UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
Oddelek za razredni pouk

MAGISTRSKO DELO

Tina Sladič

Maribor, 2014

UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
Oddelek za razredni pouk

Magistrsko delo
PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI PREDMETU
DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Mentorica:

Kandidatka:

izr. prof. dr. Vlasta Hus

Tina Sladič

Maribor, 2014

Lektorica:
Blanka Gombač, prof. slov. in nem.
Prevajalka:
Tanja Hladnik, dipl. jezik. posred.

ZAHVALA
Najprej bi se rada iskreno zahvalila svoji mentorici izr. prof. dr. Vlasti Hus za vse
nasvete in strokovno pomoč pri izdelavi magistrskega dela. Prav tako se
zahvaljujem dr. Čagranovi za strokovne sugestije pri magistrskem delu.
Posebna zahvala gre tudi gospe Blanki Gombač za lektoriranje diplomskega dela in
gospodični Anji Tanji Hladnik za preveden povzetek v angleški jezik.
Še posebej pa bi se zahvalila svojim staršem, da so mi omogočili študij, fantu
Davidu in vsem ostalim, ki so mi nudili vso podporo in pozitivne spodbude na moji
študijski poti.

UNIVERZA V MARIBORU
PEDAGOŠKA FAKULTETA

IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisana Tina Sladič, rojena 12. januarja 1991 v Trbovljah, redna študentka
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, smer razredni pouk, izjavljam, da je
magistrsko delo z naslovom Primeri sodelovalnega učenja pri predmetu družba v
4. razredu osnovne šole pri mentorici izr. prof. dr. Vlasta Hus avtorsko delo. V
magistrski nalogi so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso
prepisani brez navedbe avtorjev.

Tina Sladič
Maribor, 2014

POVZETEK
Namen magistrske naloge je predstaviti sodelovalno učenje v 4. razredu osnovne
šole pri predmetu družba. V teoretičnem delu je predstavljeno, kaj je sodelovalno
učenje, opredeljena so osnovna načela sodelovalnega učenja, strukture
sodelovalnega učenja, predmet družba ter dosedanje raziskave, ki so bile v Sloveniji
narejene v sklopu diplomskih ali magistrskih nalog. V okviru praktičnega dela
magistrske naloge smo načrtovali, izvedli in analizirali pet učnih ur z različnimi
strukturami sodelovalnega učenja pri predmetu družba v 4. razredu. Uporabili smo
naslednje strukture sodelovalnega učenja: izvirno sestavljanko, več glav več ve,
preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj in sodelovalne karte. V zaključku
predstavljamo mnenja učencev in učiteljice o sodelovalnem učenju.
Ugotovili smo, da je sodelovalno učenje učencem zelo všeč, le-ti so izrazili željo
po čim pogostejšem izvajanju te oblike učenja. Tudi učiteljica ima pozitiven odnos
do takšnega poučevanja in je izrazila potrebo po dodatnem izobraževanju.
KLJUČNE BESEDE: sodelovalno učenje, sodelovalne strukture, 4. razred osnovne
šole, predmet družba.

ABSTRACT
The purpose of my graduate thesis is to present cooperative learning in school
subject society in fourth grade in primary school. Cooperative learning itself, basic
principles and structures of it, subject society as well as previous researches done
in Slovenia within diploma and graduate thesis are explained in the theoretical part.
In the practical part we planned, carried out and analyzed five lessons with different
structures of cooperative learning in school subject society in fourth grade in
primary school. We used the following structures of cooperative learning: original
puzzle, more heads are better than one, testing in pairs, sending questions and
cooperative cards. In the conclusion we presented the students` and teachers`
opinions of cooperative learning.
We concluded that students are a fond of cooperative learning; they have also
expressed a desire for more frequent implementation of this type of learning. The
teacher also has a positive attitude for it and has expressed the need for additional
education.
KEY WORDS: cooperative learning, cooperative structures, fourth grade in
primary school, school subject society
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UVOD
Kot bodoči učitelji zagovarjamo pridobivanje znanja prek skupinske oblike dela.
Zavedamo se, kako pomembno so sodelovanje in dobri odnosi za kakovost našega
življenja. Šolski prostor daje učencem mnogo možnosti sodelovanja – s sošolci, z
učitelji in drugimi delavci šole, vendar pa se sodelovanje med učenci ne zgodi samo
po sebi, nekateri imajo pri tem veliko težav. Težko sprejmejo drugačnost, so
nestrpni pri pogovorih in poslušanju, ne želijo pomagati ali sprejemati pomoči
drugih. Zavedamo se, da le v odnosih z drugimi pridobivamo pomembne
sodelovalne veščine (spretnosti), ki nas spremljajo skozi celo življenje. Vse to pa
lahko razvijamo prek sodelovalnega učenja.
V okviru praktičnega usposabljanja in pri različnih hospitacijah smo na osnovnih
šolah preživeli veliko časa. Naša naloga je bila opazovanje učiteljice in učencev
med poukom: izbira in uporaba učne oblike ter metode poučevanja in ustreznost
izbranega načina dela za učence. Če sta učencem izbrana učna metoda in oblika
všeč, to pokažejo s svojim sodelovanjem in z motivacijo. Zato menimo, da mora
učitelj izbrati takšen način dela, ki je primeren za učence in jim ustreza.
Zato smo podrobneje proučili različne oblike dela, ki jih lahko učenci izvajajo v
skupini – sodelovalno učenje, ki temelji na sodelovanju, vzajemnem delu in
medsebojni pomoči vseh članov v skupini. Naloga vseh sodelujočih je, da stremijo
k doseganju skupnih ciljev. Menimo, da je vloga učitelja pomembna, saj mora
ustvariti takšno učno okolje, ki spodbudno deluje na sodelovanje med učenci in jim
omogoča razumevanje sodelovalnega učenja.
Sodelovalno učenje je v tujini že zelo učinkovita pedagoška praksa. Priznana
slovenska avtorica Cirila Peklaj se skupaj s sodelavci ukvarja s tem področjem že
vrsto let, zato smo se pri pisanju magistrskega dela sklicevali predvsem na
obstoječo literaturo pod njenim avtorstvom.
V magistrskem delu smo najprej opredelili pojem sodelovalno učenje in njegova
ključna načela. Preučili smo, katere sodelovalne strukture lahko učitelji uporabimo
pri svojem poučevanju. Ker smo sodelovalno učenje raziskovali v okviru predmeta
družba, smo ta predmet opredelili in izpostavili didaktična priporočila.
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V nadaljevanju bomo predstavili raziskave, ki so bile predhodno opravljene v
Sloveniji. Poleg tega smo pripravili načrt sodelovalnega učenja, njegove izvedbe in
analize izvedenih ur. Sestavili smo pet različnih priprav pri predmetu družba, vsaka
od njih pa je vsebovala eno sodelovalno strukturo. Vseh pet učnih priprav smo v
razredu praktično izvedli. Po opravljenem praktičnem delu smo opravili analizo, pri
kateri nas je zanimalo, kako so učitelj in učenci zaznali kakovost izvedenih ur.
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TEORETIČNI DEL
1

PREDMET DRUŽBA

1.1

Opredelitev predmeta družba

Predmet družba je sestavni del osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja.
Kot samostojni obvezni predmet je uvrščen v 4. in 5. razred devetletne osnovne
šole.
V 4. razredu devetletne osnovne šole je za predmet družba predvidenih 70 ur oz.
dve uri tedensko, za 5. razred pa 105 ur oz. tri ure tedensko.
Glavni namen predmeta je »spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in
naravnim okoljem« (Budnar idr., 2011).
Pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega,
naravnega), in sicer v vseh njegovih sestavinah ter interakcijah in soodvisnostih
med temi sestavinami.
Družba je predmet, v katerega so vključeni cilji s področja geografije, sociologije,
zgodovine, etnologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, estetike, ekologije
idr.
Vsebine in cilji se pri predmetu družba nadgradijo in razširijo, iz vsebin, ki jih
učenci spoznavajo v 1., 2. in 3. razredu pri predmetu spoznavanje okolja.
Nadgradnja znanj, ki jih učenci pridobijo pri predmetu družba, se izvede pri
predmetih domovinska, državljanska vzgoja in etika, geografija, gospodinjstvo,
zgodovina od 6. do 9. razreda (prav tam).

1.2 Didaktična priporočila pri pouku družba
Cilji pri predmetu družba so zasnovani kompleksno, za doseganje le teh pa
izhajamo iz učenčevega predznanja, učenčevih sposobnosti in interesov, pri tem
moramo upoštevati učenčeve razvojne značilnosti in individualne zmožnosti (prav
tam).
V nadaljevanju bomo na kratko povzeli didaktična priporočila pri predmetu družbe
v starem učnem načrtu in nato didaktična priporočila v posodobljenem učnem
načrtu.
V starem učnem načrtu (Bogataj idr., 2003) je priporočeno, katere učne oblike in
metode lahko pri pouku uporabimo. Navedeno je, da so primerne učne oblike
individualno delo, delo v paru in delo v skupinah. Poudarek je na naslednjih
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aktivnih metodah dela: projektno učno delo, problemski pouk, terensko delo,
sodelovalno učenje, igre in simulacije, razgovor ter raziskovalno učenje.
V tabeli, kjer so zapisani operativni cilji, je priporočeno, katere učne oblike in
metode lahko uporabimo pri določeni vsebini. Zapisano je tudi sodelovalno učenje,
ampak zgolj na splošno, učitelj pa se odloči, katero strukturo sodelovalnega učenja
bo uporabil (prav tam).
Posodobljeni učni načrt (Budnar idr., 2011) pa v poglavju didaktična priporočila
navaja, kako uresničiti cilje za vsak tematski sklop posebej.
Pri sklopu ljudje v družbi učni načrt navaja izkustveno strategijo, pri kateri moramo
vključiti in izpeljati vse njegove faze: načrtovanje, uvod, dejavnosti, analizo,
povzetek in prenos ter vrednotenje. Pri izkustvenem učenju učenec pridobi osebno
izkušnjo, ki je pri tej metodi najpomembnejša. Osrednje metode izkustvenega
učenja so simulacije, igre vlog ter socialne igre. Pri igri vlog učenec prevzame vlogo
koga drugega ali pa igra sebe v namišljeni situaciji. Omenjeno je tudi, da lahko pri
tem tematskem sklopu uporabimo sodelovalno učenje.
Učne metode in oblike so omenjene tudi v tematskem sklopu ljudje v času, kjer
priporočajo projektno učno delo in raziskovalno učenje (prav tam).
V okviru tematskega sklopa ljudje v prostoru ustvarjalci poudarjajo, da morajo
učenci prostor neposredno spoznati in se v njem gibati. Prav tako ga morajo
sistematično opazovati, raziskovati in proučevati teren. Osnovna učna metoda, ki
jo navajajo, je praktično delo na terenu v okolici šole ali v drugih delih domače
pokrajine. Omenjeni so tudi projektno učno delo, sodelovalno učenje in problemsko
učenje, s pomočjo katerih učenci spoznajo in doživijo naravne ter kulturne
znamenitosti.
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2

SODELOVALNO UČENJE

Sodelovalno učenje je ena izmed pedagoških učnih oblik, ki temelji na sodelovanju.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem sodelovanje definiran kot pomoč,
vzajemnost, solidarnost in družbenost (Ahlin idr., 2000).
Učitelji praktiki ugotavljajo, da je učence vse težje motivirati za aktivno delo, še
težje pa je doseči, da bi si bili pri tem med seboj pripravljeni pomagati, oboje pa je
pogoj za kakovostno učenje in znanje (Čadež, 2012).
V zadnjih treh desetletjih je sodelovalno učenje pritegnilo mnogo pozornosti.
Zaradi njegove pestrosti je bilo na tem področju narejenih veliko raziskav,
posledica tega je tudi to, da v literaturi ni mogoče zaslediti enotne definicije za
sodelovalno učenje (Johnson idr., 2000).
Različni tuji avtorji opredeljujejo sodelovalno učenje z naslednjimi definicijami:
»Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak
učenec doseže maksimalen učinek pri lastnem in skupnem učenju« (Johnson in
Johnson, 1999; cit. po Vennman, 2002, str. 87).
Učenje poteka v majhnih skupinah, v katerih učenci skupaj predelajo neko temo,
pri tem pa je uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega člana skupine
(Putnam, 1993; povzeto po Goodwin, 1999, str. 29).
Pri sodelovalnem učenju se od članov skupine pričakuje, da si med seboj pomagajo,
da razpravljajo o določeni temi, da ocenijo svoje trenutno znanje ter da zapolnijo
morebitne vrzeli v svojem znanju (Slavin, 1995; povz. po Vennman, 2002, str. 87).
Kagan (1989; povz. po Peklaj, 2001, str. 8) opredeljuje sodelovalno učenje kot
učenje v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec doseže
maksimalen učinek pri lastnem učenju, hkrati pa tudi drugim v skupini pomaga, da
dosežejo najboljši možni rezultat. Ključna pri tem je interakcija v skupini.
Sodelovalno učenje uvrščamo med skupinsko obliko pouka. Pri sodelovalnem oz.
kooperativnem učenju je naloga učencev dvojna. Naučiti se morajo snov, ki jo pri
sodelovalnem učenju obravnavajo, hkrati pa se morajo prepričati, ali so se
obravnavano snov naučili vsi člani skupine. Cilj, ki ga doseže vsak član skupine, je
pomemben za dosego skupnega cilja. Zato vsak član skupine pričakuje pomoč
drugih članov in pozitivno povezanost med njimi (Vodopivec, 2003b).

