor, programsko opremo z geografsko vsebino, dostop do svetovnega spleta,
tiskalnik, bralnik, digitalni fotoaparat in kamero, interaktivno tablo, navigacijo
GPS, geografske informacijske sisteme in mobilne naprave. Izločili smo
grafoskop, televizijo in videorekorder ter CD-predvajalnik. Učiteljev, ki te
sodobne tehnologije nimajo v svojih geografskih učilnicah, je 5 (3 v osnovnih
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šolah in 2 v srednjih šolah). Največ osnovnošolskih učiteljev ima v povprečju 4
navedene naprave, srednješolski učitelji pa 3.
Če posplošimo podatke iz raziskave na območje Slovenije, lahko rečemo, da
geografske učilnice niso povsod opremljene s tehnologijo, ki omogoča sodoben
pouk geografije in razvija digitalno pismenost. Opremljenost z grafoskopi in
računalniki ter geografsko programsko opremo za doseganje sodobnih ciljev
pouka geografije ni dovolj. Učenci in učitelji za svoje delo potrebujejo tudi
naprave GPS, GIS, interaktivne table in drugo.

Uporaba tehnologije in naprav pri pripravi na pouk geografije
Rezultati raziskave so pokazali, da anketirani učitelji geografije pri pripravi na
pouk najpogosteje (tri- do petkrat tedensko) uporabljajo računalnik (72,6 %) in
spletne strani (64,2 %). Visok je tudi odstotek uporabe LCD-projektorja (46,3 %),
tiskalnika (41,1 %) in programske opreme z geografsko vsebino (30,5 %).
Računalnik pri pripravi uporabljajo prav vsi udeleženci raziskave, prav tako je
zelo nizek odstotek (4,2 %) tistih, ki za pripravo na vzgojno-izobraževalno delo ne
uporabljajo spletnih strani. S tem potrjujemo drugo hipotezo, ki pravi, da v
raziskavo zajeti učitelji geografije pri pripravi na pouk geografije v več kot 75 %
uporabljajo računalnik in spletne strani.
Pri uporabi računalnika ne obstaja statistično značilna razlika med osnovnimi in
srednjimi šolami (χ2=3,709, P=0,295), obstaja pa statistično značilna razlika
(χ2=12,842 P=0,012) pri uporabi spletnih strani pri pripravi na pouk med učitelji
osnovnih in srednjih šolah. Pogosteje jih uporabljajo anketirani učitelji v osnovnih
šolah, in sicer tri- do petkrat tedensko (68,3 %).
Preglednica 11: Pogostost uporabe računalnika pri pripravi na pouk geografije.
šole
uporaba
računalnika

OŠ

SŠ

skupaj

f

11

10

21

f (%)

52,4 %

47,6 %

100,0 %

f

48

21

69

f (%)

69,6 %

30,4 %

100,0 %

f

2

1

3

f (%)

66,7 %

33,3 %

100,0 %

f

2

0

2

f (%)

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

63

32

95

f (%)

66,3 %

33,7 %

100,0 %

1- do 2-krat tedensko
3- do 5-krat tedensko
2- do 3-krat mesečno
5- do 10-krat letno
skupaj

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Preglednica 12: Pogostost uporabe spleta pri pripravi na pouk geografije.
šole
uporaba spleta

OŠ

SŠ

skupaj

f

7

12

19

f (%)

36,8 %

63,2 %

100,0 %

f

43

18

61

f (%)

70,5 %

29,5 %

100,0 %

f

7

2

9

f (%)

77,8 %

22,2 %

100,0 %

f

2

0

2

f (%)

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

4

0

4

f (%)

100,0 %

0,0 %

100,0 %

f

63

32

95

f (%)

66,3 %

33,7 %

100,0 %

1- do 2-krat tedensko
3- do 5-krat tedensko
2- do 3-krat mesečno
5- do 10-krat letno
ne uporabljam
skupaj

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Iz preglednice št. 13 je še razvidno, da kar 83,2 % anketiranih ne uporablja GPS,
mobilnih naprav, kamere in GIS. Redko oz. nekajkrat mesečno in letno pa učitelji
geografije, ki so sodelovali v raziskavi, za pripravo na pouk uporabljajo digitalni
fotoaparat, TV in videorekorder ter bralnik.
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Preglednica 13: Uporaba sodobne tehnologije in naprav pri pripravi na pouk geografije.
1do 3- do 5-krat 2do 5- do 10-krat
2-krat tedensko tedensko
3-krat mesečno letno
ne uporabljam
f
računalnik
21
LCDprojektor
13
geo.
prog.
oprema
25
grafoskop

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

22,1

69

72,6

3

3,3

2

2,1

0

0

13,7

44

46,3

6

6,3

4

4,2

28

29,5

26,3

29

30,5

17

17,9

13

13,7

11

11,6

16,8

13

13,7

10

10,5

19

20

16

37

38,9

spletne strani 19
TV in video
rekorder
16
CDpredvajalnik 10

20

61

64,2

9

9,5

2

2,1

4

4,2

16,8

4

4,2

30

31,6

25

26,3

20

21,1

10,5

20

21,1

17

17,9

23

24,2

25

26,3

tiskalnik

25

26,3

39

41,1

9

9,5

7

7,4

15

15,8

bralnik
digitalni
fotoaparat

14

14,7

11

11,6

22

23,2

22

23,2

26

27,4

2

2,1

2

2,1

31

32,6

35

36,8

25

26,3

kamera
interaktivna
tabla
GPSnavigacija
geografski
informacijski
sistem (GIS)
mobilne
naprave

1

1,1

1

1,1

6

6,3

28

29,5

59

62,1

9

9,5

15

15,8

6

6,3

4

4,2

61

64,2

3

3,2

0

0

2

2,1

11

11,6

79

83,2

2

2,1

2

2,1

11

11,6

10

10,5

70

73,7

5

5,3

5

5,3

1

1,1

11

11,6

73

76,8

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

V raziskavi je ugotovljen presenetljiv podatek, da 64,2 % učiteljev ne uporablja
interaktivne table pri pripravi na pouk, pa čeprav jo ima v geografski učilnici kar
27 % anketiranih učiteljev, 51 % pa na šoli.
V nadaljevanju smo s pomočjo prečne tabele predstavili povezanost med učitelji,
ki imajo i-tablo v geografski učilnici ali na šoli, in njeno dejansko uporabo pri
pripravi na pouk.
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Preglednica 14: Pogostost uporabe i-table pri pripravi na pouk geografije pri anketirancih, ki
imajo i-tablo v geografski učilnici ali na šoli.
i-tabla v geografski učilnici

i-tabla na šoli

1- do 2-krat tedensko

število
uporabnikov
6

%
uporabnikov
25,0

število
uporabnikov
4

%
uporabnikov
8,7

3- do 5-krat tedensko

13

54,2

3

6,5

2- do 3-krat mesečno

3

12,5

4

8,7

5- do 10-krat letno

0

0,0

4

8,7

ne uporabljam

2

8,3

31

67,4

skupaj

24

100,00

46

100,0

pogostost uporabe itable

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

I-tablo lahko pri pripravi in izvedbi pouka uporabljamo na več načinov. Lahko jo
uporabljamo zgolj kot projektor za različne dokumente, animacije, spletne strani
… Z njenimi orodji lahko dopisujemo in rešujemo PowerPoint prosojnice,
Wordove dokumente …, lahko pa si gradivo pripravimo tudi v programski opremi
določene table. In v tem je tudi njena didaktična vrednost. Raziskava sicer ni
pokazala načine njene uporabe, je pa dejstvo, da jo pri pripravi na pouk uporablja
dobra polovica tistih, ki jo ima v učilnici. Tam, kjer jo imajo le na šoli in ne v
geografski učilnici, je ne uporablja 67 odstotkov.
Uporaba tehnologije in naprav pri izvedbi pouka geografije
Odgovori anketiranih učiteljev so pokazali, da so najpogosteje (tri- do petkrat
tedensko) uporabljene tehnologije pri izvedbi njihovega pouka geografije LCDprojektor (66,3 %), spletne strani (44,2 %) ter računalnik (41,1 %). Pogosto se
uporabljata tudi programska oprema z geografskimi vsebinami (30,5 %) in
grafoskop (20 %).
S pomočjo teh podatkov zavržemo hipotezo, ki govori, da učitelji geografije pri
izvedbi pouka najpogosteje uporabljajo računalnik, LCD-projektor in grafoskop.
Še pogosteje kot grafoskop se namreč uporabljajo spletne strani in programska
oprema z geografskimi vsebinami. Pri tem ni statistično značilnih razlik
(χ2=3,521, P=0,475) med osnovnimi in srednjimi šolami.
Visok delež je tudi tistih, ki ne uporabljajo kamere, digitalnega fotoaparata,
bralnika in tiskalnika. Uporaba CD-predvajalnika je najpogostejša dva- do trikrat
mesečno, videa pa pet- do desetkrat letno.
Najvišji delež neuporabljene tehnologije pri izvedbi pouka se je pokazal še pri
mobilnih napravah (89,5 %), pri navigaciji GPS ter geografskih informacijskih
sistemih, kjer je delež skoraj 80 %. Glede na ugotovitve o uporabi IKT v Nemčiji
(poglavje 6.2 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v Nemčiji)
nudijo GIS številne možnosti digitalnega opismenjevanja in razvoja digitalnih
kompetenc, ki jih zahtevajo tudi prenovljeni učni načrti in zato bi jih bilo v
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prihodnje smiselno načrtno in sistematično vključevati v sam proces vzgoje in
izobraževanja.
Preglednica 15: Uporaba naštete tehnologije in naprav pri izvedbi pouka geografije.
3- do 5-krat 1do 5- do 10-krat
1- do 2-krat tedensko
3-krat mesečno letno
ne uporabljam
tedensko
f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

računalnik

10

10,5

39

41,1

7

7,4

19

20

20

21,1

LCD-projektor

14

14,7

63

66,3

6

6,3

8

8,4

3

3,2

geo. prog. oprema

20

21,1

29

30,5

25

26,3

9

9,5

12

12,6

grafoskop

21

22,1

19

20

20

21,1

16

16,3

19

20

21

22,1

42

44,2

17

17,5

11

11,6

4

4

10

10,5

6

6,3

37

38,9

27

28,4

15

15,8

CD-predvajalnik

10

10,5

14

14,7

18

18,9

36

37,9

17

17,9

tiskalnik

12

12,6

17

17,9

8

8,4

17

17,9

41

43,2

bralnik

6

6,3

3

3,2

10

10,5

27

28,4

49

51,6

digitalni fotoaparat 3

3,2

0

0

8

8,4

26

27,4

58

61,1

kamera

3

3,2

8

8,4

4

4,2

17

17,9

63

66,3

interaktivna tabla

3

3,2

10

10,5

7

7,4

10

10,5

65

68,4

GPS-navigacija
geografski
informacijski
sistem (GIS)

2

2,1

3

3,2

3

3,2

11

11,6

76

80

0

0

4

4,2

10

10,5

6

6,3

75

78,9

mobilne naprave

0

0

2

2,1

2

2,1

6

6,3

85

89,5

spletne strani
TV
videorekorder

in

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Interaktivne table ne uporablja 68,4 % v raziskavi anketiranih učiteljev. V
povezavi z odgovori anketiranih na vprašanje št. 2 je moč ugotoviti, da učitelji itable nimajo v svojih učilnicah in je zato ne uporabljajo. Od četrtine vseh
anketiranih učiteljev, ki imajo tablo v geografski učilnici, jo tri- do petkrat
tedensko uporablja 37,5 % učiteljev. Skoraj 70 % v raziskavo zajetih učiteljev
table sploh ne uporablja, čeprav jo imajo na šoli v kakšni drugi učilnici.
Sklepamo, da je njena uporabnost odvisna od tega, ali jo ima učitelj v učilnici ali
ne. Eden izmed možnih vzrokov je tudi, da učitelji niso naklonjeni zamenjavi
svojih učilnic. Predpostavljamo lahko, da v kolikor bi ti učitelji imeli i-tablo v
učilnici, bi delež njene uporabe bil zagotovo višji. Če podatke iz tega naključno
izbranega vzorca sodelujočih v anketi posplošimo, bojazni o nasičenosti uporabe
interaktivne table zaenkrat še ni.
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Preglednica 16: Pogostost uporabe i-table pri izvedbi pouka geografije pri anketirancih, ki imajo
i-tablo v geografski učilnici ali na šoli.
pogostost uporabe i- i-tabla v geografski učilnici
i-tabla na šoli
table
število
%
število
%
uporabnikov
uporabnikov
uporabnikov
uporabnikov
1- do 2-krat na teden
2
8,3
1
2,2
3- do 5-krat na teden

9

37,5

4

8,7

2- do 3-krat na mesec

4

16,7

4

8,7

5- do 10-krat na leto

5

20,8

4

8,7

ne uporabljam

4

16,7

33

71,7

skupaj

24

100,00

46

100,0

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Nameni uporabe posameznih tehnologij in naprav
Naslednje trditve in hipoteze se navezujejo na rezultate, predstavljene v
preglednici 18. Vsaki tehnologiji je dodana pogostost izbrane trditve določenega
namena. Ker so bila pri tem vprašanju v ospredju mnenja učiteljev o posameznih
namenih določene tehnologije, nismo posebej računali razlik med odgovori
osnovnih in srednjih šol.
Hipoteza številka štiri govori o tem, da so v raziskavo zajeti učitelji geografije
med navedenimi nameni uporabe računalnika v največjem številu izbrali namen
uporabe računalnika za pripravo, izvedbo in evalvacijo pouka in dejavnosti, ki
potekajo v njegovem okviru (terensko delo, ekskurzije). Kot je razvidno iz
preglednice številka 18, so bili učitelji, sodelujoči v raziskavi, enotnega mnenja
glede namena uporabe računalnika, saj je bila trditev, da se računalnik uporablja
predvsem za pripravo, izvedbo in evalvacijo pouka in dejavnosti, ki potekajo v
njegovem okviru izbrana 87-krat, to je v 91,6 %. S tem v celoti potrdimo četrto
hipotezo. Pogosto izbrani nameni uporabe računalnika so bili še obdelava in
prikazovanje podatkov ter pridobivanje in poglabljanje znanja.
V hipotezi številka pet smo predpostavljali, da so v raziskavo zajeti učitelji
geografije med navedenimi nameni uporabe interaktivne table v največjem
številu izbrali namen interaktivne table za povečanje nazornosti, predstavljivosti
geografskih procesov, pojavov …
Didaktično vrednost interaktivne table vidijo sodelujoči v raziskavi predvsem v
razvijanju digitalnih spretnosti (40 % vseh odgovorov). Podoben delež učiteljev
(38,9 %) meni, da se z uporabo i-table povečajo nazornost, predstavljivost
geografskih procesov in pojavov ter motivacija za delo in usvajanje znanja (36,8
%). Peta hipoteza je s tem zavrnjena.
Šesta hipoteza je predpostavljala, da bodo v raziskavo zajeti učitelji med
navedenimi nameni uporabe spletnih strani v največjem številu izbrali namen
uporabe spletnih strani za iskanje informacij, podatkov, idej.
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Od vseh naštetih trditev je kar 90,5 % anketiranih izbralo prav to trditev, s čimer
je šesta hipoteza potrjena. Uporabno vrednost spletnih strani vidijo učitelji še v
višji motivaciji učencev (82,1 %) za delo ter možnostih sodelovanja v projektih,
raziskovalnih nalogah, na tekmovanjih (76,8 %) …
Sedma hipoteza je predpostavljala, da bodo v raziskavo zajeti učitelji geografije
med navedenimi nameni uporabe mobilnih naprav v največjem številu izbrali
namen uporabe mobilnih naprav za komunikacijo z drugimi učitelji in učenci.
To so izbrali le v 12,6 %. Namen uporabe mobilnih naprav pri pouku geografije je
20 % učiteljev prepoznalo predvsem v pripravi, izvedbi in evalvaciji pouka ter
dejavnostih, ki potekajo v njegovem okviru. Učitelji so v 18,9 % prepoznali
namen uporabe mobilnih naprav pri lastnem poklicnem razvoju in izobraževanju.
Mobilne naprave so pomembne (16,8 %) tudi za sodelovanje pri projektih,
raziskovalnih nalogah, tekmovanjih. Sedma hipoteza s tem ni potrjena.
Osma hipoteza je predpostavljala, da bodo v raziskavo zajeti učitelji geografije
med navedenimi nameni uporabe navigacije GPS v največjem številu izbrali
namen uporabe navigacije GPS za pripravo in izvedbo na ekskurzije, terensko
delo … Rezultati raziskave so hipotezo v celoti potrdili, saj je ta trditev dosegla
najvišji delež vseh odgovorov (14 %). Sledila je uporaba za lasten poklicni razvoj
in izobraževanje ter za motivacijo učencev.
Deveta hipoteza pri tem vprašanju je bila usmerjena v uporabo geografskih
informacijskih sistemov, kjer je najvišji delež (24,2 %) pripadal pripravi, izvedbi
in evalvaciji pouka ter dejavnostim, ki potekajo v njegovem okviru. Enak delež
14,7 % so anketirani učitelji namenili lastnemu poklicnemu razvoju in
izobraževanju, iskanju informacij, podatkov in idej ter usvajanju znanja. Deveta
hipoteza, ki je predvidevala, da bodo v raziskavo zajeti učitelji geografije med
navedenimi nameni uporabe geografskih informacijskih sistemov v največjem
številu izbrali namen uporabe geografskih informacijskih sistemov za obdelovanje
in prikazovanje podatkov, je s tem zavrnjena. Slednji trditvi so namenili le 13,7 %
vseh odgovorov.
Iz preglednice je razvidno, da vsak medij služi svojemu namenu izobraževanja.
Najvišjo frekvenco odgovorov pri večini navedenih namenov sta imela računalnik
in spletne strani.
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Preglednica 17: Nameni uporabe posameznih tehnologij in naprav.

Razvijanje digitalne spretnosti.

81

6,0

38

8,8

61

5,3

11

5,8

11

8,1

13

6,5

Iskanje informacij, podatkov, idej.

61

4,5

12

2,8

86

7,4

18

9,5

9

6,6

14

7

Obdelava in prikazovanje podatkov.

85

6,3

34

7,9

42

3,6

5

2,6

3

2,2

13

6,5

Priprava, izvedba in evalvacija pouka in
dejavnosti, ki potekajo v njegovem 87
okviru (terensko delo, ekskurzije).

6,4

18

4,2

54

4,7

19

10,0

19

14,0

23

11,5

Motivacija učencev za delo.

82

6,0

35

8,1

78

6,7

11

5,8

12

8,8

10

5

Usvajanje znanja.

81

6,0

35

8,1

63

5,4

4

2,1

7

5,1

14

7

Ponavljanje in utrjevanje.

81

6,0

33

7,6

54

4,7

3

1,6

6

4,4

7

3,5

Domače, samostojno delo učencev.

72

5,3

33

7,6

70

6,0

8

4,2

4

2,9

10

5

Razvijanje
kritičnega
vrednotenja …

63

4,6

15

3,5

59

5,1

7

3,7

6

4,4

9

4,5

Komunikacija z učitelji in učenci
63
(spletne učilnice, e-pošta, forumi …).