5

V interakciji z vrstniki se učenci neposredno učijo vrednot, stališč in tudi znanj, ki
se jih ne morejo naučiti od odraslih. S pomočjo interakcij presojajo samega sebe in
si tako izoblikujejo lastno identiteto (Tomažič, 2003).
Kljub temu, da več avtorjev opredeljuje pojem sodelovalnega učenja, pa bi lahko te
opredelitve združili v enotno definicijo:
»Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako,
da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo
neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se
ohrani tudi odgovornost vsakega posameznega člana skupine« (Peklaj, 2001).

2.1

Osnovna načela sodelovalnega učenja

Različne sodelovalne strukture, ki jih učitelj vključuje pri sodelovalnem učenju,
med učenci spodbujajo povezanost oz. interakcijo. Interakcija je že pogovor v
paru ali posvetovanje skupin med seboj. Pri izbiri strukture za organizacijo
sodelovalne interakcije v razredu mora učitelj upoštevati učni cilj, ki ga želi
doseči, ter pet osnovnih načel sodelovalnega učenja.
Načela sodelovalnega učenja so:
1. Delo v skupinah
2. Pozitivna soodvisnost članov skupine
3. Odgovornost posameznega člana skupine
4. Ustrezna struktura naloge
5. Sodelovalne veščine (Peklaj, 2001).
2.1.1

Delo v skupinah

Delo v skupinah daje učencem priložnost, da na različne načine izražajo svojo
osebnost, obvladujejo svoje lastnosti in spoznavajo pravila v odnosih s sovrstnikih
(Kobe, 2005).
Je ena izmed osnovnih značilnosti sodelovalnega učenja. Skupine so največkrat
sestavljene heterogeno (Peklaj, 2001).
Heterogene skupine običajno sestavljajo učenci, ki se razlikujejo po sposobnostih,
spolu, socialno-ekonomskem standardu ter nacionalni pripadnosti. Heterogene
skupine omogočajo možnost za pomoč vrstnikom, lažjo organizacijo razreda (boljši
učenci pomagajo slabšim), večjo integracijo na socialnem področju in učenje
različnih socialnih spretnosti (Kozel in Kmetec, 2002).
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Prednosti heterogenih skupin so naslednje (Peklaj, 2001):
•

omogočajo različne miselne procese,

•

omogočajo več možnosti za razlage in pomoč vrstnikom,

•

izboljšujejo različne vrste odnosov (medrasne, mednacionalne ter odnose
med spoloma),

•

lažje delo v skupinah – v vsaki skupini je boljši učenec, ki lahko pomaga
drugim - to je tako, kot bi imeli enega učitelja na tri učence.

Homogene skupine tvorimo glede na interese učencev. Pri homogenih skupinah
obstaja nevarnost, da taka selekcija pospešuje obstoj statusnih hierarhij znotraj
razreda (skupine z višjim in nižjim statusom) ter obstoj skupin, v katerih se zberejo
sami dobri učenci. To pa lahko privede do tekmovalnosti znotraj razreda (Kozel in
Kmetec, 2002).
Povečana aktivnost učencev je eden izmed osnovnih razlogov uspešnosti
sodelovalnega učenja. V razredu, kjer učitelj uporablja frontalno oblika dela, pri
kateri sprašuje ves razred in učenci odgovarjajo drug za drugim, je naenkrat aktivna
1/30 razreda. Če pa učitelj uporabi skupinsko obliko dela, pri kateri razred razdeli
na tri velike skupine, in dovoli, da v vsaki govori en učenec, je dosegel, da aktivno
sodeluje 1/10 razreda. Če število skupin povečamo, s tem omočimo večjemu številu
učencev, da aktivno sodelujejo (Peklaj, 2001).
Pri sodelovalnem učenju so najbolj učinkovite skupine s štirimi učenci. Takšne
skupine omogočajo delo v parih, ki ga vključujejo številne sodelovalne strukture.
Kadar število učencev ni deljivo s štiri, oblikujemo kakšno skupino s petimi učenci
(prav tam).
Priporočljivo je tudi delo v parih, ki omogoča aktivne diskusije pri delu v razredu.
To je za mnoge učence začetek sodelovanja z drugimi (Vodopivec, 2002).
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2.1.2

Pozitivna soodvisnost

Sodelovalno učenje je uspešno, če se vsi učenci zavedajo, da je vsak posamezni
član skupine odgovoren za uspeh skupine in da skupen uspeh koristi vsem članom
skupine. Zastavljeni cilj lahko dosežejo samo tako, da se vsi člani v skupini trudijo,
sodelujejo in naredijo svoje delo.
Vsak učenec se mora zavedati, da njegovo delo koristi drugim, njemu pa delo
drugih (Vodopivec, 2003a).
Pozitivno soodvisnost mora učitelj oblikovati na različne načine, ker se ne razvije
sama po sebi. Glede na to, katera sredstva in postopke učitelj uporabi za oblikovanje
soodvisnosti v skupini, razlikujemo pozitivno soodvisnost:
•

ciljev,

•

nagrad,

•

virov,

•

vlog in

•

nalog (Peklaj, 2001).

2.1.2.1 Pozitivna soodvisnost ciljev
Ko se vsi člani v skupini zavedajo, da imajo vsi enake cilje ter da je uspeh odvisen
od tega, da cilje dosežejo vsi člani skupine, govorimo o tem, da obstaja pozitivna
soodvisnost ciljev v skupini (prav tam).
Načini za oblikovanje soodvisnosti ciljev:
•

skupina naredi samo en izdelek (poročilo, esej, plakat),

•

učitelj po naključju izbere en izdelek iz skupine in ga oceni,

•

učitelj javno spremlja napredek skupine,

•

skupina konča nalogo, ko jo opravijo vsi njeni člani (prav tam).

2.1.2.2 Pozitivna soodvisnost nagrad
Pozitivno soodvisnost dosežemo s pomočjo skupinskih nagrad oziroma ocen.
Govorimo lahko o zunanji motivaciji. Posebno pa mora biti učitelj pozoren, da
skupina, ki ne naredi svoje naloge, ne dobi nagrade (prav tam).
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Za oblikovanje pozitivne soodvisnosti nagrad si lahko pomagamo z naslednjimi
načini (prav tam):
•

vsi člani dobijo iste ocene za skupinsko delo,

•

vsi člani pridobijo dodatne točke, če vsi dosežejo določen kriterij,

•

podeljevanje posebnih nagrad (npr. prosti čas, zvezdice, razredne igre,
posebne ugodnosti) in pohval, ko vsi člani skupine dosežejo določene cilje
pri učenju.

2.1.2.3 Pozitivna soodvisnost virov
Pozitivna soodvisnost virov obstaja takrat, ko dobi vsak učenec samo del
informacij, virov ali materialov, ki so potrebni za dokončanje določene skupinske
naloge. Vsi člani skupine morajo prispevati svoj delež, da uspešno opravijo skupno
nalogo (prav tam).
Pozitivno soodvisnost virov lahko razvijamo z naslednjimi primeri:
•

omejevanje virov za dokončanje naloge tako, da vsaka skupina dobi samo
en svinčnik, list papirja, slovar, knjigo,

•

vsak učenec pridobi le del potrebnega materiala. Tako en učenec dobi npr.
odlomek določenega besedila, skupina pa mora pravilno sestaviti celotno
besedilo,

•

skupina dobi nalogo, pri kateri vsak član skupine prispeva delček. Npr. če
učenci pišejo spis, mora vsak učenec prispevati vsaj en odstavek (prav tam).

2.1.2.4 Pozitivna soodvisnost vlog
Če hočemo, da skupina učinkovito deluje, lahko učitelj med učence razdeli tudi
vloge ali pa si jih učenci sami razdelijo med seboj. Če hoče skupina končati skupno
nalogo, mora vsak član skupine svojo vlogo opraviti odgovorno in učinkovito (prav
tam).
Opisane bodo različne vloge, ki jih lahko učitelj razdeli med učenci:
•

zapisovalec: zapisuje si vse odgovore, odločitve v skupini in napiše
zaključno poročilo,

•

spodbujevalec: spodbuja vse člane v skupini, da bi medsebojno sodelovali,

•

vratar: pazi na to, da imajo vsi člani možnost sodelovanja, da so vsi
enakopravni in da vsi prispevajo enak delež k dokončanju naloge,
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•

opazovalec: opazuje, kako člani med seboj sodelujejo, in jim daje povratno
informacijo o sodelovanju,

•

pregledovalec: preverja enakopravnost članov – strinjanje z izbrano
rešitvijo,

•

poročevalec: poroča o rezultatih skupine celotnemu razredu ali drugi
skupini,

•

usmerjevalec: skrbi, da so vsi člani skupine osredotočeni na delo in jih
usmeri nazaj, če zaidejo k drugi stvari,

•

nagrajevalec: deli pohvale ter skrbi za to, da se vsi člani v skupini počutijo
sprejete (prav tam).

2.1.2.5 Pozitivna soodvisnost nalog
Pozitivna soodvisnost nalog obstaja takrat, ko so naloge razdeljene tako, da je ne
more noben član skupine rešiti tako, da nalogo razdeli na manjše naloge, ki jih
morajo člani skupine reševati v določenem vrstnem redu (prav tam).
2.1.3

Posameznikova odgovornost

Odgovornost vsakega člana skupine mora biti jasno povedana ali zapisana. Vsak
dobi informacijo o lastnem napredku, o napredku drugih članov v skupini in o
napredku cele skupine. Učenci se morajo zavedati, da so glavni vir pomoči in
podpore prav oni (Vodopivec, 2003a).
Do problema razpršenosti odgovornosti pride, kadar je skupina velika. Zato mora
učitelj poskrbeti, da je delo vsakega posameznika v skupini jasno in merljivo.
Vsakemu posamezniku se poveča odgovornost takrat, ko mu učitelj natančno določi
njegovo nalogo. Struktura nalog je eden od dejavnikov, ki vpliva na zmanjšanje oz.
povečanje vlaganja napora posameznih članov skupine za doseganje skupnih ciljev.
Poleg tega lahko učitelj vsakemu učencu dodeli nalogo, ki je drugačna od nalog
članov skupine, pri tem pa je vsaka naloga nujna za dokončanje celotne naloge v
skupini. Uspeh skupine je tako odvisen od ustreznega deleža vsakega člana skupine.
Učitelj poveča učenčevo odgovornost do skupine tudi tako, da jim na začetku pove,
da bodo o svojih ugotovitvah in odgovorih poročali pred razredom ali pa da bodo
učenci ocenjeni na podlagi tega, kar delajo v skupini (Peklaj, 2001).
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2.1.4

Sodelovalne veščine pri delu v skupini

Pogoj za izvajanje sodelovalnega učenja v razredu je obvladovanje sodelovalnih
veščin.
Hkrati pa z izvajanjem sodelovalnega učenja razvijamo in krepimo prav te veščine:
•

poslušanje,

•

usmerjanje pozornosti na vse člane skupine in spodbujanje vseh članov
skupine,

•

usmerjanje pozornosti na nalogo in vztrajanje pri nalogi,

•

ustrezna pomoč,

•

nadzorovanje glasnosti,

•

razvijanje občutka odgovornosti (prav tam).