4,6

4

0,9

62

5,3

12

6,3

2

1,5

4

2

Večja
nazornost,
predstavljivost
78
geografskih procesov, pojavov …

5,8

37

8,5

62

5,3

2

1,1

10

7,4

13

6,5

Pridobivanje in poglabljanje znanja.

6,1

32

7,4

69

5,9

3

1,6

6

4,4

11

5,5

mišljenja,

83

»se nadaljuje«
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INTERAKTIVNA
TABLA
f
INTERAKTIVNA
TABLA
f (%)

SPLETNE STRANI (f)

SPLETNE STRANI
f (%)

MOBILNE NAPRAVE
f

MOBILNE NAPRAVE
f (%)

GPS-NAVIGACIJA
f

GPS-NAVIGACIJA
f (%)

GIS
f
GIS
f (%)

Izmenjava gradiv, podatkov z drugimi
77
učitelji.

5,7

7

1,6

60

5,2

13

6,8

4

2,9

10

5

Sodelovanje v projektih, raziskovalnih
84
nalogah, tekmovanjih.

6,2

7

1,6

73

6,3

16

8,4

6

4,4

9

4,5

Povezovanje različnih oblik dela.

73

5,4

24

5,5

62

5,3

12

6,3

7

5,1

9

4,5

Večja učinkovitost, fleksibilnost.

65

4,8

28

6,5

62

5,3

13

6,8

5

3,7

8

4

Možnost medkulturnega povezovanja.

61

4,5

14

3,2

68

5,9

14

7,4

4

2,9

8

4

Lasten poklicni razvoj in izobraževanje.

75

5,5

25

5,8

69

5,9

18

9,5

15

11,0

14

7

Ne vem.

4

0,3

2

0,5

6

0,5

1

0,5

0

0,0

1

0,5

Skupaj.

1356

100,0

433

100,0

1160 100,0

190

100,0

136

100,0

200

100

RAČUNALNIK
f

RAČUNALNIK
f (%)

»nadaljevanje«

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Vzroki za uporabo IKT pri pouku geografije
Iz odgovorov anketiranih učiteljev je razvidno, da se učitelji najpogosteje
odločajo za uporabo IKT pri pouku geografije, ker je to všeč učencem. Ta
odgovor je izbralo kar 88,4 % učiteljev. Pogosto se za uporabo odločajo tudi
zaradi lastne želje (86,3 %) in pogoste uporabe IKT v vsakdanjem življenju (77,9
%). Hkrati se v raziskavo zajeti učitelji zavedajo svoje dolžnosti do uresničevanja
ciljev učnega načrta. Spodbuden je podatek, da je le 7 % učiteljev izbralo
odgovor, da uporabljajo sodobno tehnologijo tudi zaradi tega, ker to od njih
zahteva vodstvo šole. Med samostojno izbiro odgovorov so učitelji dopisali, da
IKT omogoča lažjo in bolj nazorno predstavitev učne snovi in se zanjo odločajo
tudi zato, ker omogoča pridobivanje kritičnosti pri uporabi IKT v zasebnem in
strokovnem življenju.
Podatki v celoti potrjujejo deveto hipotezo, ki govori, da se učitelji geografije
najpogosteje za uporabo IKT odločajo zaradi lastne želje in ker je uporaba všeč
učencem. Ker so nas zanimali predvsem različni vzroki za uporabo IKT, razlik
med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol, nismo določevali.
TRDITVE

Preglednica 18: Vzroki za uporabo IKT pri pouku geografije.
F

f (%)

Ker je všeč učencem.

84

88,4

Zaradi lastne želje.

82

86,3

Ker s tem uresničujem cilje učnega načrta.

64

67,4

Ker so takšna priporočila slovenskih in mednarodnih dokumentov
(Strategija Si2010, Mednarodna listina o geografskem izobraževanju …).
Ker to od mene zahteva vodstvo šole.

18

18,9

7

7,4

Ker se IKT pogosto uporablja v vsakdanjem življenju.

74

77,9

Ker so nas na to opozorili na raznih seminarjih, izobraževanjih ipd.

30

31,6

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Prednosti uporabe IKT za učitelje in učence
Sodelujoči v raziskavi so med najpogostejše trditve o tem, kaj z uporabo IKT
pridobijo učitelji, navajali privlačnejši, nazornejši in učinkovitejši pouk (30 %
učiteljev). 19 % jih je izpostavilo dolgoročno lažje delo in pripravo na pouk. Kot
pozitivno so učitelji navajali še potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju in
nadgradnji svojega znanja ter pridobivanju in razvijanju svojih digitalnih
spretnosti. 17 % učiteljev je izpostavilo večjo aktualnost pouka, točnost podatkov
in boljšo dostopnost do informacij. Pogosto navedene trditve so bile tudi bolje
motivirani učenci, lažja predstavitev učne snovi, informacij, zanimivejše
poučevanje ter večja učinkovitost.
Enajsto hipotezo, ki je predvidevala, da so v raziskavo zajeti učitelji v največjem
številu mnenja, da učitelji z uporabo IKT pri pouku geografije dosežejo večjo
nazornost in motivacijo učencev, lahko v celoti potrdimo. Tudi pri tem vprašanju
nismo iskali razlik med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol.
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Navedene trditve sodelujočih v raziskavi so po številčnosti predstavljene v spodnji
preglednici.
TRDITVE

Preglednica 19: Trditve učiteljev o koristnosti uporabe IKT za učitelje.
f
f (%)

Privlačnejši, nazornejši, učinkovitejši pouk.

29

30,5

Lažja priprava in izvedba pouka.

18

19

Razvijanje svoje digitalne spretnosti, stalno strokovno
izpopolnjevanje in izobraževanje, razvoj e-kompetenc.
Večja aktualnost pouka, točnost podatkov, boljša dostopnost do
informacij.
Bolj motivirani učenci.

16

17

16

17

14

15

Lažja predstavitev učne snovi, informacij, boljša razlaga,
zanimivejše poučevanje …
Večja učinkovitost, fleksibilnost …

14

15

14

15

Učitelji gredo v korak s časom (v toku dogajanj), sledijo trendom
razvoja.
Na zanimiv in enostaven način lažje dosežejo cilje.

7

7

6

6

Spoznajo nove metode dela.

6

6

Boljše sodelovanje učencev in učiteljev.

4

4

Boljša organiziranost.

3

3

Dodatno delo.

2

2

Možnost večpredstavnosti.

2

2

Lažja prilagoditev učencem, njihovim potrebam.

2

2

Razvoj veščin, ki jih niso dobili v času študija …, jih pa morajo
obvladati za prihodnje generacije.
Možnost izmenjave vsebin, gradiva.

2

2

2

2

Možnost takojšnje povratne informacije.

1

1

Večja korelacija med predmeti in povezovanje z učenci.

1

1

Lažje udejanjanje ciljev sodobne šole.

1

1

Večja konkurenčnost z učenci.

1

1

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Glede prednosti uporabe IKT pri pouku geografije za učence so anketirani učitelji
navajali številne trditve. Največ se jih je navezovalo na večjo motiviranost
učencev in popestritev pouka (30 trditev, 32 %). Izpostavljali so boljšo nazornost
pouka in posledično lažje spremljanje za učence (19 trditev), doseganje
vseživljenjskega znanja in splošne razgledanosti, boljše razumevanje geografskih
procesov in pojavov. Nekateri so izpostavili tudi razvoj številnih veščin, vezanih
na uporabo in obdelavo podatkov, pridobljenih s pomočjo medijev, in aktivnejše
učence.
Dvanajsto hipotezo, ki pravi, da učenci z uporabo IKT pridobijo pestrejši in
zanimivejši pouk, lahko na podlagi navedenih trditev, potrdimo.
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TRDITVE

Preglednica 20: Trditve učiteljev o prednostih uporabe IKT za učence.
f
f (%)

Večja popestritev pouka, motiviranost, zanimivost.

30

32

Boljša nazornost, predstavljivost, lažje spremljanje pouka.

19

20

Večja splošna razgledanost, uporabnost znanja …, doseganje
vseživljenjskega znanja.
Boljše razumevanje geografskih procesov in pojavov.

18

19

17

18

Razvijanje veščin, spretnosti, sposobnosti iskanja informacij, njihovo
primerjavo, kritično presojanje, obdelava podatkov, uporaba različnih
virov.
Aktivnejše učence, večji interes za delo, tudi za domače delo in
sodelovanje med seboj in z učitelji.
Spoznavanje uporabnosti IKT in lastnega znanja tako pri pouku kot
tudi v vsakdanjem življenju.
Razvijanje kritičnega mišljenja in reševanja geografskih problemov.

16

17

13

14

12

13

9

10

Boljše in trajnejše osvojeno znanje.

9

10

Učenje je učencem bližje, bolj vsakdanje.

7

7

Lažje upoštevanje učenčevih želja in prilagoditev njihovim potrebam.

6

6

Boljša aktualizacija pouka.

6

6

Več informacij, znanja, zbranih na enem mestu.

6

6

Funkcionalna pismenost učencev.

4

4

Večja samostojnost pri iskanju geografskega znanja.

3

3

Dobivanje usmerjenih informacij, navodil.

2

2

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Tehnologija, ki jo učitelji geografije pogrešajo pri svojem delu
Pri vprašanju glede tehnologije, ki jo učitelji pogrešajo pri svojem delu, slaba
polovica sodelujočih v raziskavi (43 %) ni odgovorila na vprašanje. 24
sodelujočih (25 %) je dejalo, da ne pogrešajo ničesar, ostali so med najpogosteje
zapisane trditve uvrstili interaktivno tablo (kar 31 % učiteljev). 11 učiteljev
pogreša naprave GPS, sledijo brezžične povezave v razredu. Ostale manj pogoste
trditve so predstavljene v spodnji preglednici.
Rezultati anketiranih učiteljev so potrdili trinajsto hipotezo, da so med
najpogosteje zapisanimi odgovori učitelji izpostavili, da pri svojem delu pogrešajo
interaktivne table. Zanimiv je podatek, da nihče od sodelujočih pri svojem delu ne
pogreša kamere ali bralnika. Ob pregledu odgovorov učiteljev osnovnih in
srednjih šol je bilo zanimivo, da sta od 32 srednješolskih učiteljev, sodelujočih v
raziskavi, le dva od njih odgovorila, da kaj pogrešata. En učitelj je dejal, da si želi
i-tablo, drugi pa GIS in drugo geografsko programsko opremo.
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Preglednica 21: Tehnologija, ki jo učitelji geografije pogrešajo pri svojem delu.
TRDITVE
f
f (%)
Brez odgovora.

41

43

Interaktivna tabla.

29

31

Ne pogrešam ničesar.

24

25

GPS.

11

12

Brezžična povezava v razredu.

4

4

Stacionarni LCD-projektor.

3

3

GIS in druga programska oprema z geografsko
vsebino.
Stacionarni računalnik.

3

3

3

3

TV in videorekorder v učilnici.

2

2

Več pripomočkov za eksperimente in terensko delo,
geografski laboratorij.
Možnost videokonference.

2

2

1

1

DVD z geografsko vsebino.

1

1

Dodatni računalniki v učilnici.

1

1

Digitalni fotoaparat.

1

1

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Mnenje učiteljev o zadostni strokovni usposobljenosti za uporabo IKT pri pouku
geografije
Iz odgovorov anketiranih učiteljev je bilo ugotovljeno, da je 28,4 % učiteljev
zadovoljnih s svojo strokovno usposobljenostjo. Največ učiteljev (37,9 %) je
mnenja, da so le delno usposobljeni za uporabo IKT pri pouku geografije in
potrebujejo še dodatna znanja za vso navedeno tehnologijo v raziskavi.
Delno zadovoljnih je bilo še 27 % učiteljev, ki so zapisali, da potrebujejo
izobraževanje za uporabo navigacijskih naprav GPS (17 % teh), 9 % od teh 27 %
pa si želi izobraževanje za geografske informacijske sisteme. Sledijo še potrebe po
izobraževanju za interaktivne table in kamere. Le 6 % učiteljev, ki je sodelovalo v
raziskavi, je dejalo, da niso zadovoljni s svojo strokovno usposobljenostjo.
Štirinajsto hipotezo, ki govori o tem, da so učitelji geografije delno strokovno
usposobljeni za didaktično vključevanje različnih naprav in uporabo
informacijsko-komunikacijskih naprav pri pouku geografije in da potrebujejo še
dodatna izobraževanja za uporabo IKT pri pouku geografije, tako potrdimo.
Statistično značilne razlike med odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol pri
tem vprašanju ni bilo (χ2 =2,324, P=0,505). Izkazalo se je, da so učitelji osnovnih
šol nekoliko bolj zadovoljni s svojo strokovno usposobljenostjo glede uporabe
IKT pri pouku geografije kot srednješolski učitelji.
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Preglednica 22: Mnenje učiteljev o zadostni strokovni usposobljenosti za uporabo IKT pri pouku
geografije.
vrsta šole združeno
OŠ

SŠ

skupaj

f

19

8

27

f (%)

30,2 %

25,0 %

28,4 %

f

21

15

36

f (%)

33,3 %

46,9 %

37,9 %

Delno sem, a potrebujem še f
izobraževanje iz ...
f (%)

19

7

26

30,2 %

21,9 %

27,4 %

Ne, nisem.

f

4

2

6

f (%)

6,3 %

6,3 %

6,3 %

f

63

32

95

f (%)

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Mnenje o zadostni strokovni Da, sem.
usposobljenosti za uporabo
IKT
Delno sem, a potrebujem še
izobraževanje
za
vso
tehnologijo.

skupaj

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Slika 19: Mnenje o zadostni strokovni usposobljenosti učiteljev za uporabo IKT.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Vrste izobraževanj, s katerimi so učitelji pridobivali znanje o uporabi IKT pri
pouku geografije
Pri ugotavljanju vrst izobraževanj, s katerimi so anketirani učitelji pridobivali
izobrazbo za uporabo IKT pri pouku geografije, in je bilo možnih več odgovorov,
se je izkazalo, da je tri četrtine (78,9 %) vseh sodelujočih v raziskavi pridobilo
ustrezno znanje z lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem ter s
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kolektivnimi izobraževanji (75,8 %), ki se izvajajo na šoli. S temi rezultati je
potrjena petnajsta hipoteza, ki govori, da so si v raziskavi sodelujoči učitelji
največ znanja o uporabi IKT pridobili s kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo
na šoli ter z lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem. Slaba polovica
učiteljev (46,3 %) si je znanje pridobila tudi z izobraževanji, organiziranimi preko
Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda RS za šolstvo ter številnimi izobraževanji
v okviru evropskih in slovenskih projektov. Nižji (10 %) je odstotek tistih, ki so
znanja pridobivali z udeležbo na zborovanjih in konferencah. Presenetljivo visok
je glede na populacijo, ki je sodelovala v raziskavi, delež tistih, ki so znanje
pridobili tudi v času podiplomskega študija.
Preglednica 23: Vrste izobraževanj, s katerimi so učitelji pridobivali znanje o uporabi IKT pri
pouku geografije.
TRDITVE
f
f (%)
V času dodiplomskega študija.

29

30,5

V času podiplomskega študija.

11

11,6

S kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šoli.

73

75,8

Z lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem.

76

78,9

Izobraževanji v okviru evropskih in slovenskih projektov za
uspešno vključevanje IKT v izobraževanje (Računalniško
opismenjevanje, Slovensko izobraževalno omrežje, e-šolstvo).
Z izobraževanji, organiziranimi preko Ministrstva za šolstvo in
šport, Zavoda RS za šolstvo, univerzami …
Z izobraževanji, ki jih ponujajo razna podjetja (Svarog, B2,
Zavod Antona Martina Slomška, Miška …).
Z udeležbo na zborovanjih in konferencah s tega področja
(SIRIKT, Poletna šola COLOS …).

45

46,3

46

47,4

36

36,8

11

10,5

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Seznanjenost o možnostih uporabe in vključevanju IKT v pouk geografije
Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so mnenja, da so o možnostih uporabe in
vključevanja IKT v pouk geografije dovolj seznanjeni (44,2 %). Podoben odstotek
(43,2 %) jih meni, da so o tem le delno seznanjeni, le 12,6 % je takšnih, ki menijo,
da so o tem premalo seznanjeni. Tudi ta podatek poudarja dobro usposobljenosti
in izobraženosti učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi. Hipotezo, ki predpostavlja,
da je več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev osnovnih in srednjih šol o
možnostih uporabe in vključevanja IKT pri pouku geografije dovolj seznanjenih,
zavržemo. Ob tem velja opomniti, da sodelujoči v raziskavi niso bili povsem
naključno izbrani, saj so v raziskavi sodelovali učitelji, prijavljeni v Geolisto in
učitelji mentorji, ki sodelujejo s Filozofsko fakulteto v Mariboru pri izobraževanju
prihodnjih generacij učiteljev geografije.
Med mnenji o seznanjenosti uporabe in vključevanja IKT v pouk geografije med
osnovnimi in srednjimi šolami ne obstaja statistično značilna razlika (χ2=2,342,
P=0,505). Kaže se tendenca, da so osnovnošolski učitelji nekoliko bolje poučeni
in seznanjeni o teh možnostih.
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Preglednica 24: Mnenje o zadostni seznanjenosti o možnostih uporabe in vključevanja IKT v pouk
geografije.
vrsta šole združeno

Zadostna seznanjenost o da
možnostih
uporabe
in
vključevanja IKT v pouk
delno
geografije.
ne
skupaj

OŠ

SŠ

skupaj

f

32

10

42

f%

50,8 %

31,3 %

44,2 %

f

24

17

41

f%

38,1 %

53,1 %

43,2 %

f

7

5

12

f%

11,1 %

15,6 %

12,6 %

f

63

32

95

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Slika 20: Zadostna seznanjenost o možnostih uporabe in vključevanja IKT v pouk geografije.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne
tehnologije v pouk geografije
Odgovori učiteljev pri tem vprašanju niso bili preveč opredeljujoči. Največ je bilo
označenih odgovorov, da se učitelji s trditvijo delno strinjajo ali delno ne strinjajo.
Najbolj jasen rezultat je viden pri trditvi, da se učitelji redkeje odločajo za
uporabo in vključevanje moderne tehnologije v pouk zato, ker njeno spoznavanje
in vključevanje v pouk vzameta preveč časa (trditev 5).
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S prvo trditvijo, ki predpostavlja, da učitelji IKT ne uporabljajo, ker je na šoli
nimajo na razpolago, se 32 % anketiranih učiteljev ne strinja. Nekoliko nižji (30
%) je delež tistih, ki se s to trditvijo strinjajo.

Slika 21: Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne tehnologije
v pouk geografije – trditev 1.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Polovica anketirancev (48 %) se popolnoma ali delno ne strinja s trditvijo, da na
uporabnost IKT pri pouku geografije ne vpliva poznavanje uporabnosti te
tehnologije. Hkrati 22 % anketirancev meni, da poznavanje uporabnosti same
tehnologije vpliva tudi na njeno uporabo.

Slika 22: Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne tehnologije
v pouk geografije – trditev 2.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Pri naslednji trditvi se je pokazala dokaj enakomerna porazdelitev odgovorov, da
se tehnologija že preveč uporablja v vsakdanjem življenju. Največ anketirancev se
glede te trditve ni mogla opredeliti.