Sodelovalne veščine so pri delu v skupini povsem drugačne od veščin, ki jih učenci
potrebujejo pri individualnem delu. Pri individualnem delu učenci potrebujejo
lastno učno gradivo, dovolj prostora, da jih drugi ne motijo, pa tudi nujna navodila
o tem, kaj morajo narediti. Učenci morajo pri individualnem delu znati delati sami
in ne dopustiti, da jih kdo pri delu moti (prav tam).
2.1.5

Strukture nalog

Če želimo, da je sodelovalno učenje uspešno, moramo pravilno izbrati ustrezno
strukturo dela. Najpomembnejšo vlogo ima učitelj, ki mora najprej strukturirati
vsa navodila za sodelovalno učenje in nato vsakemu članu določiti njegovo vlogo.
Učitelj pa mora v skupini tudi organizirati interakcijo, ki poteka po določenih
pravilih (Vodopivec, 2003a).
Različni avtorji so za posamezne nivoje strukturiranja učne naloge razvili različne
metode dela. Te metode razvrščamo glede na njihove funkcije (Peklaj, 2001) na:
•

strukture za utrjevanje znanja,

•

strukture za razvoj pojmov,

•

sodelovalne projekte,

•

sestavljene skupine.

Te strukture bodo podrobno predstavljene v nadaljevanju.
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2.1.5.1 Strukture za utrjevanje znanja
1. Sodelovalne karte
Učitelj uporabi strukturo sodelovalnih kart, ko želi, da učenci ponovijo oz. usvojijo
dejstva, podatke ter informacije, ki si jih mora učenec zapomniti na nivoju
avtomatizma v taki meri, da jih lahko v trenutku, ko jih potrebuje, preprosto prikliče
iz spomina (Peklaj, 2001).
Učenci delajo v parih in izmenično prevzemajo vlogo učitelja in učenca. Vsak
učenec v paru napiše na eno stran kartice nek pojem, dejstvo ali informacijo, ki je
še ne obvlada. Na drugo stran pa zapiše definicijo, opis, razlago besede, ki je na
prvi strani.
Sledi delo v paru. Eden od učencev v paru prevzame vlogo učitelja, drugi pa je
učenec. Delo v parih poteka v treh fazah.
V prvi fazi tisti učenec, ki ima vlogo učitelja, pokaže svojemu partnerju vse kartice
z besedami, ki jih ta ne zna (npr. angleška beseda in njen prevod). Učenec pa
pozorno sledi razlagi.
V drugi fazi učitelj pokaže prvo stran kartice, učenec pa mora povedati odgovor, ki
je na drugi strani kartice. Če je odgovor pravilen, ga učitelj pohvali, če ne, odgovor
pokaže in se na koncu še enkrat vrne k tej kartici.
V tretji fazi pa mora učenec brez pomoči povedati pravilen odgovor. Po končnem
učenju učenca vlogi zamenjata (Vodopivec, 2003a).

Primer sodelovalnih kart pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze,
smrt, novi člani idr.) (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Učenci se s pomočjo sodelovalnih kart naučijo temeljnih definicij o
spremembah v družinskem življenju (smrt, razveza, poroka, družina, enostarševska
družina…). Na prvi strani karte je zapisan pojem, na drugi strani pa njegova razlaga.
2. Več glav več ve
Struktura je namenjena ponavljanju in utrjevanju znanja. Z njeno uporabo
dosežemo, da učenci snov ponovijo, preverijo, ali jo razumejo ali obvladajo
določene spretnosti in pojme. S to strukturo sodelovalnega učenja odpravimo
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slabosti frontalnega spraševanja, kjer na posamezno vprašanje odgovarja samo en
učenec oz. naslednji, če prvi ne odgovori pravilno.
Vsak član skupine dobi številko od 1 do 4. Če je v skupini pet članov, lahko dobi
tudi številko 5 in odgovarja skupaj z učenci, ki imajo številko 4. Učitelj določi čas,
ki ga imajo učenci na voljo za razmislek, nato pa postavi zaprto vprašanje. Po
poteku tega časa učitelj pokliče eno od številk in s tem določi učenca, ki bo
odgovarjal. Učenci iz drugih skupin, ki imajo enako številko, povedo, ali se z
odgovorom strinjajo ali ne. Učitelj na ta način izve, ali vsi učenci v razredu
razumejo obravnavano snov (Peklaj, 2001).

Primer več glav več ve pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice (Budnar
idr., 2011).

Aktivnost: Učiteljica pripravi kratek kviz o tej temi (Katere gospodarske dejavnosti
poznamo, katera dejavnost spada med storitvene dejavnosti...). Nato se učenci
razdelijo v skupine in vsak učenec dobi svojo številko. Učiteljica prebere vprašanje,
zraven pa pove še številko. Tisti učenec, ki je izžrebal poklicano številko, pove
odgovor na vprašanje.
3. Preverjanje v parih
Preverjanje v parih je struktura, ki je namenjena vaji ter utrjevanju določenih
veščin. Izvaja se s pomočjo učnih listov, ki jih pripravi učitelj; le – ti vsebujejo več
nalog, ki so napisane na dveh delih lista: ene so označene z lihimi števili, druge pa
s sodimi števili. Eden od učencev rešuje lihe, drugi pa sode naloge. Ko prvi učenec
reši naloge, jih drugi učenec pregleda. Ugotovi, ali je naloga ustrezno rešena. Če je
učenec pravilno rešil nalogo, ga drugi učenec pohvali in vlogi zamenjata. V fazi
preverjanja se lahko vključi tudi sosednji par pri mizi. Če tedaj ne najdejo skupne
rešitve, lahko prosijo za pomoč učitelja (prav tam).
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Primer preverjanja v parih pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in
odgovornosti (do sebe in do drugih) (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Učenci se razdelijo v dvojice in dobijo delovni list na katerem so trije
stolpci. Prvi stolpec vsebuje opise različnih prostorov (npr. v šoli), kjer moramo
pravice oz. dolžnosti upoštevati. V drugem in tretjem stolpcu pa morajo učenci
zapisati izbrano dolžnost in pravico, ki ustreza zapisanemu pogoju v prvem stolpcu.
4. Okrogla miza
Struktura je namenjena izmenjavi informacij, utrjevanju znanja , veščin in izdelavi
skupnega izdelka. Gre za tehniko ustvarjalnega mišljenja (možganska nevihta), ki
jo lahko izvajamo ustno ali pisno.
Pri pisni obliki vsak učenec napiše odgovor na list papirja in ga pošlje naslednjemu
učencu. Možnosti mora biti vsaj toliko, kolikor je učencev v skupini. Pri ustni
izvedbi učenci drug za drugim povedo svoje odgovore, ki jih lahko učitelj ali učenec
v skupini posname ali zapiše (prav tam).

Primer okrogle mize pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega
okolja (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Pri prvi polovici razreda mora vsak učenec povedati en način, kako bi
varoval in ohranjal naravno, druga polovica učencev pa, kako bi varovali in
ohranjali kulturno okolje.
5. Pošiljanje vprašanj
Pošiljanje vprašanj je struktura sodelovalnega učenja, ki je primerna za ponavljanje
in utrjevanje znanja ter preverjanje razumevanja pojmov. Učenci po skupinah
sestavijo ali napišejo vprašanja o obravnavani temi na eno stran lista, na drugi strani
pa podajo odgovore. Pri sestavljanju vprašanj mora vsak član skupine prispevati
vsaj eno vprašanje. Nato pa se v skupini pogovorijo, katera vprašanja bodo poslali,
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katera vprašanja bi lahko izboljšali ali dodali. Potem sledi izmenjava vprašanj med
skupinami.
Ko skupine dobijo vprašanja, se o njih najprej pogovorijo. Šele ko se vsi strinjajo o
odgovoru, pogledajo na drugo stran lista. Če ugotovijo, da se odgovor ne ujema s
predvidenim, se pogovorijo s skupino, ki jim je odgovore poslala. Če ne najdejo
skupne rešitve, se obrnejo na učitelja (prav tam).

Primer pošiljanja vprašanj pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki (Budnar idr.,
2011).

Aktivnost: Učenci se razdelijo v skupine in vsaka skupina tvori vprašanja na temo
vrste nasilja, ki jih zapiše na prvo stran lista. Na drugo stran pa zapiše odgovor. Vsa
vprašanja se razdelijo med ostale skupine.
6. Dejstva ali izmišljotina
Struktura je primerna za ponavljanje in utrjevanje snovi. Ker vsebuje elemente
tekmovalnosti med skupinami, je pomembno, da so skupine sestavljene heterogeno,
da ima vsaka skupina enako možnost za zmago.
Vsaka skupina si izmisli določeno neverjetno dejstvo ali verjetno izmišljotino, ki je
vezana na obravnavano snov. Skupine predstavijo svojo trditev, druge skupine se
kratek čas posvetujejo med seboj in se nato odločijo, ali trditev velja ali je
izmišljena. O pravilnosti trditev glasujejo z dvigom kartonov. Če glasujejo skupine
kot celota, to pospešuje dogovarjanje in iskanje soglasja v njih. Zmaga skupina, ki
je pretentala največ posameznikov ali skupin (Vodopivec, 2003).

Primer dejstva ali izmišljotine pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst,
podnebje, kamnine, tla, rudnine) (Budnar idr., 2011).
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Aktivnost: Pri sodelovalni strukturi dejstva ali izmišljotina si učenci po skupinah
pri temi naravne značilnosti domače pokrajine izmislijo določeno neverjetno
dejstvo ali verjetno izmišljotino (npr. Vode ločimo na stoječe in stalne.).
7. Učne skupine za večje dosežke – STAD (student team achievement division)
Struktura je primerna za učenje novih informacij, dejstev, za doseganje dobro
definiranih učnih ciljev (Peklaj, 2001).
Učitelj celotnemu razredu razloži učno snov in pokaže določene veščine. Razlaga
mora biti jasno usmerjena na učno enoto. Običajno traja od ene do dveh ur. Nato
sledi delo v heterogenih skupinah glede na učne dosežke učencev, njihove
sposobnosti… Učenci se skušajo s pomočjo učnih listov ali drugega gradiva snov
dobro naučiti.
Glavni namen dela v skupini je, da na koncu vsi člani skupine obvladajo snov in so
pripravljeni na preverjanje znanja.
Skupinskemu delu sledi individualno preverjanje znanja, rezultati le-tega pa se
nanašajo na posameznikov napredek. Rezultate učencev pri vsakem preizkusu
primerjamo z njihovimi dosedanjimi rezultati. Na podlagi tega dobijo učenci točke
za napredovanje, ki se upoštevajo pri rezultatih skupine (prav tam).

Primer učne skupine za večje dosežke pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v
prometu, na primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in
kolesarjev (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Na začetku učitelj vsem učencev predstavi učno snov – ravnanje
udeležencev v prometu. Nato sledi delo v heterogenih skupinah, kjer rešujejo
delovni list. Ko vsi člani skupine obvladajo snov, sledi še individualno preverjanje
znanja.
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2.1.5.2 Strukture za razvoj pojmov
1. Skupinska diskusija
Skupinska diskusija je namenjena razvoju in učenju novih pojmov in zakonitosti.
Učencem omogoča spodbujanje različnih miselnih procesov po Bloomovih
stopnjah (od razumevanja do vrednotenja). Strategija je primerna za uvod v novo
snov ali pa na koncu učne enote.
Vprašanja, ki jih učitelj postavi, morajo biti odprta ter morajo imeti več možnih
odgovorov.
Glede na obravnavano snov učitelj postavi eno ali več odprtih vprašanj in določi
čas diskusije. V času, ki ga imajo na voljo, poskušajo učenci poiskati rešitve, nato
pa sledi poročanje o rezultatih. Poročanje poteka na različne načine: učenci vsake
skupine poročajo vsem skupinam, skupine predstavijo svoje rezultate na plakatu,
skupine lahko poročajo le sosednji skupini ali pa poroča samo tista skupina, ki meni,
da ima zanimive rezultate (Vodopivec, 2003a).

Primer skupinske diskusije pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave (Budnar idr.,
2011).

Aktivnost: Učenci se razdelijo v skupine, vsaka dobi vprašanje, pri katerem morajo
vrednotiti, kako glede na zapisano človek vpliva na spreminjanje narave (npr. vpliv
tovarne). O vplivih se pogorijo in rešitve zapišejo na plakat. Vsaka skupina svoje
delo predstavi pred celotnim razredom.
2. Intervju v treh stopnjah
Je preprosta struktura, ki je zelo podobna skupinski diskusiji. Primerna je za učenje
in razumevanje novih pojmov, vendar pa se od skupinske diskusije razlikuje v tem,
da vključuje več strukture in s tem zagotavlja aktivnost vseh članov skupine.
Najbolje deluje, če so v skupini štirje učenci, ki se lahko tako razdelijo v pare. Nato
eden od parov prevzame vlogo spraševalca, drugi pa intervjuvanca. V naslednjem
koraku vlogi zamenjata.
Na koncu pa izvedejo okroglo mizo, pri kateri vsak učenec v skupini pove, česa se
je v intervjuju naučil (Peklaj 2001).
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Primer intervjuja v treh stopnjah pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo pomen kritičnega odnosa do potrošništva (Budnar idr.,
2011).