Slika 23: Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne tehnologije
v pouk geografije – trditev 3.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Presenetljivo visok je delež (43 %) učiteljev, ki se popolnoma ali delno strinjajo s
trditvijo, da uporaba tehnologije ne vpliva na kvaliteto pouka geografije, hkrati pa
se je podoben delež (40 %) anketirancev opredelil, da sama uporaba tehnologije
vpliva tudi na kvaliteto pouka.

Slika 24: Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne tehnologije
v pouk geografije – trditev 4.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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Največ strinjanja je bilo pri zadnji trditvi, ki pravi, da spoznavanje tehnologije in
njeno vključevanje v pouk vzameta preveč časa. S to trditvijo se je delno strinjalo
32 % učiteljev in popolnoma strinjalo 22 %.

Slika 25: Mnenje učiteljev o vzrokih za pomanjkljivo uporabo in vključevanje moderne tehnologije
v pouk geografije – trditev 5.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Sedemnajsto hipotezo, ki se navezuje na to vprašanje, in predvideva, da več kot
50 % v raziskavo zajetih učiteljev meni, da je vzrok, da se pogosteje ne odločajo
za uporabo IKT pri pouku geografije v pomanjkanju časa, zavržemo. Najvišji
delež popolnega strinjanja (29,5 %), da je razlog pomanjkljive uporabe IKT pri
pouku geografije v pomanjkanju tehnologije na šoli. Pri nobeni trditvi ni
ugotovljene statistično značilne razlike med odgovori osnovnih in srednjih šol.
Mnenje o koristnosti idejnega modela uporabe IKT pri pouku geografije
Dobra polovica sodelujočih v raziskavi je mnenja, da bi model uporabe IKT pri
pouku geografije učiteljem zelo koristil. 30% jih meni, da bi jim delno koristil in
le 2 učitelja sta odgovorila, da tega modela ne potrebujemo. To vprašanje potrjuje
osemnajsto hipotezo, ki predvideva, da več kot 50 % učiteljev geografije meni, da
bi jim model uporabe IKT pri njihovem delu koristil. S tem se nakazuje tudi
potreba po modelu, ki smo ga razvili v nadaljevanju naloge.
Statistično značilne razlike med mnenjem osnovnošolskih in srednješolskih
učiteljev ni bilo (χ2=2.132, P=0,545).
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Preglednica 25: Mnenje o koristnosti modela uporabe IKT pri pouku geografije.
f
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54
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delno

28
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11
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95

100

Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Slika 26: Mnenje o koristnosti modela uporabe IKT pri pouku geografije glede na šolo.
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.
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7.4 POVZETEK RAZISKAVE
V preglednici številka 26 so predstavljene hipoteze raziskave in kratki povzetki
rezultatov z utemeljitvijo ter potrditvijo oz. zavrnitvijo le-teh.
Hipoteza
št. 1

Hipoteza
št. 2

Hipoteza
št. 3

Hipoteza
št. 4

Hipoteza
št. 5

Hipoteza
št. 6

Preglednica 26: Pregled hipotez v raziskavi.
Vse v raziskavo zajete šole imajo v geografski učilnici vsaj eno navedeno IKT oz.
napravo. Pri tem ni razlik med osnovnimi in srednjimi šolami.
Iz odgovorov anketiranih učiteljev je razvidno, da imajo vsi v raziskavo zajeti
osnovnošolski učitelji vsaj eno IKT oz. napravo v svoji geografski učilnici. Ker dva
srednješolska učitelja nimata v učilnici nobene od navedenih naprav, prvo hipotezo
zavrnemo. Med opremljenostjo v raziskavo zajetih geografskih učilnic osnovnih in
srednjih šol z IKT opremo ni statistično značilnih razlik (χ2=16,259, P=0,235).
V raziskavo zajeti učitelji geografije pri pripravi na pouk geografije najpogosteje
uporabljajo računalnik in spletne strani. Predpostavljamo, da ju pri pripravi na
pouk pogosteje uporabljajo učitelji srednjih šol.
Računalnik pri pripravi uporabljajo prav vsi udeleženci raziskave, prav tako je zelo
nizek odstotek (4,2 %) tistih, ki za pripravo na vzgojno-izobraževalno delo ne
uporabljajo spletnih strani. S tem potrdimo drugo hipotezo. Pri uporabi
računalnika ne obstaja statistično značilna razlika med osnovnimi in srednjimi
šolami (χ2=3,709, P=0,295), obstaja pa statistično značilna razlika (χ 2=12,842
P=0,012) pri uporabi spletnih strani pri pripravi na pouk med učitelji osnovnih in
srednjih šolah. Pogosteje jih uporabljajo anketirani učitelji v osnovnih šolah, in
sicer tri- do petkrat tedensko (68,3 %).
V raziskavo zajeti učitelji geografije pri izvedbi pouka geografije najpogosteje
uporabljajo računalnik, LCD-projektor in grafoskop. Predpostavljamo, da ju
pogosteje uporabljajo učitelji srednjih šol.
Najpogosteje (tri- do petkrat tedensko) uporabljena tehnologija pri izvedbi pouka
geografije so LCD-projektor (66,3 %), spletne strani (44,2 %) in računalnik (41,1
%). Hipotezo tako zavrnemo, saj se pogosteje kot grafoskop (20 %) uporabljajo
spletne strani in programska oprema z geografskimi vsebinami (30,5 %). Pri tem ni
statistično značilnih razlik (χ2=3,521, P=0,475) med osnovnimi in srednjimi šolami.
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
računalnika v največjem številu izbrali namen uporabe računalnika za pripravo,
izvedbo in evalvacijo pouka in dejavnosti, ki potekajo v njegovem okviru (terensko
delo, ekskurzije).
Hipotezo potrdimo, saj so tak namen uporabe računalnika anketirani učitelji izbrali
v 91,6 %.
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
interaktivne table v največjem številu izbrali namen interaktivne table za povečanje
nazornosti, predstavljivosti geografskih procesov, pojavov …
Namen interaktivne table vidijo sodelujoči v raziskavi predvsem v razvijanju
digitalnih spretnosti (40 % vseh odgovorov). Na podlagi teh rezultatov hipotezo
zavrnemo. Visok je delež (38,9 %) tistih, ki menijo, da se z uporabo i-table
povečajo nazornost, predstavljivost geografskih procesov in pojavov ter motivacija
za delo in usvajanje znanja (36,8 %).
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe spletnih
strani v največjem številu izbrali namen uporabe spletnih strani za iskanje
informacij, podatkov, idej.
90,5 % anketiranih prepozna smoter uporabe spletnih strani v iskanju informacij,
podatkov in idej. S tem šesto hipotezo potrdimo.
»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«
Hipoteza
št. 7

Hipoteza
št. 8

Hipoteza
št. 9

Hipoteza
št. 10

Hipoteza
št. 11

Hipoteza
št. 12

Hipoteza
št. 13

Hipoteza
št. 14

V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe mobilnih
naprav v največjem številu izbrali namen uporabe mobilnih naprav za komunikacijo
z drugimi učitelji in učenci.
Hipotezo zavrnemo, saj je 20 % učiteljev namen mobilnih naprav prepoznalo
predvsem v pripravi, izvedbi in evalvaciji pouka ter dejavnostih, ki potekajo v
njegovem okviru.
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe navigacije
GPS v največjem številu izbrali namen uporabe navigacije GPS za pripravo in
izvedbo na ekskurzije, terensko delo …
Trditev, zapisana v hipotezi, je dosegla najvišji delež vseh odgovorov (14 %), zato
to hipotezo potrdimo.
V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi nameni uporabe
geografskih informacijskih sistemov v največjem številu izbrali namen uporabe
geografskih informacijskih sistemov za obdelovanje in prikazovanje podatkov.
Analiza odgovorov je pokazala, da so najvišji delež (24,2 %) učitelji namenili
pripravi, izvedbi in evalvaciji pouka ter dejavnostim, ki potekajo v njegovem
okviru. Namenu obdelovanja in prikazovanja podatkov so namenili 13,7 % vseh
odgovorov. S tem deveto hipotezo zavrnemo.
V raziskavo zajeti učitelji se za uporabo IKT pri pouku geografije najpogosteje
odločajo zaradi lastne želje in ker je uporaba všeč učencem.
Trditev, da je uporaba IKT všeč učencem, je izbralo kar 88,4 % učiteljev. Pogosto
se za uporabo odločajo tudi zaradi lastne želje (86,3 %) in pogoste uporabe IKT v
vsakdanjem življenju (77,9 %). Na podlagi analize odgovorov potrdimo deseto
hipotezo.
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učitelji z uporabo IKT
pridobijo pestrejši in zanimivejši pouk.
Hipotezo potrdimo, saj so učitelji v 30 % navajali privlačnejši, nazornejši in
učinkovitejši pouk.
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učenci z uporabo IKT
pridobijo pestrejši in zanimivejši pouk.
Največ odgovorov se je navezovalo na večjo popestritev pouka in motiviranost
učencev (32 %), s čimer potrdimo omenjeno hipotezo.
V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da učitelji geografije pri
svojem delu pogrešajo interaktivne table.
Glede na delež učiteljev (57 %), ki so odgovorili na vprašanje, jih je 25 % dejalo,
da ne pogrešajo ničesar, ostalih 32 % pa je med najpogosteje zapisane trditve
uvrstilo interaktivno tablo. S tem potrdimo omenjeno hipotezo.
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev geografije meni, da niso dovolj
strokovno usposobljeni za didaktično vključevanje različnih naprav in uporabo
informacijsko-komunikacijskih naprav pri pouku geografije in da potrebujejo še
dodatna izobraževanja. Mnenja med osnovnimi in srednjimi šolami se ne
razlikujejo.
Hipotezo potrdimo, saj 37,9 % učiteljev meni, da so le delno usposobljeni za
uporabo IKT pri pouku geografije in potrebujejo še dodatna znanja za vso navedeno
tehnologijo v raziskavi. Delno usposobljenih, ki potrebujejo še dodatna znanja
predvsem iz uporabe GPS in GIS, je 27,4 %. Skupaj je delno usposobljenih ali
neusposobljenih tako 71,6 % anketirancev. Statistično značilne razlike med
odgovori učiteljev osnovnih in srednjih šol pri tem vprašanju ni bilo (χ 2 =2,324,
P=0,505).
»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«
Hipoteza
št. 15

Hipoteza
št. 16

Hipoteza
št. 17

Hipoteza
št. 18

V raziskavi sodelujoči učitelji so si največ znanja o uporabi IKT pridobili s
kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šoli ter z lastnim izobraževanjem,
lastno željo in raziskovanjem.
Hipotezo potrdimo, saj je 78,9 % vseh sodelujočih v raziskavi pridobilo ustrezno
znanje z lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem ter s kolektivnimi
izobraževanji 75,8 %.
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev osnovnih in srednjih šol meni, da so o
možnostih uporabe in vključevanja IKT pri pouku geografije dovolj seznanjeni. Pri
tem ni razlik med osnovno- in srednješolskimi učitelji.
Hipotezo zavrnemo, saj 44,2 % anketiranih učiteljev meni, da so o možnostih
uporabe in vključevanja IKT pri pouku geografije dovolj seznanjeni. Med mnenji o
seznanjenosti uporabe in vključevanja IKT v pouk geografije med osnovnimi in
srednjimi šolami ne obstaja statistično značilna razlika (χ2=2,342, P=0,505).
Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev meni, da je vzrok, da se pogosteje ne
odločajo za uporabo IKT pri pouku geografije v pomanjkanju časa. Pri tem ni razlik
med osnovno- in srednješolskimi učitelji.
Hipotezo zavrnemo, saj se je s trditvijo, da je vzrok redkejše uporabe IKT pri
pouku geografije v pomanjkanju časa, popolnoma strinjalo 22 %. Najvišji delež
popolnega strinjanja (29,5 %) je bil pri trditvi o pomanjkanju tehnologije na šoli.
Pri nobeni trditvi ni ugotovljene statistično značilne razlike med odgovori osnovnih
in srednjih šol.
Več kot 50 % učiteljev geografije meni, da bi jim model uporabe IKT pri njihovem
delu koristil. Pri tem ni pričakovati razlik med osnovno- in srednješolskimi učitelji.
Hipotezo potrdimo, saj se 56,8 % anketiranih učiteljev popolnoma strinja s
trditvijo, da bi jim model uporabe IKT pri njihovem delu koristil. Statistično
značilne razlike med mnenjem osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev ni bilo
(χ2=2.132, P=0,545).
Vir: Jesenek Bračko, anketni vprašalnik, maj 2010.

Raziskava, izvedena med 95 slovenskimi osnovno- in srednješolskimi učitelji
geografije, je pokazala, da imajo slovenski učitelji v geografskih učilnicah še
zmeraj največ grafoskopov (87 %). Sledijo računalniki (68 %), LCD-projektorji
(73 %), TV in videorekorderji (66 %) in CD-predvajalniki (65 %). Dostop do
svetovnega spleta ima kar 86 % učiteljev. 19 učiteljev ima v svoji učilnici sedem
od vseh navedenih tehnologij v raziskavi, en osnovno- in en srednješolski učitelj
pa imata kar 15 naštetih tehnologij in naprav v svoji učilnici.
Tehnologije, ki uspešno razvijajo digitalno pismenost in uresničujejo sodobne
cilje pouka geografije, so prenosni in stacionarni računalnik, prenosni in
stacionarni LCD-projektor, programska oprema z geografsko vsebino, dostop do
svetovnega spleta, tiskalnik, bralnik, digitalni fotoaparat in kamera, interaktivna
tabla, GPS-navigacija, geografski informacijski sistemi in mobilne naprave.
Učiteljev, ki imajo v svoji geografski učilnici vsaj eno navedeno IKT za izvajanje
sodobnega pouka geografije, je 94,7 %. Največ osnovnošolskih učiteljev ima v
povprečju štiri navedene naprave, srednješolski učitelji tri.
Če posplošimo podatke iz raziskave na območje Slovenije, lahko rečemo, da
geografske učilnice niso povsod enako opremljene s tehnologijo, ki omogoča
sodoben pouk geografije in razvija digitalno pismenost. Opremljenost samo z
grafoskopi, računalniki in geografsko programsko opremo za doseganje sodobnih
ciljev pouka geografije ni dovolj. Učenci in učitelji za svoje delo potrebujejo tudi
naprave GPS, geografske informacijske sisteme, interaktivne table in drugo.
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Odgovori sodelujočih v raziskavi kažejo, da učitelji pri pripravi na pouk in
njegovi izvedbi še zmeraj najpogosteje uporabljajo računalnik, spletne strani in
LCD-projektor. Interaktivne table, GPS, mobilne naprave in geografske
informacijske sisteme uporabljajo redko ali nikoli. To je zaskrbljujoče še posebej
zato, ker so sami ocenili, da lahko s pomočjo teh naprav dosežejo številne
namene: razvijajo digitalno spretnost, uporabljajo tehnologijo pri pripravi, izvedbi
in evalvaciji pouka ter dejavnosti, iščejo informacije, podatke in ideje, jih
obdelujejo in prikazujejo ter se lastno poklicno razvijajo in izobražujejo.
Zelo spodbudno je dejstvo, da se učitelji, ki sodobno IKT uporabljajo, zanjo
odločajo predvsem zaradi lastne želje in interesa (86,3 %) in ker vidijo, da je
uporaba všeč učencem (88,4 %). Zavedajo se tudi pomena prenosa te tehnologije,
ki se že v vsakdanjem življenju pogosto pojavlja.
Samoocena sodelujočih učiteljev o njihovi usposobljenosti za uporabo
tehnologije, ki jo imajo na razpolago na šoli, je zelo pozitivna. 28,4 % jih meni, da
tehnologijo dovolj dobro poznajo in jo lahko uporabljajo. Le 6 % anketiranih
učiteljev meni, da za njeno uporabo pri pouku niso strokovno usposobljeni.
Največ dodatnega znanja bi učitelji (37,9 %) potrebovali o didaktični uporabi vse
navedene tehnologije, še posebej (27,4 %) iz uporabe geografskih informacijskih
sistemov, uporabe navigacije GPS in interaktivne table.
Tudi odzivi in mnenja, zakaj se ta tehnologija premalo uporablja, so spodbudni.
Za preredko uporabo IKT pri pouku učitelji ne krivijo pomanjkanja opreme v
svoji učilnici ali na šoli (31,6 %) ali svoje slabše usposobljenosti (24,2 %), temveč
vidijo večjo težavo v pretirani uporabi same tehnologije v vsakdanjem življenju. S
to trditvijo se popolnoma ali delno strinja 40,0 % anketiranih. Približno
enakovredno so se učitelji opredelili glede vpliva uporabe same tehnologije na
izboljšanje kvalitete pouka. 43,1 % anketiranih se delno ali popolnoma strinja, da
uporaba tehnologije ne vpliva na izboljšanje kvalitete pouka, 40,0 % pa se jih
delno ali popolnoma strinja s trditvijo, da ima vpliv.
V raziskavo zajeti učitelji se zavedajo pomembnosti vključevanja in uporabe IKT
in naprav pri pouku geografije. Dobra polovica (56,7 %) anketiranih učiteljev je
mnenja, da bi jim model uporabe IKT pri pouku zelo koristil. Nakazal bi jim
možnosti vključevanja in uporabe navedene tehnologije in ozaveščal njihovo
uporabo.
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8 OBSTOJEČI PRIMERI UPORABE IKT PRI POUKU
GEOGRAFIJE V SLOVENIJI
V preglednici 27 so navedene informacijske tehnologije in naprave, ki so na voljo
v slovenskem šolskem prostoru in jih učitelji geografije po opravljeni raziskavi
maja 2010 uporabljajo pri pripravi in izvedbi pouka geografije. V raziskavi, ki je
obsegala anketni vprašalnik s trinajstimi vprašanji odprtega in zaprtega tipa in bila
izvedena tako v papirni obliki kot tudi preko spletnega vprašalnika, je sodelovalo
95 osnovno- in srednješolskih učiteljev geografije v Sloveniji. V nadaljevanju so
opisani in predstavljeni različni primeri uporabe IKT pri pouku geografije.
1

Preglednica 27: Nabor obstoječih primerov uporabe IKT pri pouku geografije.
Splošna uporaba računalnika in LCD-projektorja.

2

Programska oprema.

3

Grafoskop.

4

CD-predvajalnik in videoposnetek.

5

Bralnik in tiskalnik.

6

Digitalni fotoaparat in kamera.

7
8

Uporaba spletnih strani (e-gradiva, programirane učne vsebine, didaktične igre, vaje za
ponavljanje in utrjevanje, kvizi, animacije, simulacije).
Uporaba interaktivne table.

9

Uporaba navigacije GPS.

10

Uporaba geografskih informacijskih sistemov GIS.