Aktivnost: Učenci se razdelijo v skupine po štiri učence, znotraj skupine pa še v
pare. Učenec, ki ima vlogo spraševalca, povpraša intervjuvanca (npr.: Kakšen je
njegov odnos do potrošništva?). Pri odgovorih mora biti zelo kritičen. Nato vlogi
zamenjata, na koncu sledi okrogla miza, pri kateri se vsi člani skupine pogovorijo
o odgovorih.
3. Razmisli, pogovori se v paru, povej
Učitelju omogoča, da v razredu spodbudi aktivnost vseh učencev. Njegova naloga
je, da postavi takšno vprašanje, ki pri učencih spodbudi višje miselne procese in jih
navadi na postavljanje hipotez, napovedovanje, induktivno in deduktivno mišljenje
ter uporabo naučenega.
Učitelj učencem najprej postavi vprašanje in učenci ga pozorno poslušajo. Nato
imajo učenci nekaj časa, da o njem razmislijo. Po razmisleku se obrnejo k
najbližjemu sosedu in se pogovorijo o odgovoru. S tem dobijo povratno informacijo
o svojem razmišljanju. Na koncu pa lahko svoj odgovor posredujejo celotnemu
razredu (Peklaj 2001).

Primer razmisli, pogovori se v paru, povej pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi
življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Učiteljica učence pozove k razmišljanju: Poiščite podrobnosti in razlike
med podeželjem nekoč in podeželjem danes. Nato vsak učenec premisli o
odgovoru, po razmisleku najbližjemu sošolcu pove svoje odgovore. Na koncu lahko
tisti, ki želi, svoj odgovor posreduje celotnemu razredu.
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4. Skupinska pojmovna mreža in miselni vzorci
To strukturo lahko uporabljamo pri utrjevanju znanja in za razumevanje pojmov ter
odnosov med posameznimi pojmi. Vsaka skupina dobi prazen list papirja ter ključni
pojem, ki ga napiše na sredino lista. Z okroglo mizo zberejo najpomembnejše
pojme, ki so povezani s ključnim pojmom. V zadnjem koraku učenci dodajo še
podrejene pojme in povezave med njimi (prav tam).

Primer skupinske pojmovne mreže in miselnega vzorca pri predmetu družba v 4.
razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V PROSTORU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (vode) (Budnar idr.,
2011).

Aktivnost: Učenci v skupinah izdelajo pojmovno mrežo na temo onesnaževanje
morja. Vsaka skupina dobi le prazen list papirja in ključni pojem. Nato morajo
zbrati čim več pojmov, ki so povezani s ključnim pojmom (primer: posledice
onesnaževanja morja, preprečevanje onesnaževanja morja …).
5. Bloomovi učni listi
Učencem se zdi delo z učnimi listi zelo dolgočasno, zato morajo biti ti sestavljeni
tako, da bodo spodbujali razmišljanje in učenje. Pozorni moramo biti tudi na
strukturiranje dela v skupini.
Pri sestavljanju Bloomovih učnih listov je učitelju v pomoč nekaj osnovnih pravil:
•

jasnost: navodila ali vprašanja morajo biti zapisano jasno, da učenci vedo,
kaj vprašanje zahteva od njih;

•

skupinski jezik: ker učni list rešujejo vsi člani v skupini in ne samo en član,
morajo biti v navodilih izražen skupinski jezik (imenujte, naštejte …);

•

razvrstitev vprašanj po težavnosti: začeti moramo z lažjimi vprašanji, nato
pa jim sledijo težja vprašanja;

•

odprto zadnje vprašanje: ker nekatere skupine učni list rešijo hitreje kot
druge, je smiselno, da zadnje vprašanje postavimo odprto, da mu učenci
namenijo več časa;
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•

uporaba Bloomove taksonomije: vprašanja na učnem listu morajo zajemati
vse ravni mišljenja (znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo ter
vrednotenje);

•

okvir za razmišljanje: priporočljivo je, da ima vsak delovni list tudi okvir za
razmišljanje, ker z njim učitelj doseže večjo aktivnost, saj bi drugače učenci
odgovarjali le z enim stavkom (prav tam).

2.1.5.3 Sodelovalni projekti
Poznamo različne vrste sodelovalnih projektov. Lahko so zelo preprosti in trajajo
le nekaj minut, nekateri pa so kompleksni in lahko trajajo tudi po več tednov.
Večina projektov vključuje delitev dela in specializacijo znotraj skupin, kar
povečuje aktivnost posameznih učencev. To omogoča vsakemu učencu v skupini,
da k projektu prispeva svoj delež.
Cilj učencev, ki sodelujejo v projektu, je, da se o neki stvari poučijo in pridobijo
znanje, ki ga kasneje posredujejo drugim (Peklaj, 2001).
1. Preprosti projekt
Preprosti projekt lahko uporabimo za motivacijski uvod v novo učno temo in ga
lahko izvedemo v nekaj minutah, lahko pa traja tudi celo učno uro.
Učenci si lahko izberejo nalogo sami ali pa jo predstavi učitelj. Nato jim določi čas
izvedbe. Učenci v skupini izvedejo nalogo, potem pa skupinsko delo predstavijo
celotnem razredu (prav tam).

Primer preprostega projekta pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci razlikujejo sestavine načina življenja (šege, navade) (Budnar idr.,
2011).

Aktivnost: Učenci po skupinah izdelajo projekt o šegah in navadah. Vsaka skupina
si izbere eno šego in eno navado, ki jo v svoji nalogi predstavi. Na koncu naloge
predstavijo pred celotnim razredom.
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2. Krog
Krog spodbuja analizo, sintezo, deduktivno in induktivno mišljenje. Sodelovalna
struktura krog spada med kompleksnejše projekte in vključuje štiri elemente: izbiro,
poglabljanje v nalogo, predstavitev drugim ter skupinsko produkcijo (HertzLazarowitz, 1991; povz. po Peklaj, 2001, str.80).
Učitelj najprej predstavi snov, učenci jo lahko sami preberejo ali pa poslušajo
učiteljevo razlago. Ko učitelj konča s predstavitvijo, učencem postavi različne
naloge, ki jih bodo morali opraviti po skupinah. Vseh nalog je toliko, kot je članov
skupine. Vsak član dobi svojo nalogo in začne z reševanjem. Nato vsak posamezni
član skupine predstavi rezultat svojega dela skupini. Potem se skupina pogovori o
delu vsakega člana in na podlagi pogajanj združijo posamezne naloge v skupni
izdelek (Peklaj, 2001).

Primer kroga pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci razlikujejo sestavine načina življenja (praznik) (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Vsak član skupine ima nalogo, da predstavi en državni praznik. Nato jo
predstavi drugim članom skupine. Na koncu pa vsi člani skupine združijo vse
naloge na skupni plakat.
2.1.5.4 Sestavljene strukture
Sestavljene strukture so namenjene učenju nove snovi, razumevanju novih pojmov
ter analizi in sintezi naučenega. Glavni namen strukture je doseči čim večjo
povezanost med člani skupine, zato mora vsak član dobiti le del gradiv ali
informacij, ki se jih mora naučiti. Nalogo končajo šele takrat, ko vsi člani opravijo
svoj del naloge (Peklaj, 2001).
1. Izvirna sestavljanka
Učenci se razdelijo v »matične skupine«, nato jim učitelj razdeli delo, tako da vsak
učenec dobi le del učnega gradiva. V naslednjem koraku učenci sestavijo nove
skupine – » ekspertne skupine«, v katerih imajo vsi člani enako nalogo. V teh
skupinah skupaj preučujejo učno snov, odgovarjajo na vprašanja, napišejo
najpomembnejše ugotovitve ter se pripravijo na predstavitev sošolcem oz.
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matičnim skupinam. Nato se učenci iz ekspertnih skupin vrnejo v matične skupine
ter jim predstavijo svojo snov. Člani skupine pazljivo poslušajo in postavljajo
vprašanja o snovi. Na koncu ure mora vsak član skupine rešiti individualni test
znanja o celotni snovi in na podlagi tega so tudi ocenjeni (prav tam).
Izvirna sestavljanka je zelo zahtevna za učence, ki slabše berejo in razumejo
prebrano besedilo, sploh pa kadar gre za povsem novo, neznano snov (Pačnik,
2001).
Zanimiva je za sposobnejše učence, ker aktivira predznanje otrok, sposobnosti
branja z razumevanjem, razlaganje snovi ob razvijanju spretnosti komunikacije,
sodelovanje in medsebojno pomoč (prav tam).

Primer izvirne sestavljanke pri predmetu družba v 4. razredu:
Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi
življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Budnar idr., 2011).

Aktivnost: Učenci se s pomočjo barvnih listkov razdelijo v štiri »matične skupine«,
v katerih so po štirje učenci. Nato v matičnih skupinah dobijo ovojnico, v kateri so
štiri različne barvne sponke. Učenci z isto barvno sponko tvorijo novo skupino –
»ekspertno skupino«. Vsaka ekspertna skupina dobi svojo ovojnico, v kateri so list
s temo, navodila za delo ter delovni list. Učitelj razdeli tudi gradivo, ki ga bodo
potrebovali za delo. Vsaka ekspertna skupina bo imela drugačno delo ter drugačno
gradivo. Modra sponka – kmetijstvo na podeželju nekoč, rdeča sponka – kmetijstvo
na podeželju danes, rumena sponka – hiša in hrana nekoč ter zelena sponka – hiša
in hrana danes. Ko učenci končajo z delom v ekspertnih skupinah, se vrnejo v
matične skupine ter jim predstavijo svojo snov. Matičnim skupinam se razdeli nov
delovni list, ki ga rešijo skupaj.
2. Sestavljanka II
Sestavljenka II se od prvotne sestavljanke razlikuje v dveh spremembah, ki se
nanašata na učni material in na ocenjevanje.
Po uvodnem delu vsak učenec v matični skupini dobi enako učno gradivo. To
gradivo lahko preberejo v šoli ali pa za domačo nalogo. Šele v naslednjem koraku
dobi vsak učenec svojo nalogo, ki jo bo reševal v ekspertni skupini. Nato učenci
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tvorijo ekspertne skupine, kjer vsak opravi svoj del naloge. Ko končajo z delom, se
vrnejo v matične skupine in poročajo o svojih ugotovitvah, ki jih kasneje v skupini
strnejo v celoto.
Druga sprememba se pojavi pri zaključnem ocenjevanju znanja, pri katerem učenci
na koncu individualno pišejo preizkus znanja. Rezultati individualnih preizkusov
pa se upoštevajo pri skupinskem rezultatu (Slavin, 1990; povz. po Peklaj, 2001,
str.85 ).
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3

DOSEDANJE RAZISKAVE O SODELOVALNEM UČENJU
V SLOVENIJI

Na spletni strani COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servis) smo
zasledili veliko strokovnih revij (Didakta, Educa, Narovoslovna solnica, Okoljska
vzgoja v šoli, Pedagoška obzorja, Razredni pouk, Slovenščina v šoli, Šolska
knjižnica, Šolsko svetovalno delo, Vzgoja, Vzgoja in izobraževanje), v katerih so
objavljeni članki o sodelovalnem učenju. Prikazujemo jih v Tabeli 1.

Tabela 1: Prikaz revij in člankov o sodelovalnem učenju
Revija
DIDAKTA

Naslov članka
S sodelovalnim učenjem do

Avtor članka
Saša Čadež

naravoslovnih znanj
Razvijanje humorja pri pouku

Mihaela Robič Ritonja

preko sodelovalnega učenja
Sodelovalno učenje v praksi

Klara Kovačič

Sodelovalno učenje: sestavljanka

Sonja Tot

– metoda JIGSAW
Sodelovalno učenje v 1. in 2.