11

Uporaba mobilnih naprav.
Vir: Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Uporaba modernih tehnologij pri pouku je smiselna, ko z njeno uporabo
dosežemo boljše rezultate pri učenju. Pred njihovo uporabo in vključitvijo v pouk
moramo:
 dobro načrtovati izvedbo učne ure in njeno vsebino,
 opredeliti tehnologijo, ki jo bomo vključili, in njen namen,
 določiti cilje in načine ocenjevanja njihovih dosežkov,
 določiti prednosti, ki jih prinaša vključevanje IKT,
 po potrebi načrtovati in izdelati z IKT podprto učno okolje, orodje ali
gradivo,
 vrednotiti dosežke in stalno nadgrajevati in dopolnjevati e-gradiva
(Rugelj, 2007).
IKT se v pouk izobraževanja vseskozi vnaša z manjšim zaostankom v primerjavi z
njenim razvojem. Z uvedbo IKT povečamo motiviranost učencev, pritegnemo
njihovo pozornost in zanimanje. Poveča se njihova dostopnost do informacij,
znanja, učnih gradiv. Uporaba IKT omogoča številne interaktivne in
multimedijske učinke, ki pozitivno delujejo na učence. Njena uporaba je smiselna
predvsem takrat, ko učitelj zazna težave pri svojem delu oz. doseganju ciljev. Do
tega lahko pride zaradi zastarelosti učbenika ali premajhne motiviranosti učencev.
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Prednosti uporabe IKT so podrobneje razčlenjene in predstavljene v poglavju
4.5.1 Prednosti uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu.

8.1 UPORABA RAČUNALNIKA IN PROJEKTORJA
Možnosti uporabe računalnika pri pouku geografije so za učitelje in učence
vsestranske. Pri tem je mišljen najpogosteje uporabljen računalnik z vsemi
možnostmi, ki jih ponujajo programi (Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw,
Microsoft Office Publisher, Google Earth, Arc Explorer in drugi).
Učitelji lahko računalnik za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela na področju
geografije uporabljamo na več načinov:
– pri pripravi na pouk (priprava urnih in tematskih priprav, testov, učnih
listov in drugega materiala za učence),
– pri izvedbi pouka (v vseh fazah učne ure: motivacija, napoved učnega
smotra, usvajanje, ponavljanje, utrjevanje ali preverjanje; pri tem gre lahko
za projiciranje elektronskih prosojnic, poučevanju z interaktivno tablo, za
skupinsko delo v računalniški učilnici ipd.),
– pri evalvaciji pouka,
– pri načrtovanju in izvedbi terenskega dela, strokovnih ekskurzij,
geografskih tekmovanj,
– pri načrtovanju in izvedbi interesnih dejavnostih,
– pri organizaciji individualne ali skupinske pomoči,
– pri organizaciji individualnega učenja in dela doma,
– pri organizaciji in izvedbi izobraževanja preko spleta v spletnih okoljih
(Moodle, Echo…), spletnih učilnicah,
– itd.
S pomočjo računalnika pri pouku geografije lahko zbiramo in predstavimo
informacije za predstavitev oddaljenih pokrajin, predvsem pojave in procese, ki
jih sami zaradi nevarnosti in nepredvidljivosti ne moremo neposredno opazovati.
Tako lahko opazujemo animacije, simulacije in posnetke. Omogoča nam
predstavljanje prostorskih razsežnosti pa tudi pripravo kart, za katere bi na drugih
medijih porabili veliko več časa. Na tak način neposredno opazovanje, ki ga v šoli
ne moremo zmeraj uporabiti, nadomestimo s posrednim opazovanjem. Računalnik
omogoča lažjo predstavljivost, s tem hitrejše dojemanje in učenje snovi, hitrejši
dostop do podatkov in informacij. Pouk geografije je z njegovo uporabo
učinkovitejši, nazornejši, bolj motivacijski in zato tudi uspešnejši.
Računalnik je namenjen tudi uporabi številnih zgoščenk z geografsko vsebino,
uporabi geografskih informacijskih sistemov, strokovnih programov, povezavi z
GPS, mobilnimi napravami ipd. Številna geografska gradiva so dosegljiva pri
njihovih izdelovalcih (Svarog, Videofon ipd.) ali pa so prosto dostopna in
brezplačna na svetovnem spletu. A prav težava slednjih je v različni strokovnosti
in kvalitetni pripravi.
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Računalnik lahko učitelji uporabljamo za programiran pouk (CAI – Computor
Assisted Instruction), kjer predstavlja računalnik programirano navodilo kot
osnovo urjenja in razvoja spretnosti. V tem primeru pouk poteka s pomočjo
računalnika. Govorimo o strategijah vaj in utrjevanja in strategijah poučevanja.
Tako lahko učenci delajo samostojno glede na lastne sposobnosti in znanje. Z
računalnikom komunicirajo, ta pa jim sporoča odgovore. Vsebinska priprava
takšnega gradiva je zelo zahtevna, zato se ga učitelji lotevajo redko (Gerlič, 2000).
Pogosteje se uporablja računalnik v vlogi pomožnega izobraževalnega programa
(CAL – Computor Assisted Learning), pri čemer gre za učenje s pomočjo
računalnika. Pri tem ima gradivo, ki ga uporabljamo, enako funkcijo kot učbenik
ali delovni zvezek pri pouku. Osnovno izhodišče je izbrana učna situacija.
Prednosti, ki jih nudi računalnik, so: individualizacija in posamezniku prilagojen
tempo, takojšnji rezultati, zbiranje podatkov, motiviranje učencev, koncentrirano
učenje ipd. (Gerlič, 2000).
Ob vsem tem se moramo zavedati, da računalnik ne more nadomestiti učitelja,
terenskega dela ali pristnega stika s pokrajino. Zagotovo pa lahko delo olajša,
popestri in ga naredi učinkovitejšega.

8.2 UPORABA PROGRAMSKE OPREME
Zgonik (1995) je ločil dve glavni vsebini računalniških programov za geografijo.
Prvi predstavljajo posebni računalniški programi, ki so uporabni samo za
geografijo (npr. programi o planetih, njihovem gibanju, programi o rečnem
omrežju, režimu rek ipd). Drugo skupino programov, ki jih v geografiji
uporabljamo posredno, imenuje splošni računalniški programi. Sem avtor uvrsti
programe za statistično obdelavo podatkov idr.
V preglednici št. 28 so navedeni primeri programske opreme za geografijo od
različnih založnikov. Podatke smo zbrali s pomočjo seznama programske opreme
iz knjige Brinovec (2004) in lastnega zbirnika podatkov. Zapisani so naslovi,
vsebine in nameni uporabe pri pouku.
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program

Preglednica 28: Primeri programske opreme za geografijo.
vsebina
namen
izobraževalna igra

Slovenija za osnovno šolo

spoznavanje
geografskih
značilnosti kontinentov
učbenik

Slovenija v sliki

fotografije Slovenije

vaje in utrjevanje

Geografija Evrope

učbenik

programirane učne vsebine

Toplotni pasovi (disketa)

programirane učne vsebine

Geografija Afrike

določanje lege in toplotnih
pasov
učbenik

Geografija Azije

učbenik

programirane učne vsebine

Interaktivni atlas Slovenije

atlas

Krajevni leksikon Slovenije

krajevni leksikon

World atlas, microsoft Encarta
(cd)
Afrika (Svarog)

atlas
učbenik

omogoča iskanje informacij,
gradnja podatkov
omogoča iskanje informacij,
gradnja podatkov
omogoča iskanje informacij,
gradnja podatkov
programirane učne vsebine

učbenik

programirane učne vsebine

Svetovni popotnik (disketa)

Azija (Svarog)

vaje in utrjevanje

programirane učne vsebine

Vir: Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Podjetje Svarog že vrsto let pripravlja izobraževalne zgoščenke za področje
geografije. Namenjene so poučevanju ali samostojnemu učenju učencev v
osnovnih in srednjih šolah. Za področje geografije so razvili 13 samostojnih
izobraževalnih zgoščenk, ki vsebujejo animirane slike, bogato kartografsko in
slikovno gradivo, časovne trakove, animacije za postopen prikaz, statistične
podatke po državah, interaktivne naloge idr. Vsaka zgoščenka je predstavljena na
več kot 100 zaslonskih straneh. Besedilo je podprto s fotografijami, slikami,
diagrami in interaktivnimi zemljevidi. Prednost pred učbeniki je interaktivnost
gradiva in nalog za preverjanje in utrjevanje znanja (http://www.svarog.si/
zgoscenke-geografija/, pridobljeno 30. 5. 2010).

8.3 UPORABA GRAFOSKOPA
Grafoskop je pisalni projektor in diaprojektor z možnostjo velike projekcije. Z
njim lahko uspešno ravna en sam človek, saj informacije v obliki besedila ali risbe
na prosojnici položi na delovno ploščo. Prikazano lahko med poučevanjem po
želji dopolnjuje ali spreminja (Brinovec, 2004).
V šolstvu se je grafoskop v Evropi začel uveljavljati v 70-ih letih prejšnjega
stoletja in je učencem pomagal pri razvijanju predstav. Ob uporabi grafoskopa se
učenci učijo razumevati vizualne informacije in jih kritično razlagati. V raziskavi
leta 2005 je bilo ugotovljeno, da so vse šole v Sloveniji opremljene z grafoskopi
in da je ta pripomoček med anketiranimi učitelji še zmeraj najpogosteje
uporabljen (Rajh, 2005, str. 69).
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8.4 UPORABA CD-PREDVAJALNIKA IN VIDEOPOSNETKA
Uporaba televizijskega sprejemnika in videorekorderja je vzgojno-izobraževalni
proces v preteklosti močno spremenila. Iz prej prevladujočih statičnih slik,
projekcij in diapozitivov so se začele uporabljati dinamične. V preteklosti se je
kot pomembna prednost televizije in videa kazala v nazornem posredovanju
raznovrstne vsebine, ko lahko posnetek oddaje vključimo v pouk takrat, ko ga
potrebujemo. S tem je bilo pri pouku geografije prvič omogočeno prikazovanje
tistih pojavov, procesov in pokrajin, ki jih učenci v realnem vsakodnevnem
življenju ne bi mogli opazovati (Brinovec, 2004).
CD-predvajalnik je dobrodošel predvsem pri prikazu tipičnih glasb, narečij ali
jezikovnih skupin, videoposnetki pa za snemanje procesov, prikaz dinamičnih
slik, snemanja filmov ipd.
Videokasete z geografskimi vsebinami sta izdajali predvsem založbi Jaka in
Videofon. Založba Jaka je izdala: Sahara – potovanje v peščene širjave,
Orientacija v prostoru, Zemljepisna širina, dolžina in časovni pasovi, Tropski
deževni gozd, Antarktika, Gospodarska rast Japonske in Slovenija (Brinovec,
2004, str. 285). Primeri videokaset založbe Videofon so: Ledeniki v Alpah,
Podnebje v Evropi, Podnebje v Severni Ameriki, Padavine in vetrovi idr.
Danes, ko so v geografskih učilnicah pogosto na razpolago računalniki, povezani
s spletom, projektorjem in zvočniki, bodo ti počasi zamenjali rabo televizijskega
sprejemnika, video- in CD-predvajalnika.
8.5 UPORABA TISKALNIKA IN BRALNIKA
Raba tiskalnikov in bralnikov pri pouku geografije je glede na njihovo funkcijo in
delovanje že sama po sebi jasno opredeljena. Tiskalniki se uporabljajo za tiskanje
gradiva, učnih listov, križank, fotografij. Bralniki so uporabni pri natančni
preslikavi grafičnega, slikovnega in tekstovnega besedila.
8.6 UPORABA DIGITALNEGA FOTOAPARATA IN KAMERE
Osnovna in najlažja oblika priprave lastnega materiala poteka prav s pomočjo
digitalnega fotoaparata ali kamere, ki ju povežemo z računalnikom, snemamo
posnetke, jih obdelamo in uporabimo pri pouku kot motivacijo, vizualni prikaz pri
obravnavi ali kot primer prostorskega problema ali rešitve. Pripomočka lahko na
ekskurzijah ali terenskem delu uporabljajo tudi učenci, ki kasneje zbrani material
predstavijo v obliki poročila.
V obeh primerih je pomembno, da zna učitelj napravi uporabljati, ju medsebojno
povezati. Oba pripomočka sta zaželena tako v učilnici kot pri terenskem delu ali
ekskurziji, pripravi eksperimenta, projektnega dela ali geografskega tekmovanja.
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8.7 UPORABA SPLETNIH STRANI
Svetovni splet nam ponuja veliko storitev, ki jih v vzgojno-izobraževalnem
procesu zlahka uporabimo. Je kot neskončna baza podatkov, ki ga moramo učenci
in učitelji znati uporabljati in hkrati izločiti bistvene podatke od nepomembnih ter
pravilne od nepravilnih. Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da so klasični viri,
zemljevidi, atlasi, učbeniki in druge strokovne knjige še zmeraj na voljo in jih
moramo vključevati v svoje delo. Kljub lažji dostopnosti informacij in podatkov
predstavljajo spletne strani številne pasti glede strokovnosti in pravilnosti podanih
informacij, preverljivosti podanega in objektivnosti. Težavo predstavlja množica
informacij in gradiv, iz katerih je treba izluščiti strokovno pravilne, natančne in
objektivne. Zaradi tega smo v magistrski nalogi predstavili izbrane primere
spletnih učnih gradiv in jih analizirali (poglavje 4.3 Primeri elektronskih gradiv v
spletnih učilnicah) ter zbrali primere uporabe spletnih strani pri pouku geografije.
V preglednici št. 29 so zbrani primeri uporabe spletnih strani pri pouku geografije
glede na namen njihove uporabe. Glavni kriterij takšne razvrstitve je bil Gerličev
model uporabe IKT iz leta 2000, ki je predstavljen v poglavju 2.4 Modeli uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Opredeljena raba izobraževanega interneta znotraj omenjenega modela je
spremenjena in dopolnjena z navezujočimi se primeri za geografijo (npr. virtualne
ekskurzije). Primeri spletnih strani so povzeti iz seminarske naloge Uporaba
informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. računalnika pri geografiji v osnovni
šoli (Jesenek, 2006) in dopolnjeni z lastnim zbirnikom podatkov.
Preglednica 29: Nameni uporabe spletnih strani pri pouku geografije.
NAMEN UPORABE
1

Iskanje informacij, podatkov.

2

Iskanje slikovnega gradiva, grafikonov, zemljevidov …

3
4

Prenos za izobraževanje pomembnih datotek (FTP) med učenci, šolami in drugimi
ustanovami.
Uporaba splošnoinformativnih strani.

5

Uporaba strokovnoinformativnih strani.

6
7

Iskanje in uporaba gradiva, namenjenega motivaciji (izobraževalne igre, kvizi, rebusi,
vislice, sestavljanke …).
Iskanje in uporaba gradiva, namenjenega usvajanju nove učne snovi.

8

Uporaba elektronskih učbenikov oz. predstavitev učnih vsebin.

9

Iskanje in uporaba gradiva, namenjenega vaji in utrjevanju.

10

Izvajanje simulacij, prikaz animacij in videoposnetkov.

11

Uporaba elektronske pošte.

12

Izmenjava novic, uporaba forumov, socialnih mrež na spletu.

13
14

Sporazumevanje in sodelovanje na daljavo v spletnih učilnicah in preko večpredstavnostnih
sporazumevalnih sredstev.
Iskanje, vrednotenje in obdelava informacij, slikovnih ter zvočnih datotek na spletu.

15

Predstavitve domačih in mednarodnih projektov na spletu.

16

Možnost virtualne ekskurzije.
Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.
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Preglednica 30: Spletne strani, namenjene iskanju informacij in podatkov.
SLOVENIJA
TUJINA
Enciklopedija
Wikipedija
Iskalnik
Najdi.si
Iskalnik
Siol.net

http://sl.wikipedia.org/wiki
/Glavna_stran
www.najdi.si

Enciklopedija Wikipedija

http://www.siol.net/

Iskalnik Yahoo

Splošni iskalnik Google

http://www.wikipedia
.org/
www.google.com
http://www.yahoo.co
m/

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 31: Spletne strani, namenjene iskanju slikovnega gradiva, grafikonov, zemljevidov.
SLOVENIJA
TUJINA
Spletni atlas
in zemljevid
Slovenije
Zemljevidi
Slovenije

http://www.geopedia.si/

Program Google Earth

http://earth.google.co
m/

http://zemljevid.najdi.si

Bing zemljevidi

http://www.bing.com/
maps/

Naravovarstve
ni atlas
Slovenije

http://kremen.arso.gov.si/
NVatlas

Turistični vodnik Lonely
Planet

www.lonelyplanet.co
m

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

SLOVENIJA
Portal POP
TV
Portal RTV
Slovenija
Časopisna
hiša DELO

Preglednica 32: Uporaba splošnoinformativnih strani.
TUJINA
www.24ur.com
www.RTVslo.si
www.delo.si

Portal medijske hiše
BBC
Medijska hiša CNN

www.BBC.co.uk

Medijska hiša SKY
NEWS

http://news.sky.com/s
kynews/

www.CNN.com

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

SLOVENIJA

Preglednica 33: Uporaba strokovnoinformativnih spletnih strani.
TUJINA

Agencija RS
za okolje

www.arso.sov.si

Vesoljska uprava NASA

http://www.nasa.gov/
audience/foreducators
/58/features/index.html

Slovenska
akademija
znanosti in
umetnosti
Statistični
urad RS

http://www.zrcsazu.si/giam/naravne.htm

National Geographic

http://plasma.national
geographic.com/map
machine/

http://www.stat.si/

Mygeo

http://www.mygeo.in
fo/

Podjetje
Svarog

http://baza.svarog.org/pred
met/geografija

OZN

http://www.un.org/en
/index.shtml

Društvo
učiteljev
geografije
Slovenije

http://www.drustvodugs.si/

Svetovni statistični
podatki

http://www.worldom
eters.info/
» se nadaljuje«
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»nadaljevanje«
Ministrstvo za
šolstvo in
šport

http://www.mss.gov.si/

Travel Channel

http://www.travelcha
nnel.co.uk/

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 34: Iskanje in uporaba gradiva, namenjenega motivaciji (izobraževalne igre, kvizi,
rebusi, vislice, sestavljanke …).
SLOVENIJA
TUJINA
World Maps – učne igre
– spoznavanje svetovne
geografije
Ponudba kvizov in
miselnih iger

http://www.sheppards
oftware.com/Geograp
hy.htm
http://www.coolquiz.
com/quizzes/Map/ans
wer.asp?AnswerNum
=3

http://www.ng-junior.net/

Sestavljanka držav
različnih kontinentov

http://www.rethinkin
gschools.org/just_fun
/index.shtml

http://www.razvedrilo.si/sl
/online_igre/geografija/

Kviz

http://www.wissensquiz.de/quiz/geograp
hie/index.php4

Ponudba
kvizov

http://www.kvizomania.co
m

Portal
miselnih iger

http://www.bistreglave.co
m/

Portal revije
National
geographic
Junior
Portal revije
Razvedilo

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 35: Iskanje in uporaba gradiva, namenjenega usvajanju nove učne snovi, e-učbeniki.
SLOVENIJA
TUJINA
Učno gradivo
Avstralije

http://www2.arnes.si/~dsa
vli/avstralija.htm

Internet Geography

Portal
podjetja
Svarog
Okolje in
trajnostni
razvoj

http://projekti.svarog.org/d
iplomska/

Geography Pages

http://projects.ff.unimb.si/trajnost/

Poučevanje o Evropski
uniji

http://www.geograph
y.learnontheinternet.c
o.uk/
geographypages.co.u
k
http://hopelive.hope.a
c.uk/international/kar
ld/europeanschools.html

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

SLOVENIJA
Ponavljanje in
utrjevanje
Avstralije
Osebna stran
prof. Marjana
Luževiča

Preglednica 36: Spletna gradiva, namenjena vaji in utrjevanju.
TUJINA
http://www.o4os.ce.edus.si/gradiva/geo/
avstralija/a.htm.
http://www2.arnes.si/%7E
gkrsloka7/

Geosense

http://www.geosense.
net/

Kviz

http://www.wissensquiz.de/quiz/geograp
hie/index.php4

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

120

Preglednica 37: Spletna gradiva, namenjena izvajanju animacij, prikazovanju simulacij in
videoposnetkov.
SLOVENIJA
TUJINA

Prometno
informacijski
center
Pro-Vreme:

http://www.kvarkadabra.ne
t/index.html?/vesolje/anim
acije/plima.htm

NASA center

http://spaceplace.nasa
.gov/en/kids/st5xband
/st5xband.shtml

http://www.promet.si/?id=
38

Prikaz pojavov

http://www.provreme.net/index.php?id=1
2

YouTube

http://www.sln.org.uk
/geography/flash/can
nock01.swf
http://www.youtube.c
om/

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 38: Spletna gradiva, namenjena prenosu pomembnih datotek (FTP) med učenci,
šolami in drugimi ustanovami.
SLOVENIJA
TUJINA
Spletni portal,
namenjen
izmenjavi
gradiva,
izkušenj ipd.
Spletna stran
ZRSS

http://uciteljska.net/

Geographical
Association

geography.org.uk

http://www.zrss.si/default.
asp?link=predmet&tip=6&
pID=10&rID=130

Šolski portal v Veliki
Britaniji

http://www.schoolportal.co.uk/

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

SLOVENIJA
Arnesova
pošta
Siol pošta

Preglednica 39: Uporaba elektronske pošte.
TUJINA
http://www.arnes.si/

Yahoo pošta

http://www.siol.net/

Google pošta

http://www.yahoo.com
/
http://mail.google.com

Vir:Jesenek Bračko,zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 40: Sredstva za sporazumevanje, forume, pogovore v živo, socialne mreže na spletu.
SLOVENIJA
TUJINA
Debatna
skupina,
namenjena
obveščanju,
izmenjavi
izkušenj med
geografi
Skype

Geolista

Virtualna strokovna
knjižnica

http://www.skype.com/intl
/en/home
Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.
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http://www.geoleo.de/geoleo/wwwdocs/index.html

Preglednica 41: Možnost sporazumevanja in sodelovanja na daljavo preko spletnih učilnic.
SLOVENIJA
TUJINA
Spletna
učilnica v
okolju
Moodle
Spletna
učilnica v
okolju Echo

http://info.edus.si/info/

London Grid

http://cms.lgfl.net/we
b/lgfl/homepage

http://www.egradiva.si/log
in_evsebine.asp
Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Preglednica 42: Spletne strani, namenjene predstavitvi domačih in mednarodnih projektov.
SLOVENIJA
TUJINA
http://mojaslo.pfmb.unimb.si/predstavitve/index.s
wf.
Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

SLOVENIJA
Spletna stran
Boštjana
Burgerja

Preglednica 43: Spletne strani, namenjene virtualni ekskurziji.
TUJINA
www.burger.si

http://slav.globalteac
her.org.au/2009/11/0
5/more-virtualexcursions/

Vir:Jesenek Bračko, zbirnik podatkov, 2011.

Izmed vseh načinov, predstavljenih v preglednici št. 29, so morda manj poznane
možnosti virtualnih ekskurzij (Taylor, 2005; povz. po Planinc, 2007). Pri tem
avtor poudarja dva vidika priprave na teren: delna priprava, pri kateri uporabimo
tehnologijo le kot dopolnilo za boljšo predstavitev pravega terenskega dela in kot
pravo terensko virtualno delo, pri katerem smo v učilnici in s pomočjo spleta
virtualno obiščemo želeno pokrajino. Na ta način omogočimo učencem obisk
pokrajine, ki je sicer nevarna, nedostopna, predaleč ali predraga za realni obisk.
Prednost takšne virtualne ekskurzije je tudi v precej nižjih stroških, prihranitvi
časa, neodvisnosti ekskurzije glede na vreme, ni zdravstvenih težav ipd.
V Veliki Britaniji je zelo razširjen in priljubljen projekt Barnbay Bear, ki ga je
razvilo Združenje britanskih učiteljev geografije (Geography Association). »Šola
ali posamezni razred kupi posebnega plišastega medvedka, ki mu je ime Barnaby.
Ta postane nekakšen »poročevalec s terena«, ko ga učenci, starši ali zaposleni v
šoli vzamejo s seboj na dom, na krajši izlet ali daljše potovanje« (Planinc, 2008,
str. 26) in po vrnitvi v šolo predstavijo svoje potovanje. Več o projektu je
zapisano na spletni strani http://www.barnabybear.co.uk/.
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Slika 27: Začetna stran projekta Barnaby Bear v Veliki Britaniji.
Vir: http://www.barnabybear.co.uk/, pridobljeno 31. 5. 2010.

8.7.1 Učenje na daljavo in konferenčni učni sistemi
Medmrežje nudi tudi možnost učenja na daljavo (ang. distance learning), ki je
oblika izobraževanja, za katerega je značilno, da sta učitelj in učenec v procesu
izobraževanja prostorsko in časovno ločena.
Značilnosti učenja na daljavo:
– Učenje poteka večinoma od doma. Učenec je le redko ali nikoli v
neposrednem stiku z učiteljem. Udeleženci si sami izbirajo kdaj, kje, na
kateri način in kako hitro bodo študirali. Izognemo se subjektivnosti pri
delu.
– Vloga izobraževalnih ustanov pri načrtovanju in izvedbi učnih gradiv je
zelo pomembna. Sporazumevanje je omejeno na osebno sodelovanje med
udeležencem in učnimi materiali, ki so oblikovani tako, da omogočajo čim
večjo samostojnost.
– Učitelj posreduje udeležencem znanje posredno s pomočjo učnih
pripomočkov, kot so: tiskana gradiva, avdio- in videokasete, računalniški
programi, multimedijska gradiva ipd.
– Sporazumevanje med učiteljem in udeležencem poteka s pomočjo
različnih medijev, največkrat sporazumevanje poteka preko elektronske
pošte in telefona.
– Udeleženci se učijo oz. študirajo sami. Skupna srečanja so le občasna in
namenjena večinoma za socializacijo udeležencev in morebitnim
nejasnostim ali vprašanjem
(Gerlič, 2002a).
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Vzporedno z razvojem IKT in njenim vpeljevanjem v VIZ so nastajala različna
gradiva. Večino elektronskih gradiv, animacij, simulacij in drugega materiala, ki
je brezplačno dostopno na svetovnem spletu, je različno kvalitetno in strokovno. S
področja geografije je učiteljem geografije na razpolago ogromno uporabnih IKT
gradiv, ki pa niso strokovno pregledana in ne pokrivajo vseh tematskih področij.
Pripravljeni so le odseki učnih vsebin, ki so nesistematični glede na stopnjo
izobrazbe in učne cilje. Gradiva so zasnovana po različnih konceptih, načelih in
didaktičnih zahtevah. Ob pregledu množice gradiv dobimo občutek, kot da se je
vsak avtor lotil izdelave tistega gradiva, ki mu je vsebinsko najbližje. Pogosto jih
pripravljajo učitelji navdušenci, različne delovne skupine znotraj organizacije ali
podjetja. Zavedati se je treba, da se morajo tudi elektronska gradiva nenehno
dopolnjevati, nadgrajevati in usklajevati s spremenjenimi učnimi načrti in
novostmi ter predvsem potrebami uporabnikov.
Pogosta oblika uporabe svetovnega spleta pri pouku geografije je tudi priprava
osebnih spletnih učilnic, ki si jih sami ali s pomočjo računalničarja na šoli pogosto
pripravijo učitelji geografije sami. Primer takšne spletne učilnice je na spletni
strani http://www.geografija-osormoz.com/ (pridobljeno 10. 5. 2010). Omenjena
spletna stran vsebuje podatke o pripomočkih, ki jih učenci potrebujejo za svoje
delo, vsebino, ki se je bodo učili pri urah geografije, ter zanimive spletne
povezave, ki so namenjene predvsem utrjevanju in ponavljanju snovi.
Razvojna skupina za e-geografijo, ki deluje v okviru projekta e-šolstvo, je
pripravila nabor predlogov uporabe spletne učilnice pri pouku geografije:
– objava kvizov za preverjanje znanja,
– vaje za utrjevanje,
– dodatne naloge za popestritev pouka,
– objava predstavitev, ki smo jih uporabili pri pouku,
– sprotno ustvarjanje terminološkega slovarja,
– diskusija na izbrano temo,
– objava učnih listov, katerih rešitve učenci vnesejo v spletno učilnico,
– napoved zanimivih geografskih dogodkov ali televizijskih oddaj,
– objavo informacij glede preverjanja, ocenjevanja, terenskih vaj,
geografskih tekmovanj ipd.,
– oddaja referatov, seminarskih nalog ipd. v pregled pred predstavitvijo
v razredu in po predstavitvi,
– povezave na druge zanimive strani s področja geografije,
– uporaba interaktivnih e-gradiv, ki so nastala v projektih MŠŠ; prednost
je v tem, da lahko v lastni učilnici kontroliramo rezultate nalog, ki so
jih reševali učenci,
– zbirnik testov, nalog, ki smo jih do sedaj hranili v računalniku v eni
mapi, ki je nismo mogli najti, ko smo jo potrebovali,
– objava analize, razprave ali kritičnega razmišljanja o prebrani knjigi, v
kateri so vključene geografske vsebine,
– fotografije in kratki utrinki s potovanj, ekskurzij, terenskega dela ...,
– nabor spletnih povezav na zabavne in strokovne geografske strani,
– oblikovanje skupin pri pouku, rezultati skupinskega dela se vnesemo v
svoj wiki in jih tako lažje predstavimo ostalim (zadevo poenostavimo z
vključitvijo prenosnih računalnikov),
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–
–
–
–

učencem lahko damo dodatne naloge in poskrbimo za tiste, ki bi radi
več,
objavljanje datumov ocenjevanja (ustnega in pisnega),
oblikovanje foruma na določeno temo ali za vprašanja tako za učence
kot starše,
ocenjevanje znanja s pomočjo spletne učilnice

(http://profutura.scv.si/e-geografija/course/view.php?id=27, pridobljeno 20. 1.
2010).
Geografsko spletno gradivo je predstavljeno v samostojnem poglavju 4.3 Primeri
elektronskih gradiv v spletnih učilnicah.
Pri raziskovanju tega področja smo spoznali še en način uporabe spletnih strani
pri pouku geografije, ki ni predstavljen v tabeli, in poudarja medpredmetno
povezovanje. To je povezovanje geografije z izbirnim predmetom računalniška
omrežja v smislu priprave in uporabe spletnega dnevnika (bloga) pri
interdisciplinarni ekskurziji. Za izdelavo spletnega dnevnika učenec potrebuje
znanje in spretnosti, pridobljene pri obeh predmetih. Učenci pred ekskurzijo
izdelajo seminarsko nalogo o obiskani pokrajini. Kasneje po obisku pokrajine
dodajo vtise, svoje ideje, predloge in komentarje. Naredijo lahko tudi fotozapis ali
posnetek svojega vtisa. Poleg ekonomičnosti, lažjega pregleda, možnosti
zapisovanja povratnih informacij in komentiranja avtorja izpostavljata kot
prednost tudi individualni pristop, ki učencem omogoča krepitev svojih močnih
področij (npr. likovno oblikovanje naloge) in okrepi šibkejšega (npr. težave pri
izboru literature) (Bizjak Bradeško in Trček, 2008).
Konferenčni učni sistemi
Tudi konferenčni učni sistemi spadajo med novejše možnosti izobraževalnega
medmrežja, ki je uporaben predvsem pri izobraževanju na daljavo. To so nam
omogočili mediji, kot so ISDN, ADSL in kabelski modemi, s katerimi je možno
vzpostaviti hitrejše povezave v svetovnem spletu.
Konferenčni sistemi nudijo sinhroni prenos žive slike in zvoka ter pri tem
povezujejo dva ali več uporabnikov med seboj. Glede na razvoj, kvaliteto in
možnosti prenosa lahko konferenčne sisteme delimo na:
– avdiokonferenčne sisteme in
– videokončerenčne sisteme
(Gerlič, 2000).
Prednosti konferenčnih sistemov so v neposrednem stiku med učiteljem in
učencem ter kakšnim gostom. Udeleženci imajo tako občutek, da so na
predavanju dejansko prisotni. Med seboj lahko sodelujejo ne glede na to, v
katerem kraju so, se strokovno izobražujejo, izmenjujejo mnenja, si neposredno
zastavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo. Prednost tega je, da lahko nek problem
rešijo takoj in se o njem pogovorijo, ob tem pa uporabljajo veliko različnih
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medijev (npr. video- in avdioposnetke, grafike, animacije, računalniške aplikacije
…).
Možnosti za uporabo videokonference je pri pouku geografije veliko. Predvsem
pri iskanju in izmenjavi informacij, povezovanju z različnimi gostujočimi
strokovnjaki, s katerimi se lahko učenci pogovarjajo, diskutirajo ter spremljajo
predavanje v živo. Tako lahko pri obravnavi npr. naravnih nesreč preko
videokonference gostimo strokovnjaka iz Agencije RS za okolje. Učenci lahko
spremljajo potek meritev na terenu in razpravljajo o dobljenih rezultatih s
strokovnjaki oz. se povežejo z učiteljem geografije v drugem kraju Slovenije ali v
tujini.
S pomočjo Arnesove ponudbe spletne konference Vox postaja le-to uporabno širši
šolski javnosti. Učitelji, profesorji, raziskovalci lahko na Arnesovem strežniku
ustvarjajo konferenčne sobe in k sodelovanju povabijo še druge (študente, dijake,
učence, zunanje uporabnike …). Prednosti takšnih konferenc so preprosta, varna
in brezplačna uporaba. Uporabniki potrebujejo le povprečen računalnik in spletni
brskalnik, za oddajanje lastne slike in zvoka ter spletno kamero in mikrofon
(http://www.arnes.si/storitve/multimedijske-storitve/spletne-konference.html,
pridobljeno 10. 5. 2010).
Primer videokonference so izvedli v Gimnaziji Moste v Ljubljani in III. gimnaziji
Maribor. Sicer je potekala pri uri angleščine in informatike, vendar je bila vsebina
vezana na geografijo. Učenci obeh gimnazij so najprej predstavili pogovor dveh
Angležev, ki sta se pogovarjala o vremenu. Nato so z elektronskimi prosojnicami
pokazali pokrajine, ki sestavljajo Veliko Britanijo, in njihova glavna mesta. Sledil
je kviz o Veliki Britaniji. Pri izvedbi je prišlo do številnih težav in ovir, ki so
potrdile dejstvo, da moramo na takšno uro biti vsi udeleženi zelo dobro
pripravljeni. Dijaki so govorili prehitro in se pred kamero niso dostojno obnašali.
Moteče so bile tudi vmesne pripombe učencev pri reševanju nalog
(http://www2.arnes.si/~sspmgiac/mirk/mmedija.htm, pridobljeno 10. 5. 2010).
Vsebine tega izobraževanja morajo biti kvalitetne, interaktivne in pedagoško
korektne. Sestavljene morajo biti tako, da omogočajo individualen in diferenciran
pristop. Pri tem e-izobraževanje ne sme biti podobno branju knjige v elektronski
obliki, ampak mora biti večpredstavno. Učenci so seznanjeni s programsko
opremo, teorijo IKT. S pomočjo IKT spoznavajo svet, rešujejo probleme ipd.

8.8 UPORABA INTERAKTIVNE TABLE
Interaktivna tabla (angl. Interactive whiteboard (IWB)) ali elektronska tabla je
večja bela tabla, ki je občutljiva na dotik, preko katerega lahko s pomočjo LCDprojektorja upravljamo z računalnikom.
Interaktivna tabla (v nadaljevanju i-tabla) je orodje, ki med učno uro omogoča
raziskovanje po svetovnem spletu, dostop do datotek na računalniku, pisanje s
svetlobnim črnilom in še mnogo več
(http://www.svarog.si/interaktivne-table-smart-board/, pridobljeno 10. 5. 2010).
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Gre za kombinacijo LCD-projektorja in table, ki je občutljiva na dotik. Tako
lahko z dotikom table nadomestimo miško ali celo tipkovnico. Za njeno delovanje
je potreben LCD-projektor, računalnik in specifično programsko orodje, ki se
razlikuje od vrste table. Prva tabla je bila v Sloveniji nameščena leta 2004, danes
pa jo imajo skoraj že na polovici šol (Bačnik, 2007).
Na trgu ponujajo različne i-table. V slovenskih šolah prevladujejo
elektromagnetne, ki za delovanje potrebujejo pisalo, in kapacitivne, ki delujejo
preko senzorjev, ki zaznavajo dotik prstov (Polanec, 2010).
Interaktivna tabla omogoča dinamično poučevanje celega razreda. Ustreza
potrebam tako vizualnega kot kinestetičnega tipa učencev. Učitelji in učenci lahko
gradivo med uro sproti dopolnjujejo, ustvarjajo, spreminjajo. S prsti lahko
premikajo besedilo, črke, slike. Sodelujejo pri ustvarjanju klimogramov,
starostnih piramid ipd. Učno uro lahko v celoti izpeljemo na nemi karti izbrane
celine, države ali območja, saj programska oprema table vključuje izrezke in
predloge, ki ustrezajo učnim načrtom določenih predmetov. Tabla predstavlja
pomembno motivacijsko sredstvo, je bolj nazorna in pregledna tudi za učence s
posebnimi potrebami.
Interaktivna tabla je za poučevanje zelo primerna, saj ni treba, da so naše
prosojnice vse narejene vnaprej, ampak jih lahko ustvarjamo kot tabelsko sliko.
Če nas vmes prehiti zvonec, sliko enostavno shranimo in naslednjič nadaljujemo,
kjer smo ostali. Interaktivna tabla je pripomoček, ki ga lahko uporabljamo pri
celotni uri ali njenih segmentih. Pri vsem tem je pomembno le, da poznamo njeno
didaktično vrednost in da pri uri v čim večji meri aktiviramo učence. Pri njeni
uporabi moramo biti pazljivi, da ne bo ponovno privedla do pretirano frontalnega
pouka. Nastalo gradivo pri uri lahko shranimo in uporabimo pri naslednji uri.
Lahko ga posredujemo v spletno učilnico, učencem po elektronski pošti ali ga
celo natisnemo.
Polanec (2010) ugotavlja, da interaktivne table zamenjujejo oz. nadgrajujejo
tradicionalne zelene in bele table ter starejšo informacijsko tehnologijo, kot so
televizija, radio, videorekorder, DVD-predvajalnik, saj združujejo uporabo vse
navedene tehnologije še z medmrežno povezavo. Višja dodana vrednost table je v
možnosti podajanja različnih informacij na več ravneh (slika, zvok, povezava s
spletom …), s čimer je omogočen večpredstavnostni pristop pri poučevanju.
Naloge so lahko interaktivne, z uporabo več čutil: vida, sluha in tipa.
Pri pouku geografije uporabljamo predvsem interaktivno pero kot flumaster ali
kredo oz. kot računalniško miško. Uporabljamo ukaze za vstavljanje tabel, grafov,
slik ali zemljevidov iz galerije ipd. Z orodji lahko povečamo, osvetlimo,
prekrijemo ali usmerimo pozornost na del tabelne slike. Motivacijske so
interaktivne igre, pri katerih učenci iščejo lego posameznih držav na karti. Podobe
držav obračajo, premeščajo in jih urejajo. Pogosto so uporabljena e-gradiva in
elektronske prosojnice v ustrezni programski opremi. I-tabla omogoča tudi
posnetek geografske simulacije ali eksperimenta, ki ga izvedemo na terenu ali
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doma, in ga predvajamo pri pouku. Dodajamo tudi spletne povezave z uporabnimi
geografskimi gradivi in informacijami (Polanec, 2010).
Med prednosti interaktivne table je Bačnik (2007) uvrstila interaktivnost in
učinkovitost, fleksibilnost in raznovrstnost, multimedijske oz. multisenzorne
predstavitve, razvijanje digitalnih spretnosti, večjo motivacijo za učenje in
poučevanje ter možno organizirano podporo učiteljevemu načrtovanju, razvoju
gradiv in refleksiji. Številni avtorji poudarjajo, da je ura ob uporabi i-table
prijetnejša in zanimivejša, pouk hitrejši, bolj zabaven in vznemirljiv. Med slabosti
omenja predvsem pomanjkanje fizične interakciji med vsemi učenci, še posebej
nekoliko starejšimi dijaki, ki zelo neradi zapuščajo svoje sedeže in se
izpostavljajo. Kot slabost po začetni navdušenosti učiteljev se izkaže tudi
počasnost pri pripravi gradiv za pouk. Do sedaj je malo gradiv s področja
geografije namenjenih izmenjavi. Nekaj tega omogočajo seminarji podjetja
Svarog, na katerih učitelji spoznavajo popravljena e-gradiva na primeru
interaktivne table.
Oprema interaktivnih tabel dovoljuje in omogoča tudi glasovalni sistem in
interaktivne tablice, ki se sicer ne uporabljajo tako pogosto kot sama i-tabla. Pri
tem je glasovalna naprava mišljena kot brezžična tablica, ki omogoča upravljanje
interaktivne table in računalnika kjerkoli v učilnici. Pri njih gre predvsem za
prihranek časa, ko tablice nadomestijo prihajanje učencev k tabli. Še učinkovitejše
pri ponavljanju in skupinskem odgovarjanju na vprašanja so glasovalni sistemi, ki
kot daljinci – oddajniki omogočajo istočasno odgovarjanje učencev na zastavljena
vprašanja tako, da svoje odgovore registrirajo z enostavnim klikom na gumb.
Kasneje je omogočeno hitro razvrščanje in prikazovanje rezultatov (Bačnik,
2008).
V Sloveniji imamo na razpolago več vrst programske opreme za i-tablo. Najprej
se je pojavila Interwrite, nato Promethean, Smart Board, Hitachi idr.