Milica Borštnar, Darja Murn

razredu
EDUCA

Sodelovalno učenje pri uri

Pepca Kupčič

matematike
Kaj menijo učenci 4. razreda o

Snežana Mutić

sodelovalnem učenju
matematike
Od individualnega k

Jožica Kozel, Edita Kmetec

sodelovalnemu učenju
Sodelovalno učenje: Jigsaw

Katja Oman

metoda
Sodelovalno učenje pri pouku

Suzana Harej, Tanja Kogoj

matematike
NARAVOSLOVNA
SOLNICA

OKOLJSKA VZGOJA V
ŠOLI

Jaz tebi, ti njemu – nova metoda
sodelovalnega učenja
Sodelovalno učenje pri pouku
naravoslovja
Sodelovalno učenje med učenci
2. in 6. razreda
Sodelovalno učenje v okoljski
vzgoji

Alenka Velkavrh

Delavnica sodelovalnega učenja

Tanja Miklič, Biljana Gorše
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Bojana Kobe
Cirila Jeraj
Marjeta

Bagola,

Zdenka

Vrbec

PEDAGOŠKA OBZORJA

RAZREDNI POUK

SLOVENŠČINA V ŠOLI
ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKO SVETOVALNO
DELO
VZGOJA
VZGOJA IN
IZOBRAŽEVANJE

Sodelovalno učenje kot oblika
učenja in poučevanja pri
naravoslovju
Sodelovalno učenje pri predmetu
naravoslovja
Novi učni mediji in modeli
ustvarjalnega sodelovalnega
učenja
Sodelovalno učenje pri uporabi
računalnikov na predmetni
stopnji osnovne šole
Sodelovalno učenje pri pouku
družbe
Sodelovalno učenje

Irena Vodopivec

Kaj prinaša sodelovalno učenje

Irena Vodopivec

Sodelovalno učenje pri pouku
družbe
Sodelovalno učenje – pot k
uspehu
Sodelovalno učenje s pomočjo
interaktivne table
Sodelovalno učenje pri učenju v
petem razredu

Polonca Lampret

Sodelovalno učenje ob veliki
začetnici
Sodelovalno učenje pri
bibliopedagoški uri v šolski
knjižnici
Sodelovalno učenje

Renata Škodnik

Kooperativno (sodelovalno)
učenje in JIGSAW metoda

Ana Pačnik

Sodelovalno učenje: ena od
možnosti za razvijanje
celostnega razvoja učencev
Sodelovalno učenje kot odgovor
globalizaciji
Sodelovalno učenje pri pouku
fizike
Sodelovalno učenje v šolah

Cirila Peklaj

Bojana Potisk
Tatjana Drovenik Ćalič
Andreja Istenič Starčič
Andreja Robič
Vladka Škof

Mira Tomažič
Nataša Jeras
Aleksandra Doležalek, Marta
Klančar

Jelka Gros
Milena Bon

Tomaž Kranjc
Klavdija Štrucl
Metoda Kolar

Iz Tabele 1 je razvidno, da je največ člankov o sodelovalnem učenju izšlo v reviji
Razredni pouk, najmanj pa v revijah Slovenščina v šoli, Šolsko svetovalno delo in
Vzgoja. Največ člankov predstavlja, kaj sodelovalno učenje je in kako ga lahko
uporabimo pri različnih predmetih.
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V nadaljevanju bomo prikazali leto izdaje, avtorje, naslove in predmete diplomskih
ali magistrskih nalog.
O sodelovalnem učenju je bilo na slovenskem prostoru narejenih veliko raziskav v
sklopu različnih diplomskih ter magistrskih nalog. Med vsemi navedenimi smo si
izbrali devet novejših diplomskih oz. magistrih nalog s tega področja. Izbrane
avtorice predstavljajo svoje raziskave, izvedene na različnih predmetnih področjih
(družba, spoznavanje okolja, matematika, tuji jezik, državljanska vzgoja in etika,
slovenščina, gospodinjstvo), ena pa zanimivo raziskavo o tem, kakšen pogled
imajo učitelji na sodelovalno učenje. Za ta raznolik izbor smo se odločili predvsem
zaradi tega, da prikažemo, da se sodelovalno učenje lahko uporabi pri različnih
predmetih in na različnih razvojnih stopnjah otrok.
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Tabela 2: Prikaz diplomskih/magistrskih nalog o sodelovalnem učenju
Leto
2000
2002
2003

Avtor

Naslov diplomskih/magistrskih nalog

Predmet

Marijana

Sodelovalno učenje pri matematiki v 3. razredu

matematika

Rozman

osnovne šole

Laura Senger

Sodelovalno učenje v oddelkih podaljšanega bivanja

podaljšano

s poudarkom na vsebinah spoznavanja okolja

bivanje

Mateja Zelko

Sodelovalno učenje pri pouku geografije

geografija

Andrejka

Sodelovalno učenje pri pouku računalništva in

računalništv

Peternel

matematike

o,
matematika

Bojana Potisk

Sodelovalno učenje z uporabo kemijskih baz

kemija

podatkov
Urša Pust

Sodelovalno učenje pri državljanski vzgoji in etiki

državljanska
vzgoja in
etika

Klavdija

Sodelovalno učenje pri pouku fizike

fizika

Sodelovalno učenje in obravnavanje energije v

fizika

Štrucl
Marija Turk

osnovni šoli
2004

2006

Maja Krajnik

Modeli sodelovalnega učenja v projektu Moje mesto

spoznavanje

nekoč

okolja

Diana

Sodelovalno učenje, učinki na učence in razumevanje

/

Honomihl

pri učiteljih

Jana Penca

Sodelovalno učenje

/

Andreja Robič

Sodelovalno učenje pri pouku družbe v 4. razredu

družba

devetletne osnovne šole
Sonja Petrovič

Sodelovalno učenje pri pouku geografije v osnovni

geografija

šoli in vključevanje učencev s posebnimi učnimi
potrebami

2008

2009

Milena

Sodelovalno učenje pri osebah z lažjo motnjo v

/

Novoselc

duševnem razvoju

Lucija Lah

Učinek sodelovalnega učenja pri pouku biologije

biologija

Nuša

Sodelovalno učenje pri spoznavanju podeželja v 3.

spoznavanje

Klokočovnik

razredu mestnih ter podeželskih šol

okolja

Ana Deutsch

Pogledi učiteljev na sodelovalno učenje

/

Mateja Trplan

Sodelovalno učenje pri predmetu državljanska vzgoja

državljanska

in etika v devetletni osnovni šoli

vzgoja in
etika
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2010

Katja Gračar

Sodelovalno učenje pri predmetu družba v 5. razredu

družba

osnovne šole
2011

Tanja Skale

Primeri sodelovalnega učenja pri zgodovinskih temah

družba

v 5. razredu
2011
2012

2013

Sodelovalno učenje pri spoznavanju okolja v 2.