8.9 UPORABA NAVIGACIJE GPS
Planetarna navigacija, ki za svoje delovanje in določanje položaja uporablja
satelite, je za potrebe izobraževanja in širše javnosti bolje dosegljiva šele zadnjih
deset let. Po mnenju avtorjev (Krevs, Skorupan in Repe, 2008) ta tehnologija še ni
zaživela v našem izobraževalnem sistemu; niti v osnovni niti v srednji šoli kot
tudi na univerzitetni ravni ne. Avtorji vidijo glavni primanjkljaj v slabši
ozaveščenosti in pomanjkljivi usposobljenosti učiteljev.
S pomočjo GPS praviloma zbiramo prostorske podatke, ki bodisi še ne
obstajajo ali nam iz različnih vzrokov niso dosegljivi. S temi podatki
dopolnjujemo obstoječe prostorske podatke, ki jih lahko uporabljamo:
– kot osnovno navigacijo,
– kot zajete točke lokacije ali poti,
– za izdelavo tematske karte in prikaz lokacije na zemljevidu,
– kot uporabo točkovnih lokacij,
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– za izris profila
(Krevs, Skorupan in Repe, 2008, str. 710).

Slika 28: Primer izrisa profila s pomočjo navigacije.
Vir: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=1578, pridobljeno 10. 5. 2010.

Navigacijo globalnega določanja položaja lahko pri pouku geografije uporabimo
pri orientacijskih tekih, pohodih, pripravi ali izvedbi poti za ekskurzijo, pripravi
seminarskih in raziskovalnih nalog, iskanju skritega zaklada ipd. Uporabimo ga
lahko za vodenje k določeni točki oz. koordinati, za povezavo z naloženimi
zemljevidi ali kot cestno navigacijo. Vključimo jo lahko pri rednem pouku, šoli v
naravi, dnevih dejavnosti ipd.
Lipovšek (2007) pri uporabi GPS poudarja poučevanje o možnostih uporabe
planetarne navigacije GPS, pri kateri gre najprej za veščino, ki postaja uporabna
in vse bolj običajna, aparati oziroma tehnologija pa dostopna slehernemu učencu.
Projektna skupina geografov znotraj projekta e-šolstvo je januarja 2010 razvila
didaktične možnosti uporabe naprave GPS pri pouku geografije:
– pri obravnavi orientacije,
– spoznavanju pripomočkov za pouk geografije,
– pri vseh oblikah terenskega dela v osnovnih in srednjih šolah,
– orientacijskem pohodu ali teku,
– pri iskanju zaklada (pouk zunaj učilnice – QFK-platforma) učenci z GPS
poiščejo določene točke (znamenitosti, stavbe, spremljajo in kartirajo pot),
– na ekskurzijah (izris poti, izpostavitev lokacije …),
– pri različnih interesnih dejavnostih, geografskem krožku,
– na športnih dnevih, pohodih, planinskem krožku, taboru,
– pri izdelavi ali samo obisku učnih poteh,
– pri realizaciji maturitetnih vaj,
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– pri izdelavi različnih šolskih projektov, (raziskovalnih nalog)
(http://profutura.scv.si/e-geografija/course/view.php?id=27, pridobljeno 22. 1.
2010).
8.10 UPORABA GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Geografski informacijski sistem je sistem za urejanje in upravljanje prostorskih
podatkov. V ožjem pomenu pojma gre za računalniški sistem, ki omogoča
shranjevanje, urejanje in analizo ter prikaz geografsko orientiranih podatkov
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Geografski_informacijski_sistem, pridobljeno 15. 5.
2010).
Uporaba GIS je danes v tujini (Nemčiji in Veliki Britaniji) osrednja točka
izobraževanja v geografiji. Pomemben ni le kot tehnični pripomoček, temveč tudi
kot podatkovne baze in pripadajoča programska oprema. GIS se uporabljajo za
enostavne geografske potrebe kot tudi za kompleksne geopodatke in analize ter
moderne WebGIS.
GIS pri pouku geografije omogoča aktivno delo učencev in učenje z lastnim
raziskovanjem. Lahko se uporablja kot orodje, ki omogoča opazovanje, analizo in
simulacijo različnih dinamik v okolju. Z njegovo uporabo lahko ponazorimo
prostorske procese ali celovito predstavimo obravnavani problem.
Zraven možnosti poučevanja gre pri njegovi uporabi še za spoznavanje možnosti
pridobivanja, zbiranja, izbiranja in vrednotenja ter interpretiranja prostorskih
podatkov, ki jih prejemamo v digitalni obliki. Enako pomembna je tudi
sposobnost učenca, da bo tovrstne podatke uporabil za vrednotenje prostora
oziroma pokrajine ter da jih bo sposoben tudi sam določiti, zapisati in sporočiti
drugim (Lipovšek, 2009).
Lahko bi dejali, da se pri GIS geografija kot znanost stika z računalništvom.
Uporaba in poučevanje o GIS je tako priložnost za geografe, da obdržimo svoj
položaj v izobraževalnem procesu.
Tako v primeru GPS kot GIS je nujna dobra usposobljenost učitelja za
upravljanje, vodenje in organizacijo dela. Kaj hitro se lahko zgodi, da ta
tehnologija zaradi prezahtevnosti ali nedelovanja postane pri učiteljih in učencih
nepriljubljena.
V sklopu 9. simpozija GIS v Sloveniji je potekala spletna raziskava z naslovom
Kaj od geoinformatike sodi v osnovno, srednjo šolo in na univerzo? Delni
rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 52 % sodelujočih iz izobraževanja, so
pokazali, da je v osnovni in srednji šoli izvedljivo, da ob zaključku šolanja učenec
uporablja geoinformacijske vmesnike za pridobivanje geografskih informacij s
ciljem proučitve prostorskega pojava. Ob tem je po koncu srednje šole izvedljivo
tudi razumevanje temeljnega namena in uporabe GIS za interdisciplinarne
probleme iz življenja, vzdrževanje svojega lastnega geoinformacijskega znanja in
veščin dijakov ter sposobnost posredovanja geografskih rezultatov
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(http://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=xLHmnOpH30t9_2foIr8sUH7Ca0tC
NHyLB83_2f6kAGvSHtg_3d , pridobljeno 2. 9. 2010).
8.11 UPORABA MOBILNIH NAPRAV (M-LEARNING)
Med mobilnimi napravami sta najpogosteje zastopana telefon in dlančnik. Sta
enostavna za namestitev in uporabo ter fleksibilna. Učenje s pomočjo mobilnih
naprav omogoča posredovanje navodil, podatkov, domačih nalog, opomnikov,
reševanje nalog, preverjanje navodil, izmenjavo mnenj, urjenje veščin ipd. Cilj
uporabe mobilnih naprav v izobraževanju je obogatitev računalniško podprtega
multimedijskega sistema učenja s pomembnim faktorjem mobilnosti. Naprave so
uporabne za delo na terenu, posredovanje učnih vsebin o turističnih znamenitostih
na ekskurzijah, pri laboratorijskem delu v učilnici, za multimedijske predstavitve
učne snovi ipd. (Ramšak, Krašna in Kaučič, 2007).
»Naprave lahko uporabimo za več vrst izobraževanja: za osnovno kot tudi za
dopolnilno in dodatno izobraževanje, za urjenje veščin ali preprosto za učinkovito
posredovanje podatkov« (Ramšak idr., str. 177).
Izobraževanje preko mobilnega telefona ali dlančnika je tesno povezano z
vsakdanjim načinom življenja in tako prepleta učenje z drugimi življenjskimi
izkušnjami. Znotraj mednarodnega projekta eLearning je od oktobra 2005 do
marca 2008 potekal projekt eMapps, ki je podpiral vključevanje mobilnih in
naprav GPS v vzgojno-izobraževalnem procesu. V projektu so sodelovali učitelji
iz osmih držav: Češke, Estonije, Madžarske, Litve, Latvije, Poljske, Slovaške in
Slovenije. V Sloveniji se je v projekt pod vodstvom Marka Papiča vključila še
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V projekt je bilo vključenih 16
šol, od tega tri iz Slovenije (Bolnišnična šola v Ljubljani, Osnovna šola Oskarja
Kovačiča Škofije in Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor).

Slika 29: Portal mednarodnega projekta E-mapps.
Vir: http://emapps.info/eng/Schools-Portfolio, pridobljeno 20. 5. 2010.
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Namen projekta je bil raziskati in preizkusiti uporabo mobilne telefonij pri učenju
in poučevanju. Na področju geografije so igre primerne za osnovno šolo, kjer se
učenci gibajo in igrajo po navodilih, ki jih prejemajo preko mobilnih naprav nove
generacije. Vse je podprto še s sodobno tehnologijo. Namesto kompasa pri
orientaciji uporabljajo naprave GPS, ki uporabljajo satelitsko navigacijo. Uporaba
teh naprav je za učence, ki ob njih odraščajo, nekaj preprostega in razumljivega
(Skorupan in Dobovičnik, 2008).
Ciljna skupina 9- do 12-letnikov, ki ni nujno, da je samo šolska, skozi to igro
razvija medsebojno sodelovanje in timsko učenje. Na OŠ Ledina pripravljen
primer didaktične igre ima naslov Ljubljanski zaklad. Učenci so bili razdeljeni v
več skupin. Vsaka od skupin je imela izvajalce na terenu in učence, ki so ostali v
učilnicah ob računalniku. Prvi skupini, ki sta imeli na terenu mobilno napravo s
kamero, zajemom slike, možnost GPRS ali UMTS povezavo ter ročni GPS, so
učenci iz učilnice poslali koordinate prve točke in nalogo, ki so jo morali tam
opraviti. S terena so učenci s pomočjo mobilne naprave rešitev poslali v šolo.
Učenci za računalnikom so rešitve vnesli v platformo. Po potrditvi o uspehu so s
strani učitelja dobili nove koordinate in nalogo (prav tam).
»Končni cilj projekta je bil razviti izobraževalne interaktivne igre, ki temeljijo na
uporabi IKT, GPS ter interaktivnega zemljevida, ki učencem omogoča razvoj
lastne kreativnosti, v šolskih učilnicah in izven nje« (prav tam, str. 41).
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9 MODEL UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE
9.1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE MODELA UPORABE
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNLOGIJE PRI POUKU
GEOGRAFIJE
V nalogi smo analizirali dejstva, ki so značilna tako za uporabo IKT v
izobraževanju kot njeno specifično aplikacijo na pouk geografije. Izhodišča, s
pomočjo katerih smo oblikovali model uporabe IKT pri pouku geografije, na tem
mestu prikazujemo kot strnjen povzetek ugotovitev:
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

Hiter tehnološki razvoj je vpet v vsakdanje življenje učencev in učiteljev.
Komunikacijska tehnologija je za posameznike in za vzgojnoizobraževalne institucije vse cenejša in dostopnejša.
Vedno boljša opremljenost slovenskih šol s sodobno tehnologijo (preko
razpisov, projektov …).
Sodobni trendi vzgoje in izobraževanja od nas zahtevajo vključevanje IKT
v vzgojo in izobraževanje (Strategija vseživljenjskosti učenja, Si2010,
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju, luzernska Deklaracija o
geografskem izobraževanju za trajnostni razvoj, Manifest kakovosti v
geografskem izobraževanju …).
Mednarodna listina o geografskem izobraževanju navaja tri vrste ciljev
pouka geografije: poznavanje in razumevanje geografskih pojavov in
procesov, pridobivanje geografskih spretnosti, vzgoje odnosov in vrednot.
Zagotavljanje funkcionalne pismenosti je eden izmed osmih glavnih ciljev
sodobnega geografskega izobraževanja.
Ključni pomen in cilji pouka geografije so po posodobljenem učnem načrtu
(2011) razvijanje poznavanja, razumevanja, spretnosti, vrednost tudi s
pomočjo IKT.
Zahteve učnih načrtov za geografijo osnovnih in srednjih šol o
kompetencah učiteljev in dijakov s poudarkom na uporabi IKT v formalnih
učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu (tudi za potrebe
lastnega poklicnega razvoja).
Analiza in pregled dosedanjih projektov ter vključenost šol v nacionalni
projekt e-šolstva, ki temelji na svetovanju, didaktični podpori in tehnični
pomoči.
Sekundarni model uporabe IKT v izobraževanju (Gerlič, 2000, str. 132) je
za potrebe geografije presplošen in ne zadostuje njenim didaktičnim
zahtevam.
Predvidevanja, da bo uporaba IKT pri pouku geografije v prihodnje
temeljila na razvijanju kompetenc v skladu z učnim načrtom ter štirimi
glavnimi cilji pouka v prihodnje, ki so: človekova osebnostna izpolnitev in
razvoj, dejavno državljanstvo, družbena vključenost ter zaposlitev (Polšak,
Lipovšek in Lilek, 2008).
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–
–
–

Ugotovitve lastne raziskave, v kateri 57 % sodelujočih učiteljev meni, da bi
jim idejni model, ki bi prikazoval možne načine uporabe in vključevanja
IKT pri pouku geografije, koristil.
Pregled uporabe IKT v Nemčiji in Veliki Britaniji kaže na slabše
organizirano in premajhno vključevanje uporabe IKT v proces
izobraževanja.
Geografija nudi številne možnosti medpredmetnega sodelovanja z drugimi
predmeti.

Predstavljena dejstva so podlaga za oblikovanje kriterijev. Kriteriji, po katerih
smo oblikovali model uporabe IKT, so:
– ciljna skupina, ki ji je IKT namenjen,
– namen uporabe IKT, ki je razčlenjen po smernicah učnih načrtov in
sodobnega pouka geografije,
– primeri IKT, ločeno glede na medij oz. opremo in vsebino.
V osnovni model smo vključili naslednje primere IKT za potrebe pouka
geografije:
1. oprema/mediji: računalnik, LCD-projektor, grafoskop, TV in
videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, tiskalnik, bralnik, digitalni
fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …,
2. vsebina: programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani,
izobraževalne igre, križanke, rebusi, GIS, animacije, slike, elektronska
pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine, socialne
mreže na spletu, blog …

9.2 PREDSTAVITEV MODELA UPORABE INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE
Glede na ciljno skupino, ki ji je model namenjen, je model sestavljen iz treh
osnovnih izhodiščnih skupin. Skupinam so dodani njihovi glavni nameni znotraj
potreb pouka geografije:
1. Uporaba IKT za učitelje v različnih didaktičnih situacijah in
izobraževanju.
2. Uporaba IKT za učence pri pridobivanju geografskih kompetenc.
3. Uporaba IKT za druge delavce šole in starše za potrebe pouka
geografije.

134

Slika 30: Osnovna shema modela uporabe IKT pri pouku geografije

Vsaki ciljni skupini je dodan namen uporabe IKT. Za uspešnejšo ponazoritev in
večjo uporabno vrednost modela smo dodali primere konkretnih medijev in
vsebin. Model smo grafično oblikovali s pomočjo programa Smart Draw.