spoznavanje

razredu

okolja

Janja Kerbler

Sodelovalno učenje pri pouku slovenščine

slovenščina

Mija Selič

Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v

matematika,

prvem triletju osnovne šole

tuji jezik

Sodelovalno učenje pri delu z učenci z učnimi

/

Marija Urbas

Mojca Palir

težavami
Martina

Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva

Erjavšek

gospodinjstv
o

Namen diplomske naloge Tanje Skale (2011) je bil, da učencem predstavi štiri
različne strukture sodelovalnega učenja. Izbrala je skupinsko pojmovno mrežo,
pošiljanje vprašanj, preverjanje v parih in več glav več ve. Vključila jih je pri
zgodovinskih temah v sklopu treh učnih ur. Uporabila jih je pri obravnavi nove
snovi, pri ponavljanju in urjenju. Pri stopnji ponavljanje je uporabila pošiljanje
vprašanj ter preverjanje v parih. Na koncu pa je učencem pripravila še anketni
vprašalnik, s katerim je hotela ugotoviti, kako se učenci med sodelovalnim učenjem
počutijo in kakšen je njihov odnos do sodelovalnega učenja. Ugotovila je, da je bilo
učencem sodelovalno učenje všeč ter da si želijo te vrste učenja predvsem zato, ker
lahko pri tem delu pomagajo ostalim sošolcem in tako razvijajo medsebojne
prijateljske vezi. Učenci so odgovarjali, da pri tej učni obliki čutijo večje zanimanje
za učno snov. Skoraj vsi učenci so odgovorili, da si pri tej učni obliki veliko več
zapomnijo ter da so pri sodelovalnem učenju aktivnejši, medtem ko pri frontalnem
pouku tekmovalnosti ni in jih je strah odgovarjati na učiteljeva vprašanja.
Raziskava Katje Gračar (2010) je vsebovala praktični del ter empirični del. Pri
praktičnem delu je avtorica izvedla in analizirala učno uro s pomočjo izvirne
sestavljanke pri usvajanju nove učne snovi na temo Gospodarstvo alpskega sveta s
predalpskim hribovjem. Namen empiričnega dela pa je bil, da pridobi mnenja
učencev o počutju med izvajanjem takšne oblike dela ter o njihovem odnosu do
sodelovalnega učenja. Iz odgovorov ankete lahko povzamemo, da so bili učenci
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navdušeni nad takšnim delom. Všeč jim je bilo tudi to, da so bili znotraj skupine
povezani in da so tako delovali kot celota.
Andreja Robič (2007) je v sklopu svoje diplomske naloge raziskala zastopanost
sodelovalnega učenja pri pouku družbe v 4. razredu. Rezultati anket so pokazali, da
učitelji sodelovalno učenje pri svojem poučevanju uporabljajo razmeroma malo, saj
nimajo dovolj znanja o tej obliki učenja. Ugotovila je, da sodelovalno učenje
uporabljajo pri obravnavi nove snovi, medtem ko ga pri preverjanju ali urjenju
manj ali sploh ne. Najpogosteje je zastopano pri socioloških vsebinah, nato pri
zgodovinskih, nekaj manj pri etnoloških, geografskih in ekoloških vsebinah.
Pri anketiranju učencev je ugotovila, da jim je takšno delo všeč ter da so se počutili
pomembne, ker je vsak prispeval svoj delež k rezultatu dela skupine.
Seličeva (2012) je v empiričnem delu magistrskega dela raziskovala sprejetost
sodelovalnega učenja med učitelji, primerjala je uporabo takega načina dela pri
pouku pri maternem jeziku in pri angleščini, zanimalo pa jo je tudi, kako uporaba
različnih sodelovalnih struktur pri pouku tujega jezika v prvem triletju vpliva na
tuje-jezikovne spretnosti učencev. Avtorica je v okviru raziskave izvajala delavnice
za učitelje, v katerih je postopoma predstavila različne sodelovalne strukture,
učitelji pa so jih pri pouku uporabili in potem odgovorili na vprašanja glede izvedbe.
Avtorica je povzela, da so učenci nov način dela sprejeli z navdušenjem, učitelji so
sodelovalno učenje pri pouku uporabili bolj za popestritev klasičnega pristopa, kar
pa je po mnenju avtorice razumljivo, saj sprememba pristopa zahteva, da se v pouk
vpeljejo sodelovalne karte, preverjanje in sodelovanje v paru, diskusija v krogu, več
glav več ve in izvirna sestavljanka. Najbolj sprejeti strukturi med razrednimi učitelji
sta bili, glede na rezultate raziskave, sodelovalne karte in preverjanje v paru, pri
angleščini pa so se najpogosteje posluževali strukture več glav več ve. Raziskava je
pokazala, da je ovira pri vpeljevanju sodelovalnega učenja pomanjkanje časa. Kljub
težavam so učitelji pokazali pozitiven odnos do sodelovalnega učenja, še posebej
zato, ker se je izkazalo, da tak način dela učence bolj motivira za sodelovanje pri
pouku.
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Namen diplomskega dela Mateje Trplan (2009) je bilo ugotoviti, kakšna sta
poznavanje in uporaba sodelovalnega učenja pri pouku državljanske vzgoje in etike.
Podatki so bili pridobljeni z analizo desetih intervjujev z učitelji, ki ta predmet
poučujejo na osnovnih šolah. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da učitelji podpirajo
uvajanje sodelovalnega učenja in ga pri pouku državljanske vzgoje in etike
uporabljajo (za popestritev pouka, motivacijo učencev, za večjo aktivnost učencev,
za spodbujanje socialnega razvoja). Izogibajo pa se uporabi sodelovalnih oblik
učenja pri usvajanju nove snovi in pa tiste snovi, ki je učencem premalo poznana.
Neredno uporabo sodelovalnega učenja pojasnjujejo s pomanjkanjem časa za
pripravo in načrtovanje takega načina dela. Avtorica navaja spoznanje, da mlajša
generacija učiteljev, ki ima višjo stopnjo izobrazbe od starejše generacije, ni
bistveno bolj motivirana za uporabo sodelovalnega učenja in o njem tudi ni bolje
poučena. Učitelji uporabljajo le nekatere izmed sodelovalnih struktur, kar po
mnenju avtorice kaže na delno poznavanje takega načina dela; večina
intervjuvancev je izrazila željo po dodatnem izobraževanju.
Marija Urbas (2011) je v diplomski nalogi raziskala in izvedla različne strukture
sodelovalnega učenja pri družboslovnih temah v 2. razredu ter poskušala ugotoviti
vpliv sodelovalnega učenja na klimo v razredu. Raziskavo je izvedla v drugem
razredu pri 21 učencih. Najprej je opazovala učence pri tradicionalnem skupinskem
delu, potem izvedla sociometrično preizkušnjo za ugotavljanje povezanosti razreda
in ugotavljanje mesta vsakega posameznega učenca v skupini. Nato pa je izvedla
sodelovalno učenje pri sedmih šolskih urah pri družboslovnih temah v okviru
predmeta spoznavanje okolja. Z vpeljevanjem sodelovalnih oblik učenja je
učencem omogočila večjo aktivnost in boljše doseganje učnih ciljev (to se je
pokazalo pri preverjanju in ocenjevanju znanja, kjer so tudi učno šibkejši dosegli
znanje na višjih taksonomskih stopnjah). Pokazali sta se večja samostojnost pri delu
in medsebojna pomoč. Učenci so z navdušenjem sprejeli sodelovalne strukture dela
in elemente sodelovalnih struktur uporabili tudi pri ostalih oblikah samostojnega
dela. Izboljšala se je klima v razredu, saj iskanje in nudenje pomoči ni bilo več
zasmehovano, tudi konflikte, ki so pri delu nastali, so znali samostojno in
konstruktivno rešiti.
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V raziskavo Janje Kebler (2012) so bili vključeni učenci in učitelji slovenščine.
Vzorec je zajemal 147 učencev in 10 učiteljev slovenščine. Prišla je do ključne
ugotovitve, da je sodelovalno učenje zelo priljubljeno tako med učenci kot tudi
učitelji slovenščine. Učitelji imajo o tej metodi dobro mnenje, menijo, da je
zanimiva, dobra za popestritev pouka, zelo uporabna, rade jo uporabljajo, saj se
učenci poleg snovi naučijo tudi sodelovanja in strpnosti. Učitelji so opozorili tudi
na pomanjkljivosti in težave, vendar se z njimi znajo soočiti in jih rešiti. Tudi učenci
so zelo navdušeni nad to metodo in jo radi uporabljajo. Učitelji menijo, da jo
uporabijo samo takrat, kadar jim čas in učni načrt to dopuščata, torej nekajkrat v
šolskem letu.
Martina Erjavšek (2013) je raziskovala sodelovalno učenje pri pouku
gospodinjstva. Namen njene raziskave je bil učencem predstaviti sodelovalno
učenje ter primerjati kontrolno in eksperimentalno skupino. Raziskavo je izvedla
tako, da je učno uro gospodinjstva (živila z več maščobami in živila z več sladkorja)
najprej pripravila in izvedla v kontrolni skupini, in sicer s frontalnimi oblikami dela
in z metodo razlage. V eksperimentalni skupini pa je isto učno uro pripravila in
izpeljala s sodelovalnim učenjem. Nato je rezultate primerjala med seboj. Učencem
obeh skupin je čez 14 dni dala isti delovni list o tej temi, ki so ga reševali pri uri.
Ugotovljeno je bilo, da je bil kratkoročni učinek zapomnjenja snovi boljši pri
učencih kontrolne skupine (frontalna oblika dela in metoda razlage) in ne pri
učencih eksperimentalne skupine (sodelovalno učenje). Podobno se je izkazalo tudi
pri dolgoročnem učinku zapomnjenja snovi, zato sta bili hipoteza, da je učinek
zapomnjenja snovi tako pri kratkoročnem kot tudi pri dolgoročnem spominu boljši
pri sodelovalnem učenju kot pa pri frontalni obliki dela in metodi razlage, ovržena.
Eden izmed razlogov za takšne rezultate je lahko uporaba sodelovalnega učenja, ki
ga učenci niso navajeni in se z njim ne srečujejo pogosto.
Ano Deutsch (2008) je v diplomski nalogi zanimalo, kakšne poglede imajo učitelji
na sodelovalno učenje. Pri izboru intervjuvancev je bila pozorna na to, da so bili
udeleženi na seminarju pod vodstvom dr. Cirile Peklaj, kjer so se usposabljali za
izvajanje sodelovalnega
učenja. V raziskavi so bili opravljeni intervjuji s petimi učitelji, ki so se na
seminarju usposabljali za izvajanje sodelovalnega učenja. Pokazalo se je, da učitelji
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vidijo svojo vlogo v drugačni luči kot pri t. i. klasičnem, torej frontalnem pouku.
Pri tem se vidijo v vlogi usmerjevalca, opazovalca, spodbujevalca, tistega, ki v
celoti načrtuje učno uro, ter tistega, ki učencem nudi pomoč. O vlogi učenca pri
sodelovalnem učenju so najpogosteje navajali, da mora biti učenec aktiven.
Pomembno se jim zdi, da sodeluje, pomaga ostalim, sprejema in upošteva ostale, je
strpen, da zna ostale spodbujati, da je odgovoren, upošteva učitelja in je
navsezadnje tudi učiteljev zaupnik.
Pokazalo se je, da učitelji v večini sodelovalnega učenja pred seminarjem, na
katerem so se usposabljali, niso uporabljali, sedaj pa ga uporabljajo vsi. Vendar se
vsi učitelji ne čutijo popolnoma usposobljene za izvajanje sodelovalnega učenja,
pravijo, da bi potrebovali dodaten seminar, delavnice, da bi sodelovali v timu
strokovnih sodelavcev, brali strokovne članke in se na ta način samoizobraževali,
praktično uporabljali to vrsto poučevanja.
V pregledanih diplomskih in magistrskih nalogah smo ugotovili, da so avtorice
strukture sodelovalnega učenja preizkusile pri različnih predmetih: spoznavanje
okolja, družba, državljanska vzgoja in etika, matematika, geografija, slovenščina in
tuji jezik (Erjavšek, 2013; Gračar, 2010; Robič, 2007; Selič, 2012; Skale, 2011;
Urbas, 2011).
Opazili smo tudi, da so avtorice pri svojem praktičnem delu, kjer so hoteli učencem
približati sodelovalno učenje, uporabile zelo različne strukture. Uporabile so
skupinsko pojmovno mrežo, pošiljanje vprašanj, preverjanje v parih, več glav več
ve, izvirno sestavljanko, sodelovalne karte ter diskusijo v krogu (Erjavšek, 2013;
Gračar, 2010; Robič, 2007; Selič, 2012; Skale, 2011; Urbas, 2011).
Pri predmetu družba je bilo sodelovalno učenje v večini zastopano pri socioloških
vsebinah, zgodovinskih temah, geografskih vsebinah ter pri etnoloških vsebinah
(Robič, 2007).
Avtorice diplomskih in magistrskih nalog so uporabljale sodelovalne strukture
skoraj pri vseh etapah učne ure. Pri obravnavi novih učni vsebin so največkrat
uporabile izvirno sestavljanko, skupinsko pojmovno mrežo ter diskusijo v krogu.
Etapa ponavljanje je bila zastopana z naslednjimi strukturami: pošiljanje vprašanja,
preverjanje v parih, sodelovalne karte, več glav več ve (Erjavšek, 2013; Gračar,
2010; Robič, 2007; Selič, 2012; Skale, 2011; Urbas, 2011).
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Med prebiranjem diplomskih in magistrskih nalog smo prišli do naslednjih
ugotovitev: da je učencem sodelovalno učenje zelo všeč, da se po metodi
sodelovalnega učenja želijo učiti predvsem zato, ker lahko pri tem delu pomagajo
ostalim sošolcem in s tem razvijajo medsebojne prijateljske odnose. Večina
učencev meni, da si pri tej učni obliki veliko več zapomnijo ter da so pri
sodelovalnem učenju aktivnejši in bolj motivirani za delo (Erjavšek, 2013; Gračar,
2010; Robič, 2007; Selič, 2012; Skale, 2011; Urbas, 2011).
Učitelji uporabljajo sodelovalno učenje za popestritev pouka ali za motiviranje
učencev, za aktivno učenje ter za spodbujanje socialnega razvoja. Večina učiteljev
tudi meni, da sodelovalnega učenja ne poznajo dovolj dobro in da si ga zaradi tega
ne upajo izvajati pri pouku. Prav tako zahteva veliko časa za pripravo na pouk
(Deutch, 2008; Kebler, 2012; Robič, 2007; Selič, 2012; Skale, 2011; Trplan, 2009).
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PRAKTIČNI DEL
Namen praktičnega dela
Namen praktičnega dela magistrske naloge je prikazati načrtovanje, izvedbo in
analizo izbranih učnih tem pri predmetu družba v 4. razredu s pomočjo petih
struktur sodelovalnega učenja. Izbrali smo si naslednje sodelovalne strukture:
izvirno sestavljanko, več glav več ve, preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj ter
sodelovalne karte. Vse te strukture smo uporabili pri etapi obravnave nove učne
snovi ter pri etapi preverjanja pri temah življenje na podeželju nekoč in danes,
orientacija, šolanje v preteklosti, vas v zgodovini in družina.

4

NAČRTOVANJE UČNIH UR

Pri načrtovanju učnih ur smo vključili tiste sodelovalne strukture, ki so najbolj
ustrezale temam iz učnega načrta, ki smo si jih izbrali. Najprej smo naredili analizo
priročnikov različnih založb, s katerimi smo želeli ugotoviti njihova priporočila za
izvajanje izbranih tem. Priročnike smo analizirali po naslednjih kriterijih: cilji
posameznih založb in njihove izbrane dejavnosti.
Življenje na podeželju nekoč in danes
Cilji iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine

skozi

življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Budnar idr., 2011).
ROKUS KLEET
Cilji:
Družba smo mi 4 (2010)
•

Učenec opiše spremembe, ki so se zgodile na podeželju.

Z družbo v družbo 4 (2001)
•

Učenci znajo opisati razvoj domačega kraja.

•

Učenci znajo opisati življenje v naselju nekoč in danes.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci odigrajo igro vlog oz. prizor o tem, kako je izgledalo molzenje krav
nekoč (Volk, 2010).

•

Učenci morajo narediti projektno nalogo. Učitelj povabi zunanje sodelavce,
znance, kmete …, ki predstavijo življenje na podeželju. Pri tem si morajo
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učenci zapisovati vse nove informacije in na koncu te projektne naloge
naredijo skupinske plakate, ki jih razstavijo v razredu ali na šolskem
hodniku (Bogataj idr., 2001).
MLADINSKA KNJIGA
Cilji:
Jaz, ti, mi, vsi (2003)
•

Učenci spoznajo dejavnike, ki so vplivali na razvoj domačega kraja.

•

Učenci spoznajo in opišejo življenje ljudi nekoč in danes.

Predlagane dejavnosti:
•

S pomočjo interneta in različnih knjig učenci primerjajo življenje na
podeželju nekoč z življenjem na podeželju danes (Burnik Kosi idr., 2008).

DZS
Cilji:
Družba 4 (2003)
•

Učenci znajo primerjati dobre in slabe strani življenja nekoč in danes.

•

Učenci znajo opisati življenje v naselju nekoč in danes.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci si morajo pridobiti podatke in informacije od starih staršev ali s
pomočjo literature in se vživeti v čas, ko je bilo delo ročno. S pomočjo teh
podatkov morajo narediti plakate, individualno ali v dvojicah.

•

Priporočajo tudi, da z učenci opazujemo stare kmečke hiše v našem okolju,
ki jih potem primerjajo z današnjim načinom bivanja (Hriberšek Balkovec
idr., 2003).

MODRIJAN
Cilji:
Družba in jaz 1 (2006)
•

Učenci primerjajo dobre in slabe strani življenja nekoč in danes.

•

Učenci primerjajo vlogo podeželskega in mestnega naselja v preteklosti.
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Predlagane dejavnosti:
•

V izbranem priročniku ni predlaganih dejavnosti za učno temo življenje na
podeželju nekoč in danes.

Opazili smo, da konkretnih sodelovalnih struktur založbe pri tej temi ne vključujejo
v svoje priročnike. Priporočajo le osnovno skupinsko delo, kjer imajo vsi člani
skupine enako delo in različne dejavnosti, kjer si morajo učenci sami priskrbeti
podatke in nato sami izdelajo svoje povzetke, velikokrat v obliki plakatov.
Orientacija
Cilji iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro in kompasom
(Budnar idr., 2011).

ROKUS KLETT
Cilji:
Družba smo mi 4 (2010)
•

Učenec spozna glavne načine orientacije v pokrajini.

•

Učenec s pomočjo pripomočkov poišče strani neba v okolici šole.

•

Učenec oceni pomen uporabe kompasa in sodobnih navigacijskih naprav.

Z družbo v družbo 4 (2001)
•

Učenec zna določiti glavne strani neba (s soncem ali senco, z uro ali s
kompasom ...).

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci morajo po skupinah izdelati plakat o orientaciji (kaj je orientacija,
kaj je kompas, kako ga uporabljamo …), pri čemer si pomagajo z gradivom,
ki ga priskrbi učitelj ali pa ga učenci sami poiščejo s pomočjo interneta
(Volk 2010).

•

Naslednja priporočena dejavnost, ki poteka zunaj v dvojicah ali v manjših
skupinah, je, da s pomočjo kompasa poiščejo strani neba in pri vsaki strani
ugotovijo, kaj tam vidijo (Bogataj idr., 2001).
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MLADINSKA KNJIGA
Cilji:
Jaz, ti, mi, vsi (2003)
•

Učenci znajo določiti strani neba z opazovanjem Sonca, sence in kompasa.

Predlagane dejavnosti:
•

Priporočajo, da se celotna tema orientacije obravnava na prostem, kjer v
manjših skupinah sami pridobivajo znanje s pomočjo vnaprej pripravljenega
delovnega lista (Burnik Kosi idr., 2003).

DZS
Cilji:
Družba 4 (2003)
•

Učenec zna določiti glavne strani neba.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci naj bi si ogledali nočno nebo, pri čemer naj bi bili vključeni starši.
Povabili bi lahko tudi strokovnjake s področja astronomije, ki bi na
strokoven način predstavili ozvezdje. Naslednji dan pa bi se še s pomočjo
kompasa orientirali v naravi (Hriberšek Balkovec idr., 2003).

MODRIJAN
Cilji:
Družba in jaz 1 (2006)
•

Učenci znajo našteti in pokazati (v učilnici in v šolski okolici na različnih
stojiščih) glavne in stranske strani neba.

•

Učenci znajo orientirati kompas proti severu.

•

Učenci znajo določiti strani neba z uro in s kompasom.

•

Učenci znajo narisati vetrovnico in smeri do značilnih točk (predmetov).

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci se igrajo iskanje neznanih predmetov (kompas, ročna uro, globus)
in se znajo usmerjati po smereh neba.

•

Demonstracija določanja severa s kompasom.

•

Učenci v parih na različnih mestih v okolici šole sever določajo s
kompasom, druge smeri neba pa s telesom (npr. če je jug pred mano, je sever
za mano) (Umek, 2006).

37

Po prebiranju priročnikov o orientaciji nismo zasledili sodelovalnega učenja.
Vključeno pa je skupinsko delo, kjer s pomočjo raziskovalnega dela učenci sami
gradijo in pridobivajo novo znanje. Orientacija pa je tema, ki se velikokrat izvaja
na prostem in zato ostali priročniki priporočajo dejavnosti zunaj šole.
Šola nekoč in danes
Cilji iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi
življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Budnar idr.,2011).

ROKUS KLETT
Cilji:
Družba smo mi 4 (2010)
•

Učenec primerja otroštvo v preteklosti in danes.

•

Učenec ovrednoti pomen šolanja nekoč.

•

Učenec zna ovrednotiti pomen obveznega šolanja danes.

Z družbo v družbo 4 (2001)
•

Učenec zna obnoviti nekaj o preteklosti svoje šole.

•

Učenec zna raziskati preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj.

•

Učenec zna opisati načine pouka.

•

Učenec zna uporabiti spoznanja o preteklosti šole in jih zapisati v časovni
trak.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci se razdelijo v štiri skupine; vsaka pripravi opis šolstva na
Slovenskem skozi stoletja. Tako ima vsaka skupina svoje delo. Prva skupina
opiše šolstvo do leta 1848, druga od leta 1848 do prve svetovne vojne, tretja
skupina bo opisala šolstvo na Slovenskem med obema vojnama in zadnja
skupina bo predelala snov o šolstvu po drugi svetovni vojni. Na koncu pa
vse skupine skupaj oblikujejo časovni trak, pri katerem vsaka skupina
prispeva svoj delež (Volk, 2010).
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MLADINSKA KNJIGA
Cilji:
Jaz, ti, mi, vsi (2003)
•

Učenci raziščejo in spoznajo preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj.

•

Učenci spoznajo načine pouka v preteklosti.

•

Učenci primerjajo pravice in dolžnosti učencev nekoč in danes.

•

Učenci opazijo razlike, predvsem v načinu poučevanja.

Predlagane dejavnosti:

• Izdelava plakata, pri katerem morajo povprašati svoje stare starše o tem,
kako je izgledalo šolanje v preteklosti (Burnik Kosi idr., 2003).
DZS
Cilji:
Družba 4 (2003)
•

Učenec zna primerjati položaj otrok v šoli v različnih okoljih danes in v
preteklosti.

•

Učenec zna obnoviti nekaj o preteklosti svoje šole.

•

Učenec zna raziskati preteklost svoje šole, njen nastanek in razvoj.

•

Učenec zna opisati načine pouka.

•

Učenec zna uporabiti spoznanja o preteklosti šole in jih zapisati v časovni
trak.

Predlagane dejavnosti:

• Izdelava plakata, pri katerem morajo povprašati svoje stare starše o tem,
kako je izgledalo šolanje v preteklosti (Hriberšek Balkovec idr., 2003).
MODRIJAN
Cilji:
Družba in jaz 1 (2006)
•

Učenci znajo opisati šolanje v preteklosti.

•

Učenci znajo ob fotografijah, predmetih, dokumentih iz preteklosti (npr. ob
starih spričevalih) primerjati učilnice, učence, učitelje, pouk s sedanjostjo in
razlike razložiti.
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Predlagane dejavnosti:

• Učenci simulirajo pouk iz preteklosti (Umek, 2006).
Dejavnost, ki je opisana pri založbi Rokus Klett, se najbolj približa sodelovalnemu
učenju, natančneje izvirni sestavljanki. Vendar pa ni opisano kot struktura
sodelovalnega učenja, temveč kot skupinsko delo. Pri naši učni uri smo vključili
dejavnost, ki jo navajajo priročniki.
Vasi
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine

skozi

življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Budnar idr.,2011).
ROKUS KLETT
Cilji:
Družba smo mi 4 (2003)
•

Učenci spoznajo glavne značilnosti vasi.

•

Učenec zna navesti različne oblike vasi.

Z družbo v družbo 4 (2001)
•

Učenci spoznavajo različne oblike in vrste naselbin in naselij v zgodovini
in različne načine življenja.

•

Učenci spoznavajo različne naravne danosti za nastanek in razvoj naselij
(npr. iz vasi v mesto Trbovlje).

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci se razdelijo v štiri skupine in izdelajo makete različnih vrst vasi
(Volk, 2010).

•

Vsi učenci si ogledajo domači kraj in anketirajo starše, sorodnike, znance in
jih povprašajo, kako so se imenovala posamezna naselja, hiše (Bogataj idr.,
2001).
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DZS
Cilji:
Družba 4 (2003)
•

Učenci znajo primerjati vlogo podeželskega in mestnega naselja v
preteklosti.

Predlagane dejavnosti:
•

Dejavnost se poveže s poukom likovne vzgoje, kjer učenci narišejo vas po
svoji želji, upoštevati morajo le potrebe prebivalcev (Hriberšek Balkovec
idr., 2003).

MODRIJAN
Cilji:
Družba in jaz 1 (2006)
•

Učenci primerjajo dobre in slabe strani življenja nekoč in danes.

•

Učenci primerjajo vlogo podeželskega in mestnega naselja v preteklosti.

•

Učenci razumejo naravne danosti za nastanek in razvoj domačega kraja.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci si ogledajo fotografije vasi domače pokrajine in opišejo lego
posamezne vasi. Na podeželskih šolah pa učenci najprej opišejo svojo vas
in kraj, kjer je šola, ter ju primerjajo.

•

Modeliranje tipov vasi s plastelinom ali glino (Umek, 2006).

V nobenem priročniku, ki smo jih pregledali, nismo zasledili, da bi pri dejavnostih
uporabili sodelovalno učenje. Pri temi o vaseh največkrat priporočajo raziskovalno
delo, kjer učenci sami pridobijo informacije oz. znanje in nato o tem poročajo v
razredu. V priročniku založbe Mladinska knjiga, Družba – jaz, ti, mi, vsi, ni
zaslediti priporočil za učno temo o vaseh. Cilji in dejavnosti so po založbah zelo
podobni.

Družine
Cilj iz nacionalnega učnega načrta:
•

Učenci razumejo nekatere spremembe v družinskem življenju (razveze,
smrt, novi člani idr.) (Budnar idr.,2011).
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ROKUS KLETT
Cilji:
Družba smo mi 4 (2010)
•

Učenec prepozna različne vrste družin.

•

Učenec prepozna spremembe v družinskem življenju.

•

Učenec razume smisel povezovanja v družini.

Z družbo v družbo 4 (2001)
•

Učenec zna na izbranih primerih poimenovati člane družine.

•

Učenec zna našteti tipe družine.

•

Učenec zna navesti spremembe v družinskem življenju.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci se razdelijo v skupine po štiri učence; vsaka dobi plakat in sličice
posameznih članov družine, iz katerih morajo sestaviti poljubno družino in
jo opisati, na koncu pa plakat predstaviti učencem (Volk, 2010).

•

Vsak učenec mora izdelati svoje družinsko drevo (Bogataj idr., 2001).

MLADINSKA KNJIGA
Cilji:
Jaz, ti, mi, vsi (2003)
•

Učenci spoznajo ožja sorodstvena razmerja v družini s pomočjo družinskega
drevesa.

Predlagane dejavnosti:
•

Učenci prinesejo v razred fotografije svojih družinskih članov, se usedejo v
krog in pripovedujejo o sorodstvenih razmerjih (Burnik Kosi itd., 2003).

DZS
Cilji:
Družba 4 (2003)
•

Učenci

prepoznajo

vrste

družin

(enostarševske,

sestavljene

ali

reorganizirane družine…).
•

Učenci prepoznajo spremembe v družinskem življenju (razveze, smrt, novi
člani …).
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Predlagane dejavnosti:
•

Projektno učno delo (Hriberšek Balkovec idr., 2003).

MODRIJAN
Cilji:
Družba in jaz 1 (2006)
•

Učenci opišejo različne tipe družin (vsaj pet različnih).

•

S primeri ponazorijo spreminjanje družine.

•

Utemeljijo pojem družine.

Predlagane dejavnosti:
•

Iz časopisov, revij, reklam izrežemo čim več fotografij ljudi različnih
starosti. Nato se razdelijo v skupine in iz fotografij oblikujejo poljubno
družino. Članom skupine naj določijo imena, starost in poklic.

•

Učenci se razdelijo v skupine in vsaka skupina oblikuje drugačen tip
družine. Plakate pritrdimo na steno in se o vseh tipih družin pogovorimo.

•

Učenci si izberejo eno veselo in eno žalostno spremembo v družini in jo
predstavijo z igro vlog. Pri tem se pogovorimo o čustvih, ki so jih učenci
kazali ali želeli prikazati (Umek, 2006).

Spet je v ospredju delo po skupinah, kjer imajo vsi člani skupine enako delo.
Opazimo pa tudi individualno delo, saj vsak posameznik izdela svoj izdelek.
Naredimo lahko skupni povzetek za vse dejavnosti. V nobenem priročniku ne
zasledimo priporočenih sodelovalnih struktur. Približek sodelovalnemu učenju smo
opazili v priročniku Družba smo mi 4, založbe Rokus, kjer imajo vse skupine
različne naloge, in sicer opisovanje različnih obdobij šolstva na Slovenskem.
Prednost pa dajejo skupinskemu delu, kjer imajo vse skupine enako delo, prav tako
tudi vsi člani znotraj skupine.
V nadaljevanju prikazujemo učne priprave, kjer smo poskušali prikazati uporabo
sodelovalnih struktur.
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4.1

Priprava izvedbe − učna priprava: Življenje na podeželju
nekoč in danes (izvirna sestavljanka)

PREDMET: družba
RAZRED: 4.
ŠTUDENTKA: Tina Sladič
MENTORICA: izr. prof.. dr. Vlasta Hus
TEMATSKI SKLOP

Varujemo našo skupno dediščino

VSEBINA TEMATSKEGA SKLOPA

Ljudje v času

NASLOV DIDAKTIČNE ENOTE

Življenje na podeželju nekoč in danes

UČNI CILJI:
GLOBALNI
Učenci:
●

spoznajo življenje na podeželju nekoč in danes.