1.
UPORABA IKT ZA UČITELJE V RAZLIČNIH DIDAKTIČNIH
SITUACIJAH IN IZOBRAŽEVANJU
1. 1. Priprava in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela
1. 1.1. Iskanje informacij in podatkov
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, digitalni
fotoaparat, kamera, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, slike,
spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine, socialne mreže na
spletu, blog …)
1. 1. 2. Priprava gradiva na vzgojno-izobraževalni proces
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, tiskalnik, bralnik,
digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, slike,
spletne učilnice, e-gradiva, video …)
1. 1. 3. Evalvacija vzgojno-izobraževalnega procesa
(računalnik, tiskalnik, kamera mobilne naprave …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
1. 2. Izvedba vzgojno-izobraževalnega dela
1. 2. 1. Motivacija
(računalnik, LCD-projektor, grafoskop, TV in videorekorder, CD/DVDpredvajalnik, radio, digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne
naprave …;
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programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije,
križanke, rebusi, izobraževalne igre, slike, e-gradiva, video, blog …)
1. 2. 2. Usvajanje učne vsebine
(računalnik, LCD-projektor, grafoskop, TV in videorekorder, CD/DVDpredvajalnik, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, izobraževalne igre, spletne strani, GIS,
spletne učilnice, e-gradiva, video …)
1. 2. 3. Ponavljanje in utrjevanje
(računalnik, grafoskop, tiskalnik, i-tabla, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, izobraževalne igre,
križanke, spletne učilnice, e-gradiva, forum, debatne skupine, blog …)
1. 2. 4. Preverjanje in ocenjevanje
(računalnik, tiskalnik, i-tabla, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, spletne učilnice, egradiva …)
1. 2. 5. Terensko delo, ekskurzije, laboratorijsko delo
(računalnik, tiskalnik, digitalni fotoaparat, kamera, GPS-navigacija, mobilne
naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije,
elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine, blog …)
1. 2. 6. Geografska tekmovanja
(računalnik, tiskalnik, digitalni fotoaparat, kamera, GPS-navigacija, mobilne
naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, slike, spletne
učilnice, e-gradiva …)
1. 2. 7. Interesne dejavnosti
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, tiskalnik, digitalni
fotoaparat, kamera, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, izobraževalne igre,
križanke, rebusi, GIS, animacije, slike, elektronska pošta, spletne učilnice, egradiva, video, forum, debatne skupine, socialne mreže na spletu, blog …)
1. 2. 8. Otroci s posebnimi potrebami
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, tiskalnik, bralnik,
digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, slike,
elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
1. 2. 9. Šolski, nacionalni ali mednarodni projekti
(računalnik, LCD-projektor, tiskalnik, bralnik, digitalni fotoaparat, kamera, GPSnavigacija, mobilne naprave …;
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programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, slike,
elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
1. 3. Profesionalni razvoj
1. 3. 1. Gradiva za lastni in strokovni razvoj ter izobraževanje
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, GPS-navigacija,
mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, elektronska pošta,
spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine, socialne mreže na
spletu, blog …)
1. 3. 2. Seznanjanje z uporabo razpoložljive in aktualne IKT ponudbe ter njeno
kritično vrednotenje
(računalnik, TV, radio, mobilne naprave …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
1. 3. 3. Spremljanje zanimivosti in novic s področja geografije
(računalnik, TV, radio, mobilne naprave …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
1. 3. 4. Izmenjava izkušenj, spremljanje tekočih projektov, izdelanih e-gradiv …
(računalnik, mobilne naprave …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu, blog …)
2. UPORABA IKT ZA UČENCE PRI PRIDOBIVANJU GEOGRAFSKIH
KOMPETENC
2. 1. Razvoj znanja, razumevanja
2. 1. 1. Uporaba gradiva za učenje
(računalnik, TV, DVD-predvajalnik …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, spletne
učilnice, e-gradiva, video …)
2. 1. 2. Vaje utrjevanja in ponavljanja
(računalnik, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, izobraževalne igre, rebusi, križanke,
spletne strani, GIS, spletne učilnice, e-gradiva, forum, debatne skupine …)
2. 1. 3. Učenje na daljavo
(računalnik, TV, radio, digitalni fotoaparat, kamera, GPS-navigacija, mobilne
naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, animacije, slike,
elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, debatne skupine, blog
…)
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2. 1. 4. Samostojno domače delo
(računalnik, tiskalnik, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, GIS, elektronska pošta,
spletne učilnice, e-gradiva, forum, debatne skupine, blog …)
2. 1. 5. Poglabljanje in razširjanje znanja
(računalnik, TV;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, spletne učilnice, egradiva …)
2. 1. 6. Sodelovanje pri oblikovanju in pripravi na vzgojno-izobraževalno delo
(terensko delo, ekskurzije, pouk, tekmovanja …)
(računalnik, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, elektronska pošta,
spletne učilnice, forum, socialne mreže na spletu, blog …)
2. 1. 7. Iskanje in zbiranje informacij za lastni razvoj, interes
(računalnik, TV;
spletne strani, GIS, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum, socialne mreže na
spletu, blog …)
2. 2. Pridobivanje spretnosti in veščin
2. 2. 1. Samostojna uporaba virov, literature in naprav z geografsko vsebino
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, tiskalnik, bralnik,
digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, izobraževalne igre,
križanke, rebusi, GIS, animacije, slike, elektronska pošta, spletne učilnice, egradiva, video, forum, debatne skupine, blog …)
2. 2. 2. Izražanje geografskega znanja v besedni, količinski, grafični in slikovni
obliki
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, tiskalnik, bralnik,
digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …;
spletne strani, GIS, slike, elektronska pošta, video, forum, debatne skupine …)
2. 2. 3. Iskanje, zbiranje, obdelava in interpretacija geografskih informacij,
podatkov
(računalnik, radio, bralnik, digitalni fotoaparat, kamera, GPS-navigacija …;
programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, izobraževalne, GIS,
spletne učilnice, e-gradiva, video, debatne skupine, blog …)
2. 2. 4. Rokovanje s tehnologijo in napravami
(računalnik, TV in videorekorder, CD/DVD-predvajalnik, radio, tiskalnik, bralnik,
digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija, mobilne naprave …)
2. 2. 5. Razvijanje strategij uspešnega učenja
(računalnik, i-tabla, …;
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programska oprema z geografsko vsebino, spletne strani, izobraževalne igre,
animacije, slike, spletne učilnice, video …)
2. 3. Vzgoja odnosov, vrednot
2. 3. 1. Lastno vrednotenje in vrednotenje dela drugih
(računalnik, TV, radio, digitalni fotoaparat, kamera …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum…)
2. 3. 2. Reševanje problemov
(računalnik, mobilne naprave …;
spletne strani, GIS, elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, forum, debatne
skupine …)
2. 3. 3. Razvijanje lastnega interesa
(računalnik, digitalni fotoaparat, kamera, i-tabla, GPS-navigacija …;
spletne strani, GIS, spletne učilnice, e-gradiva …)
2. 3. 4. Skrb za medkulturno sodelovanje, socialni stik …
(računalnik, kamera, mobilne naprave …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, forum,
socialne mreže na spletu …)
2. 3. 5. Spremljanje zanimivosti in novic s področja geografije
(računalnik, TV, radio …;
spletne strani, elektronska pošta, spletne učilnice, forum, debatne skupine,
socialne mreže na spletu …)
3. UPORABA IKT ZA DRUGE DELAVCE ŠOLE IN STARŠE ZA
POTREBE POUKA GEOGRAFIJE
3. 1. Medsebojno sodelovanje, pomoč
(računalnik, kamera, mobilne naprave …;
elektronska pošta, spletne učilnice, video, forum, debatne skupine, socialne mreže
na spletu …)
3. 2. Sporazumevanje med učitelji, učenci, starši …
(mobilne naprave …;
elektronska pošta, spletne učilnice, forum, socialne mreže na spletu …)
3. 3. Prenos in posredovanje informacij
(računalnik, radio, kamera, mobilne naprave …;
elektronska pošta, spletne učilnice, e-gradiva, video, debatne skupine, socialne
mreže na spletu …)
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Slika 31: Model uporabe IKT pri pouku geografije
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10 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
V nalogi Model uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku
geografije smo se posvetili:
– pregledu strategij, učnih ciljev in kompetenc, vezanih na uporabo IKT pri
pouku geografije,
– pregledu projektov in raziskav, vezanih na uporabo IKT pri pouku
geografije v Sloveniji,
– pregledu izbranih primerov uporabe IKT v Veliki Britaniji in Nemčiji,
– empirični raziskavi o opremljenosti geografskih učilnic z IKT opremo in
njeno uporabo,
– oblikovanju modela uporabe IKT pri pouku geografije.

10.1 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV
V nalogi smo si zastavili raziskovalne cilje v teoretičnem in empiričnem delu.
Realizacija raziskovalnih ciljev prvega sklopa teoretičnega dela naloge:
– na osnovi analize strokovne literature opredeliti temeljne pojme s področja
IKT in izobraževanja (KT, IKT, e-gradiva, E-learning, M-learning …),
– s stališča povezovanja IKT z izobraževanjem predstaviti vizijo
slovenskega izobraževanja v prihodnje,
– na osnovi analize strokovne literature preučiti obstoječe strategije uporabe
in vključevanja IKT v vzgojno-izobraževalni proces,
– predstaviti model uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki ga je
razvil Ivan Gerlič.
Ključne ugotovitve v povezavi s 1. sklopom raziskovalnih ciljev teoretičnega
dela naloge:
Obstaja več definicij IKT, katerih skupna značilnost so vsebine v digitalni obliki.
To pomeni, da informacije preprosto prenašamo, izmenjujemo in uporabljamo na
različne načine in v različnih medijih ali sistemih. Danes se tehnologija in
naprave, ki omogočajo prikazovanje podatkov in informacij, močno prepletajo.
Trend razvoja gre v smeri, da ena naprava omogoča več funkcij.
Strategija vseživljenjskosti učenja in Strategija razvoja informacijske družbe v RS
od leta 2007 vzpostavljata učinkovit in informacijsko podprt nacionalni sistem
izobraževanja, ki bo omogočal sodobne načine podajanja in pridobivanja znanja s
pomočjo IKT. Naloga države je, da do leta 2013 vzpostavi učinkovit in v celoti
informacijsko podprt nacionalni sistem izobraževanja.
Z vključevanjem IKT na področju izobraževanja so se najprej začeli ukvarjati
strokovnjaki s področja računalništva in njihovi didaktiki. Izdelali so modele in
strategije uporabe te tehnologije v izobraževanju, ki so bili zelo splošni in se niso
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posebej navezovali na nobeno specialno predmetno področje. Tudi model Ivana
Gerliča iz leta 2000 je za potrebe geografije treba dopolniti in prilagoditi
smernicam pouka geografije v prihodnje.
Realizacija raziskovalnih ciljev drugega sklopa teoretičnega dela naloge:
–
–
–
–
–

z vidika uporabe IKT izpostaviti pomen in vlogo pouka geografije v
Sloveniji,
z vidika uporabe IKT opredeliti cilje pouka geografije v Sloveniji in
njegova izhodišča,
z vidika uporabe IKT opredeliti vloge in naloge učiteljev geografije v
Sloveniji,
z vidika uporabe IKT opredeliti kompetence učiteljev, učencev in dijakov
v Sloveniji,
opredeliti pomembnejše predpostavke, ki pogojujejo uporabo IKT pri
pouku geografije.

Ključne ugotovitve v povezavi z 2. sklopom raziskovalnih ciljev teoretičnega
dela naloge:
Razvoj veščin ob uporabi različnih virov, medijev in IKT ter izkustveno in
problemsko učenje je spodbujala že Mednarodna listina geografskega
izobraževanja iz leta 1992. Kasneje so bila priporočila geografskega
izobraževanja zapisana v Deklaraciji o geografskem izobraževanju za trajnostni
razvoj in Manifestu kakovosti v geografskem izobraževanju iz leta 2009. S
spremembo ciljev pouka geografije in njenim namenom se spreminjata položaj in
vloga učitelja. Kompetenten učitelj ob pomoči različnih didaktičnih sredstev, IKT
in opreme ter ustrezni metodologiji učence usmerja in vodi do lastnega znanja,
pridobivanja veščin in sposobnosti. Razvija digitalno pismenost, kritično presojo
in druge cilje učnega načrta.
… v tretjem sklopu:
– analizirati razvoj uporabe IKT pri pouku geografije v Sloveniji,
– s pomočjo virov in literature predstaviti in raziskati pomembnejše
projekte, namenjene razvoju in uporabi IKT pri pouku geografije ter
generalizirati njihove skupne značilnosti kot smernice za nadaljnje delo,
– analizirati obseg, vsebino in namen izbranih e-gradiv za njihovo uporabo
pri pouku geografije v Sloveniji,
– na osnovi analize strokovne literature in učne prakse izpostaviti
pomembnejše prednosti in pomanjkljivosti uporabe IKT pri pouku
geografije.
Ključne ugotovitve v povezavi s 3. sklopom raziskovalnih ciljev teoretičnega
dela naloge:
Vse od leta 1994, ko se je s programom Ro začela načrtna informatizacija
slovenskega šolstva, je bilo na področju uporabe IKT v vzgoji in izobraževanju
opravljenih več raziskav. Nobena pa ni podrobneje analizirala splošne uporabe
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IKT pri pouku geografije, opremljenosti geografskih učilnic in usposobljenosti
učiteljev za njeno uporabo.
Analitični pregled števila in vsebin projektov, namenjenih razvoju in uporabi IKT
pri pouku geografije v Sloveniji v zadnjih letih, je pokazal, da so se z leti projekti
in izobraževanja oblikovali in nadgrajevali. Od splošnih, namenjenih uvajanju
tehnologije v šolstvo, administracijo in pripravo na pouk, do povsem specifičnih,
vezanih na uvajanje tehnologije na posamezna predmetna področja in izdelavo
konkretnih elektronskih gradiv in napotkov glede uporabe različnih sodobnih
pripomočkov in programov.
Danes je temu namenjen projekt e-šolstvo, ki usmerja smotrno rabo in
vključevanje IKT v vzgojo in izobraževanje na posameznih predmetnih področjih,
področju organizacije, informiranja, vodenja in komunikacije. V okviru
omenjenega projekta se zbirajo številna elektronska gradiva, ki jih pripravljajo
posamezniki in podjetja. Mnoga med njimi so recenzirana, a pripravljena za
različne stopnje izobraževanja. Gradiva so pripravljena po različnih tehnično
organizacijskih zahtevah. Izdelana so po različnih izhodiščih, didaktičnih in
vsebinskih smernicah in od učitelja je odvisno, da presodi in se odloči, katera bo
uporabil. Četudi so prednosti uporabe IKT pri pouku geografije številne,
tehnologija ne sme nadomestiti učitelja kot poslušalca in usmerjevalca
izobraževalnega procesa. Številne prednosti in pomanjkljivosti so navedene v
poglavjih 4.5.1. in 4.5.2.
… v četrtem sklopu:
–
–

analizirati vključenost izobraževanja s področja uporabe IKT v
dodiplomsko, podiplomsko in vseživljenjsko izobraževanje na področju
pouka geografije v Sloveniji,
predstaviti predviden razvoj uporabe IKT pri pouku geografije v
prihodnje.

Ključne ugotovitve v povezavi s 4. sklopom raziskovalnih ciljev teoretičnega
dela naloge:
Učitelji bodo v prihodnje potrebovali didaktična znanja in navodila za smotrno
uporabo različnih tehnologij. To znanje lahko pridobijo v času študija,
vseživljenjskega učenja, z udeležbami na seminarjih, pri projektih in z lastnim
izobraževanjem, zanimanjem in uporabo IKT.
Sprememb v izobraževanju se je zaradi različnega predznanja tako učencev kot
učiteljev glede poznavanja posamezne tehnologije smiselno lotiti načrtno in
sistematično. Rešitev usklajevanja in individualnih potreb je lahko v fleksibilnem
pristopu glede stalnega strokovnega izpopolnjevanja tako na področju
informiranja, usposabljanja in spoznavanja inovativnih metod in tehnik
poučevanja. Učitelji se moramo zavedati, da je uporaba didaktičnih pripomočkov,
orodij, učnih strategij oz. tehnik poučevanja in njihova uspešnost vključevanja v
vzgojno-izobraževalno delo odvisna prav od njihove usposobljenosti ter
motiviranosti. Še tako dober in sodobni pripomoček ob nepravilni ali nesmotrni
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uporabi postane sam sebi namen in ne vpliva na boljše rezultate učencev.
Pomembno je, da učitelj pozna didaktično vrednost določene tehnologije, njene
prednosti in slabosti uporabe ter možne načine vključevanja v vzgojnoizobraževalni proces.
… v petem sklopu:
–
–

proučiti izbrane primere uporabe IKT na primeru Velike Britanije,
proučiti izbrane primere uporabe IKT na primeru Nemčije.

Ključne ugotovitve v povezavi s 5. sklopom raziskovalnih ciljev teoretičnega
dela naloge:
Pregled posameznih primerov uporabe IKT v Nemčiji in Veliki Britaniji je
pomemben za primerjavo stanja s Slovenijo in v pomoč pri razvoju in izpostavitvi
možnosti uporabe IKT v Sloveniji. Ob prenosu idej je treba upoštevati naše
družbene in kulturne posebnosti, značilnosti izobraževalnega sistema, cilje učnih
načrtov, izobraževalne smernice v državi in možnosti tehnološkega razvoja. V
Nemčiji moramo kot prednost izpostaviti uporabo WebGIS pri pouku geografije,
številne didaktične in pedagoške revije, ki predstavljajo dobre primere učne prakse,
in didaktične inštitute, ki vzpodbujajo, usmerjajo in izobražujejo učitelje. V Veliki
Britaniji je to naloga portala London Grid, ki povezuje tako učence, učitelje in
starše. Podobne portale imajo tudi druga večja mesta v Veliki Britaniji.
RAZISKOVALNI CILJI EMPIRIČNEGA DELA SO:
… v prvem sklopu:



na osnovi ankete analizirati opremljenost geografskih učilnic z IKT, uporabo
IKT pri pripravi in izvedbi na pouk geografije,
na osnovi ankete analizirati mnenje učiteljev o različnih namenih, vzrokih,
prednostih uporabe IKT za učence in učitelje, vzrokih za njihovo
pomanjkljivo uporabo, mnenju učiteljev o svoji usposobljenosti za uporabo
IKT ter koristnosti modela uporabe IKT pri pouku geografije.

Ključne ugotovitve v povezavi s 1. sklopom raziskovalnih ciljev empiričnega
dela naloge:
Hipoteze, ki smo jih v raziskavi, opravljeni maja 2010 med 95 osnovno- in
srednješolskimi učitelji geografije, potrdili, so:
– Hipoteza 2: V raziskavo zajeti učitelji geografije pri pripravi na pouk
geografije najpogosteje uporabljajo računalnik in spletne strani.
Predpostavljamo, da ju pri pripravi na pouk pogosteje uporabljajo učitelji
srednjih šol.
– Hipoteza 4: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe računalnika v največjem številu izbrali namen uporabe
računalnika za pripravo, izvedbo in evalvacijo pouka in dejavnosti, ki
potekajo v njegovem okviru (terensko delo, ekskurzije).
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–
–
–
–
–
–
–

–
–

Hipoteza 6: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe spletnih strani v največjem številu izbrali namen uporabe
spletnih strani za iskanje informacij, podatkov, idej.
Hipoteza 8: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe navigacije GPS v največjem številu izbrali namen uporabe
navigacije GPS za pripravo in izvedbo na ekskurzije, terensko delo …
Hipoteza 10: V raziskavo zajeti učitelji se za uporabo IKT pri pouku
geografije najpogosteje odločajo zaradi lastne želje in ker je uporaba všeč
učencem.
Hipoteza 11: V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da
učitelji z uporabo IKT pridobijo pestrejši in zanimivejši pouk.
Hipoteza 12: V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da
učenci z uporabo IKT pridobijo pestrejši in zanimivejši pouk.
Hipoteza 13: V raziskavo zajeti učitelji so v največjem številu mnenja, da
učitelji geografije pri svojem delu pogrešajo interaktivne table.
Hipoteza 14: Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev geografije meni, da
niso dovolj strokovno usposobljeni za didaktično vključevanje različnih
naprav in uporabo informacijsko-komunikacijskih naprav pri pouku
geografije in da potrebujejo še dodatna izobraževanja. Mnenja med
osnovnimi in srednjimi šolami se ne razlikujejo.
Hipoteza 15: V raziskavi sodelujoči učitelji so si največ znanja o uporabi
IKT pridobili s kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šoli, ter z
lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem.
Hipoteza 18: Več kot 50 % učiteljev geografije meni, da bi jim model
uporabe IKT pri njihovem delu koristil. Pri tem ni pričakovati razlik med
osnovno- in srednješolskimi učitelji.

Hipoteze, ki smo jih zavrnili v maju 2010 narejeni raziskavi med 95 osnovno- in
srednješolskimi učitelji geografije, so:
–
–

–

–
–

Hipoteza 1: Vse v raziskavo zajete šole imajo v geografski učilnici vsaj eno
navedeno IKT oz. napravo. Pri tem ni razlik med osnovnimi in srednjimi
šolami.
Hipoteza 3: V raziskavo zajeti učitelji geografije pri izvedbi pouka
geografije najpogosteje uporabljajo računalnik, LCD-projektor in
grafoskop. Predpostavljamo, da ju pogosteje uporabljajo učitelji srednjih
šol.
Hipoteza 5: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe interaktivne table v največjem številu izbrali namen
interaktivne table za povečanje nazornosti, predstavljivosti geografskih
procesov, pojavov …
Hipoteza 7: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe mobilnih naprav v največjem številu izbrali namen
uporabe mobilnih naprav za sporazumevanje z drugimi učitelji in učenci.
Hipoteza 9: V raziskavo zajeti učitelji geografije so med navedenimi
nameni uporabe geografskih informacijskih sistemov v največjem številu
izbrali namen uporabe geografskih informacijskih sistemov za obdelovanje
in prikazovanje podatkov.
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–

–

Hipoteza 16: Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev osnovnih in
srednjih šol meni, da so o možnostih uporabe in vključevanja IKT pri
pouku geografije dovolj seznanjeni. Pri tem ni razlik med osnovno- in
srednješolskimi učitelji.
Hipoteza 17: Več kot 50 % v raziskavo zajetih učiteljev meni, da je vzrok,
da se pogosteje ne odločajo za uporabo IKT pri pouku geografije, v
pomanjkanju časa. Pri tem ni razlik med osnovno- in srednješolskimi
učitelji.

Natančnejša analiza raziskave je predstavljena v poglavju 7.3. Rezultati in njihova
interpretacija.
… v drugem sklopu:


na osnovi analize strokovne literature in opravljene raziskave predstaviti
različne primere uporabe IKT pri pouku geografije v Sloveniji.

Ključne ugotovitve v povezavi z 2. sklopom raziskovalnih ciljev empiričnega
dela naloge:
IKT se v pouk izobraževanja vnaša z manjšim zaostankom v primerjavi z njenim
razvojem. Z uvedbo IKT povečamo motiviranost učencev, pritegnemo njihovo
pozornost in zanimanje. Poveča se njihova dostopnost do informacij, znanja,
učnih gradiv ipd. Uporaba IKT omogoča številne interaktivne in multimedijske
učinke, ki pozitivno delujejo na učence.
V magistrski nalogi so predstavljeni obstoječi primeri rabe IKT pri pouku
geografije. Poudarek je na splošni rabi računalnika in LCD-projektorja, rabi
programske opreme, grafoskopa, CD-predvajalnika, videoposnetkov, rabi
bralnika, digitalnega fotoaparata in kamere. Posebna pozornost je namenjena
uporabi spletnih strani, ki ponujajo številne didaktične igre, spletne povezave do
vaj ponavljanja in utrjevanja, obravnav nove učne snovi, animacij in simulacij. Egradiva za področje geografije so zbrana na spletni strani Ministrstva za šolstvo in
šport in na spletnem portalu SIO. V šolski prostor masovno prodirajo interaktivne
table, ki omogočajo multisenzorno učenje, in GPS-navigacija, ki je uporabna
predvsem na terenu. Geografski informacijski sistemi imajo še veliko potenciala
tako za osnovno- kot tudi za srednješolsko izobraževanje, uporaba mobilnih
naprav pa je pri pouku vezana predvsem na prenos informacij in podatkov.
… v tretjem sklopu:
–
–

oblikovati izhodišča za pripravo idejnega modela uporabe IKT pri pouku
geografije,
oblikovati idejni model uporabe IKT pri pouku geografije s primeri
medijev in vsebin.
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Ključne ugotovitve v povezavi s 3. sklopom raziskovalnih ciljev empiričnega
dela naloge:
Model uporabe IKT pri pouku geografije temelji na izobraževalnih smernicah in
ciljih sodobnega pouka geografije v 21. stoletju, prenovljenih učnih načrtih za
geografijo, nadaljnjem tehnološkem razvoju, vedno boljši opremljenosti
slovenskih šol s sodobno tehnologijo ipd.
Model je zasnovan na osnovi vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem
procesu: učiteljih, učencih, drugih strokovnih delavcih šole in starših. Je nov
raziskovalni prispevek na področju didaktike geografije. Pomemben je z vidika
možnosti, ki jih IKT pri pouku geografije ponuja, kot tudi z vidika potrebne
prilagoditve metod in oblik poučevanja in samoizobraževanja. Vsaki ciljni skupini
je dodan namen uporabe IKT. Za uspešnejšo ponazoritev in večjo uporabno
vrednost modela so dodani še primeri konkretnih medijev in vsebin.
V nalogi je predstavljen idejni model uporabe IKT pri pouku geografije, ki je
procesno zasnovan tako, da ga je moč dopolnjevati in prilagajati razpoložljivi
tehnologiji na šoli, izkušnjam učiteljev, željam in potrebam učencem ter samemu
tehnološkemu razvoju.
Predstavljeni model uporabe IKT pri pouku geografije usmerja učitelje praktike
na aktivno uporabo in vključevanje tehnologije in naprav v samo pripravo in
izvedbo pouka. Opozarja jih na raznolike vrste tehnologij, opreme ali vsebine.
Ponuja možnosti uporabe IKT ne glede na geografsko vsebino in stopnjo
poučevanja. Je uporaben za vse nivoje šolanja. Namenjen je tako učiteljem kot
tudi učencem oz. dijakom. S številčenjem omogoča nadgradnjo in vnaprejšnjo
delitev ter klasifikacijo. Hkrati pa predstavlja nov raziskovalni dosežek na
področju didaktike geografije in vpeljuje nove smernice izobraževanja prihodnjih
učiteljev. Navsezadnje vpliva na spreminjanje pedagoške paradigme, ko se od
vsebin pogosteje poudarjajo kompetence in sam proces pridobivanja znanja.
Vodilno tezo magistrske naloge z naslovom Idejni model uporabe informacijskokomunikacijske tehnologije pri pouku geografije, ki predpostavlja, da učitelji
geografije v Sloveniji pri svojem delu in vzgojno-izobraževalnem procesu sicer
uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, vendar jih več kot tretjina meni,
da so o možnostih njene aplikacije za poučevanje in učenje geografije premalo
seznanjeni in vodeni ter bi jim idejni model uporabe IKT pri pouku geografije
koristil, v celoti potrdimo.
Kljub vsemu tehnologija še zmeraj ostaja le tehnologija, ki nam mora služiti le kot
sredstvo za dosego sodobnih ciljev pouka. Moramo paziti, da se pouk geografije
ne spremeni v pouk računalništva in da mediji ne prevladajo nad socialnim stikom
in odnosi v razredu. Geografski prostor še zmeraj ostaja neprecenljiv teren, ki ni
odvisen od delovanja naprav in tehničnih zapletov. Nujno je pravilno poznavanje
naprav in njihovo delovanje ter ciljno navezovanje na doseganje učnih ciljev
pouka geografije. Tehnologijo je treba za potrebe pouka osmisliti, smiselno
vključiti v pouk ter poiskati primerne načine in rešitve njene uporabe. Z idejnim
modelom uporabe IKT pri pouku geografije smo skušali narediti prav slednje.
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Z uporabo tehničnih pripomočkov pri pouku se spreminjajo tudi strategije učenja
in poučevanja. Ob tem se moramo zavedati, da se sam proces učenja, ki poteka v
glavah učencev, ni bistveno spremenil. Izbira metod, didaktičnih pripomočkov in
sredstev za pouk naj bo tako zmeraj odvisna od želja, sposobnosti in potreb
učencev. Tudi doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ni odvisno le od tehničnih
in didaktičnih pripomočkov, temveč predvsem od kakovosti metodično-didaktične
obdelave učne snovi. Še zmeraj velja, da ne obstajata kvalitetna in nekvalitetna
tehnologija, temveč le kvalitetna in nekvalitetna ali manj kvalitetna uporaba
tehnologije.
Tehnologijo moramo kombinirati in povezovati s tradicionalnimi učnimi
metodami in simulacijami. Biti mora le sredstvo za dosego geografskih ciljev in
ne neposredno naš cilj. Tehnologija v izobraževanju le gostuje in se ni razvila
zaradi njegovih potreb. Njena uporaba prvotno ni namenjena izobraževanju,
temveč življenju in njegovi poenostavitvi.
Menimo, da je odgovor na vprašanje, zakaj je nujno uvajati IKT v pouk, povsem
enostaven. Pa vendar hiter ekonomski in družbeni razvoj narekujeta in od učitelja
zahtevata drugačen sistem izobraževanja. Torej sistem, ki bo usmerjen na učence
in njihovo pripravo za življenje. Tega ne moramo kvalitetno izvesti brez uporabe
raznovrstnih tehničnih sredstev, ki jih poznamo danes, in s katerimi se v
vsakdanjem življenju srečujemo tako učitelji kot učenci. Zraven tega nas k temu
zavezujejo evropski dokumenti in predpisi, prenovljeni učni načrti in
izobraževalne smernice pouka geografije v prihodnje.
Z vsem tem se vzgojno-izobraževalni proces seli iz učilnic in dobiva nove
razsežnosti. Prostorsko ga ne moremo več omejiti le na prostor, učilnico, šolo,
dom ali mesto, saj nam tehnologija omogoča učenje in povezovanje najširšega
prostora in družbe ter formalne in neformalne oblike izobraževanja.
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PRILOGE
– anketni vprašalnik
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Spoštovani!
Sem Petra Jesenek Bračko in na podiplomskem študiju geografije Filozofske fakultete v
Mariboru pripravljam nalogo o uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (v
nadaljevanju IKT) pri pouku geografije. Del naloge je tudi raziskava o opremljenosti in
uporabnosti sodobne IKT pri pouku geografije v Sloveniji.
Prosim vas, da izpolnite anketni vprašalnik. Odgovori v vprašalniku bodo služili izključno v
raziskovalne namene in je zanje zagotovljena popolna anonimnost. Za izpolnjevanje
vprašalnika boste porabili 10 minut.
Zelo sem vam hvaležna za sodelovanje, saj je vsak vaš odgovor pomemben in koristen pri
nadaljnjem delu.
Spol: (Prosim, obkrožite.)
a) moški
b) ženski
Koliko let že poučujete geografijo? (Prosim, obkrožite.)
a) do 5 let
b) 6–10 let
c) 11–15 let
d) 16–20 let
e) 21–25 let
f) nad 25 let
g) 26–30 let
h) nad 30 let
Vrsta šole: (Prosim, obkrožite oz. dopišite.)
a) osnovna šola
b) splošna gimnazija
c) strokovna gimnazija
d) srednja tehniška šola
e) poklicna šola
f) drugo: ___________

1

1. Katero od spodaj naštetih tehnologij oz. naprav imate na razpolago pri poučevanju
geografije v geografski učilnici oziroma na šoli. (Prosim, označite z X oz. dopišite .)
V geografski
učilnici
PRENOSNI RAČUNALNIK
STACIONARNI RAČUNALNIK
PRENOSNI LCD-PROJEKTOR
STACIONARNI LCD-PROJEKTOR
PROGRAMSKA OPREMA Z GEOGRAFSKO
VSEBINO
GRAFOSKOP
SPLETNI DOSTOP
TV IN VIDEOREKORDER
CD-PREDVAJALNIK
TISKALNIK
SKENER (bralnik)
DIGITALNI FOTOAPARAT
KAMERA
INTERAKTIVNA TABLA
GPS-NAVIGACIJA
GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM (GIS)
MOBILNE NAPRAVE (TELEFON, DLANČNIK …)
DRUGO:_____________________________
DRUGO:_____________________________
DRUGO:_____________________________

2

Na šoli

2. Kako pogosto uporabljate našteto tehnologijo oz. naprave pri pripravi na pouk geografije?
(Prosim, označite z X oz. dopišite.)
1–2-krat 3–5-krat 2–3-krat
5–10-krat ne
tedensko tedensko mesečno letno
uporabljam
RAČUNALNIK
LCD-PROJEKTOR
PROGRAMSKA OPREMA Z
GEOGRAFSKO VSEBINO
GRAFOSKOP
SPLETNE STRANI
TV IN VIDEOREKORDER
CD-PREDVAJALNIK
TISKALNIK
SKENER (bralnik)
DIGITALNI FOTOAPARAT
KAMERA
INTERAKTIVNA TABLA
GPS-NAVIGACIJA
GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SISTEM
(GIS)
MOBILNE NAPRAVE
(TELEFON, DLANČNIK …)
DRUGO:__________________
DRUGO:__________________
DRUGO:__________________

3

3. Kako pogosto uporabljate našteto tehnologijo oz. naprave pri izvedbi pouka geografije?
(Prosim, označite z X oz. dopišite.)
1–2-krat
3–5-krat
2–3-krat
5–10-krat ne
tedensko tedensko mesečno
letno
uporabljam
RAČUNALNIK
LCD-PROJEKTOR
PROGRAMSKA OPREMA Z
GEOGRAFSKO VSEBINO
GRAFOSKOP
SPLETNE STRANI
TV IN VIDEOREKORDER
CD-PREDVAJALNIK
TISKALNIK
SKENER (bralnik)
DIGITALNI FOTOAPARAT
KAMERA
INTERAKTIVNA TABLA
GPS-NAVIGACIJA
GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SISTEM
(GIS)
MOBILNE NAPRAVE
(TELEFON, DLANČNIK …)
DRUGO:__________________
DRUGO:__________________
DRUGO:__________________

4

Razvijanje digitalne spretnosti.
Iskanje informacij, podatkov, idej.
Obdelava in prikazovanje podatkov.
Priprava, izvedba in evalvacija pouka in
dejavnosti, ki potekajo v njegovem okviru
(terensko delo, ekskurzije).
Motivacija učencev za delo.
Usvajanje znanja.
Ponavljanje in utrjevanje.
Domače, samostojno delo učencev.
Razvijanje kritičnega mišljenja, vrednotenja
…
Komunikacija z učitelji in učenci (spletne
učilnice, e-pošta, forumi …).
Večja nazornost, predstavljivost geografskih
procesov, pojavov …
Pridobivanje in poglabljanje znanja.
Izmenjava gradiv, podatkov z drugimi učitelji.
Za sodelovanje v projektih, raziskovalnih
nalogah, tekmovanjih.
Povezovanje različnih oblik dela.
Večja učinkovitost, fleksibilnost.
Možnost medkulturnega povezovanja.
Lasten poklicni razvoj in izobraževanje.
Ne vem.
Drugo:
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GEOGRAFSKI
INFORMACIJS
KI SISTEMI

MOBILNE
NAPRAVE
(telefoni,
dlančniki )
GPSNAVIGACIJA

SPLETNE
STRANI

NAMEN
UPORABE

INTERAKTIVN
A TABLA

TEHNOLOGIJA

RAČUNALNIK

4. V preglednici je naštetih več tehnologij in namenov njihove uporabe. (Prosim, da pri
vsakem namenu označite z X tehnologijo, s katero dosegate omenjen namen. Pri vsakem
namenu uporabe je možno označiti več tehnologij.)

5. Zakaj se pri pouku geografije odločate za uporabo IKT? (Prosim, označite z X oz. dopišite.
Možnih je več odgovorov.)
Zaradi lastne želje.
Ker je všeč učencem.
Ker s tem uresničujem cilje učnega načrta.
Ker so takšna priporočila slovenskih in mednarodnih dokumentov
(Strategija Si2010, Mednarodna listina o geografskem izobraževanju
…).
Ker to od mene zahteva vodstvo šole.
Ker se IKT pogosto uporablja v vsakdanjem življenju.
Ker so nas na to opozorili na raznih seminarjih, izobraževanjih ipd.
DRUGO:
6. Kaj po vašem mnenju z uporabo IKT pridobijo učitelji in kaj učenci? (Prosim, vpišite
odgovor.)
UČITELJI
UČENCI

7. Ali pri svojem delu pogrešate še katero tehnologijo in bi jo uporabljali, če bi jo imeli?
(Prosim, zapišite odgovor.)

8. Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za uporabo IKT (računalnik, LCDprojektor, internet, digitalni fotoaparat, skener, navigacijski sistemi, mobilni telefoni …) pri
pouku geografije? (Prosim, obkrožite.)
a) DA, sem.
b) DELNO sem, a potrebujem še dodatno izobraževanje za vso navedeno tehnologijo.
c) DELNO sem, a potrebujem dodatno izobraževanje za nekatero vrsto tehnologije.
Prosim, vpišite, katero: ______________________________________________
d) NE, nisem.
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9. V kolikor ste se s področja uporabe IKT izobraževali, vas prosim, da označite z X oz.
dopišete tiste vrste izobraževanj, v okviru katerih ste si pridobili znanje o uporabi IKT?
Možnih je več odgovorov.
V času dodiplomskega študija.
V času podiplomskega študija.
S kolektivnimi izobraževanji, ki se izvajajo na šoli.
Z lastnim izobraževanjem, lastno željo in raziskovanjem.
Izobraževanji v okviru evropskih in slovenskih projektov za uspešno
vključevanje IKT v izobraževanje (Računalniško opismenjevanje, Slovensko
izobraževalno omrežje, e-šolstvo).
Z izobraževanji, organiziranimi preko Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda
za šolstvo RS, Univerzami …
Z izobraževanji, ki jih ponujajo razna podjetja (Svarog, B2, Zavod Antona
Martina Slomška, Miška …).
Z udeležbo na zborovanjih in konferencah s tega področja (SIRIKT, Poletna
šola COLOS …).
DRUGO:
10. Ali menite, da ste o možnostih uporabe in vključevanja IKT v sam pouk geografije dovolj
seznanjeni? (Prosim, obkrožite.)
a) DA
b) DELNO
c) NE
11. Prosim, da z oznako X ovrednotite spodaj naštete trditve o pomanjkljivi uporabi in
vključevanju moderne tehnologije v pouk geografije. (5 pomeni, da se s trditvijo
popolnoma strinjate … 1, da se s trditvijo popolnoma ne strinjate.)
POPOLNOM
A SE
STRINJAM
5

DELNO SE
STRINJAM
4

Tehnologije na šoli
nimamo na razpolago.
Tehnologijo imam na
razpolago, a je ne znam
v celoti uporabljati.
V vsakdanjem življenju
se ta tehnologija že
preveč uporablja.
Menim, da uporaba
tehnologije ne vpliva na
kvaliteto pouka
geografije.
Spoznavanje tehnologije
in njeno vključevanje v
pouk vzameta preveč
časa.
DRUGO:
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NE VEM, SE
NE MOREM
OPREDELIT
3

DELNO SE
NE
STRINJAM
2

POPOLNOMA SE NE
STRINJAM
1

12. Ali menite, da bi vam model uporabe IKT, ki bi prikazoval možne načine uporabe in
vključevanja IKT pri pouku geografije, pri vašem delu koristil?
a) DA, ZELO
b) DELNO
c) NE
d) NE VEM
13. Vaše mnenje, predlogi, pobude:

Zahvaljujem se vam za vaš čas in odgovore!
Petra Jesenek Bračko
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