ETAPNI
Učenci:
●

se natančneje seznanijo z življenjem nekoč in danes.

OPERATIVNI
Izobraževalni kognitivni učni cilji
Učenci:
• naštejejo igre, ki so se jih igrali na podeželju nekoč,
• naštejejo igre, ki se jih igrajo danes,
• znajo našteti, s čim so se kmečki ljudje ukvarjali,
• primerjajo življenje na podeželju nekoč in danes,
• razložijo razliko med življenjem in delom na podeželju nekoč in danes,
• primerjajo notranjost kmečke hiše nekoč in danes,
• primerjajo kmečka oblačila ter hrano nekoč in danes.
Vzgojni, afektivni (konativni) učni cilji
Učenci:
●

se navajajo na poslušanje,

●

se navajajo na dosledno upoštevanje navodil,
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●

se navajajo na medsebojno sodelovanje,

●

se navajajo na delo v skupinah ter se urijo v sodelovalnem učenju.

Psihomotorični učni cilji
Učenci:
●

se urijo v govornem sporočanju (poročanje, odgovarjanje).

UČNE METODE
X

VERBALNO-TEKSTUALNE

m. razlage, m. razgovora, m. dela s
tekstom

X

ILUSTRATIVNO-

metoda prikazovanja

DEMONSTRACIJSKE
LABORATORIJSKOEKSPERIMENTALNE
x

METODE

IZKUSTVENEGA m. igre

UČENJA
x

STRUKTURA SODELOVALNEGA

s. izvirne sestavljanke

UČENJA
UČNE OBLIKE
X

FRONTALNA UČNA OBLIKA

X

SKUPINSKA UČNA OBLIKA
DELO V DVOJICAH

X

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA

TEMELJNI POJMI: podeželje, orodja, oranje, molža, žetev.
UČNA SREDSTVA
●

UČILA: učbenik, slike (na Power Pointu), plakat pravil, učno gradivo, Power
Point, računalnik, tabla, projektor.

●

UČNI PRIPOMOČKI: listki, vrečka za žrebanje, barvni lističi, ovojnice,
barvne sponke, križanka, delovni list.
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ETAPE UČNE
URE

I. UVAJANJE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
UČITELJ/UČITELJICA

UČENCI

Učence pozdravim in se jim predstavim.

predstavitev

METODE DELA

Odzdravijo in

FRONTALNA

poslušajo.

UČNA OBLIKA
m. razgovora

Sledi dejavnost, pri kateri vsak učenec dobi
Pozdrav in

OBLIKE IN

PRIPOMOČKI,
POMAGALA

- listki

svoj listek, na katerega napiše tri igre, ki se jih Poslušajo in
najraje oz. najpogosteje igra.

pišejo igre na

INDIVIDUALNA

listek.

UČNA OBLIKA

Nato preverim, kaj so učenci napisali (vprašam
nekaj učencev). Pokažem slike na prosojnici –
Motivacija

igre danes. (PRILOGA C: priloga 1)

Čas: 10 min

Potem jih vprašam, če zna kdo povedati,

FRONTALNA

kakšne igre so se igrali njihovi dedki in babice,

UČNA OBLIKA

- računalnik

ko so bili majhni.

m. razgovora

- Power Point

Na prosojnici pokažem nekaj starih iger.
(igra ristanc, zemljokrast, ali je kaj trden most,
igranje z doma izdelanimi punčkami, lutkami,
igranje s koruznimi storži). Z njimi se
pogovarjam o starih igrah, ki so na prosojnici.
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Napovem, da se bomo v nadaljevanju
pogovarjali o tem, kako je potekalo življenje
na podeželju nekoč in kako poteka danes.
-plakat pravil
II.

Učencem

predstavim

plakat

(PRAVILA Opazujejo,

FRONTALNA

OBRAVNAVA

VEDENJA V SKUPINI), ki je pritrjen na tabli. pozorno

UČNA OBLIKA

NOVIH UČNIH

Med delom jih bom ves čas opozarjala na ta poslušajo.

m. razlage

VSEBIN

pravila.

Sodelovalna
- vrečka za

struktura:
Izvirna
sestavljanka

žrebanje

Učence s pomočjo barvnih listkov razdelim v Sodelujejo,

- barvni lističi

opazujejo,

pet skupin, v katerih so po štirje učenci.

pozorno

FRONTALNA

1. korak:

Nato v matičnih skupinah dobijo ovojnico, v poslušajo.

UČNA OBLIKA

Razdelitev

kateri so štiri različno barvne sponke. Potem Učenci tvorijo

m. razlage,

učencev v

učenci tvorijo nove skupine - ekspertne matične skupine.

s. sodelovalnega

skupine. Tvorijo jo učenci z isto barvno

učenja – izvirna

sponko.

sestavljanka

matične skupine
ter nato v

- barvne sponke

ekspertne
skupine
Čas: 5 min

- kuverte

Vsaka ekspertne skupina bo imela drugačno
delo ter drugačno gradivo. In sicer:
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-modra sponka: kmetijstvo na podeželju nekoč Učenci tvorijo

2. korak:
Delo v
ekspertnih
skupinah

- rdeča sponka: kmetijstvo na podeželju danes

ekspertne

UČNA OBLIKA

- rumena sponka: hiša in hrana nekoč

skupine.

m. razgovora,

- zelena sponka: hiša in hrana danes

s. sodelovalnega

Učenci so razdeljeni v ekspertne skupine.

učenja – izvirna

Razdelim jim ovojnice, v katerih so list s temo,

sestavljanka,

navodila za delo ter delovni list. (PRILOGA C:

m. dela s tekstom
Berejo navodila.

priloga 2)

Delo v matični

UČNA OBLIKA,

za delo. (PRILOGA C: priloga 3)

INDIVIDUALNA
UČNA OBLIKA

- kuverte

Ko učenci končajo z delom v ekspertnih

m. razgovora,

- gradivo

skupinah, se vrnejo v matične skupine ter jim

s. sodelovalnega

- delovni list

predstavijo svojo snov.

učenja – izvirna

Delo v skupinah.

skupini
Čas: 15 min

SKUPINSKA

Razdelim tudi gradivo, ki ga bodo potrebovali

Čas: 20 min
3. korak:

SKUPINSKA

Vrnejo se v
Matičnim skupinam razdelim nov delovni list, matično skupino.
ki ga skupaj rešijo. (PRILOGA C: priloga 4)
Delo v skupinah.
Odgovarjajo na

Po končanem delu pregledamo delovni list.

vprašanja
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sestavljanka

III.

1. Navodila

Pozorno poslušajo

URJENJE

Podam

Reševanje

(PRILOGA C: priloga 5)

križanke

2. Delo in vrednotenje:

Čas: 5 min

navodila

za

reševanje

križanke. navodilo.

INDIVIDUALNA
UČNA OBLIKA

Učenci rešujejo

Hodim po razredu in jim pomagam, ko česa ne križanko.
razumejo.
Na koncu pregledamo rešitve.
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- m razlage

- križanka

4.2 Priprava izvedbe − učna priprava: Orientacija (več glav več
ve)
PREDMET: družba
RAZRED: 4.
ŠTUDENTKA: Tina Sladič
MENTORICA: izr. prof. dr. Vlasta Hus
TEMATSKI SKLOP

Prostorska orientacija

VSEBINA TEMATSKEGA SKLOPA

Ljudje v prostoru

NASLOV DIDAKTIČNE ENOTE

Orientacija

UČNI CILJI:
GLOBALNI
Učenci:
•

znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro in kompasom.

ETAPNI
Učenci:
●

se natančneje seznanijo z določanjem glavne smeri neba s soncem, senco, uro
in kompasom.

OPERATIVNI
Izobraževalni (kognitivni) učni cilji
Učenci:
• znajo našteti, po čem se lahko v naravi orientiramo,
• znajo opisati različne načine, po katerih se lahko orientiramo v naravi,
• znajo opisati kompas.
Vzgojni, afektivni (konativni) učni cilji
Učenci:
●

se navajajo na poslušanje,

●

se navajajo na dosledno upoštevanje navodil,

●

se navajajo na delo v skupinah ter se urijo v sodelovalnem učenju.
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Psihomotorični učni cilji
Učenci:
●

se urijo v govornem sporočanju (poročanje, odgovarjanje).

UČNE METODE
X

VERBALNO-TEKSTUALNE

m. razlage, m. razgovora

X

ILUSTRATIVNO-

m. prikazovanja

DEMONSTRACIJSKE
X

STRUKTURA SODELOVALNEGA

s. več glav več ve

UČENJA
X

METODE

IZKUSTVENEGA m. igre

UČENJA
UČNE OBLIKE
X

FRONTALNA UČNA OBLIKA

X

SKUPINSKA UČNA OBLIKA
DELO V DVOJICAH

X

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA

TEMELJNI POJMI: orientacija, glavne strani neba, kompas.
UČNA SREDSTVA
●

UČILA: učbenik, slikovno in besedilno gradivo, plakat pravil, Power Point,
računalnik, tabla, projektor.

●

UČNI PRIPOMOČKI: kartončki s številkami od 1 do 4, kreda, skriti predmet,
kompasi.

LITERATURA
Budnar, M., Kerin, M., Umek, M. in Zabukovec, M. (2011). Učni načrt.
Program osnovna šola. Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in
šport.
Hriberšek Balkovec, E., Kos, D. in Košak, M. (2003). Družba 4. Učbenik za 4.
razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
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Hriberšek Balkovec, E., Kos, D. in Košak, M. (2003). Družba 4. Delovni zvezek
za 4. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
Hriberšek Balkovec, E., Kos, D. in Košak, M. (2003). Družba 4. Priročnik za
učitelje. Ljubljana: DZS.
Jurač, V., Razpotnik, J., Volk Korže, A. (2012). Družba to smo mi 4. Učbenik
za družbo v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Matežič, D. (6. 9. 2011). Orientacija. Pridobljeno 1. 3. 2014, iz
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=6401.
Umek, M. in Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Učbenik za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Umek, M. (2006). Družba in jaz 1. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.
Volk, T. (2010). Družba to smo mi 4. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus
Klett.
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ETAPE UČNE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

URE

UČITELJ/UČITELJICA

I.

Na začetku se predstavim in pozdravim

Odzdravijo in

učence. Opozorim jih na plakat pravil, ki je

poslušajo.

UVAJANJE
Pozdrav in
predstavitev

UČENCI

METODE DELA

FRONTALNA

pritrjen na tabli.

UČNA OBLIKA

Učencem pripovedujem zgodbo. (PRILOGA

m. razlage

PRIPOMOČKI
POMAGALA

- plakat pravil

Odgovarjajo na

D: priloga 1)

vprašanja.
Motivacija

OBLIKE IN

m. razgovora

Učence vprašam: »Kako naj si kapitan Jure
sedaj pomaga? Ve le, da mora pluti na jug.«

Čas: 5 min
Danes bomo spoznali različne načine
orientiranja v naravi.
II.

Povem jim, da bom predvajala predstavitev v

OBRAVNAVA

programu Power Point z veliko slikovnega

FRONTALNA

NOVIH UČNIH

gradiva.

UČNA OBLIKA

- računalnik

m. razgovora

- Power Point

VSEBIN
1. korak:

Poslušajo,
PP predstavitev: glavne strani neba, kaj je

opazujejo,

orientacija, orientacija v naravi, kako se

odgovarjajo.

orientiramo po zvezdah, kako se orientiramo
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- projektor

Predstavitev

po letnicah na štoru, kako se orientiramo po

Power Pointa

mahu, po mravljišču, po kompasu.

Čas: 15 min

FRONTALNA

(PRILOGA C: priloga 2)

Poslušajo,

UČNA OBLIKA

Učencem predstavim kompas. Sproti

opazujejo,

m. razlage

odgovarjam na morebitna vprašanja, kolikor

odgovarjajo.

2. korak:

se le da, vključujem učence v razgovor o

INDIVIDUALNA

Uporaba

orientaciji.

UČNA OBLIKA

kompasa

Določijo lego.

-kompas

m. praktičnih del

S pomočjo kompasa določimo lego naše
Čas:5 min

učilnice. Listke, na katerih so zapisane smeri
neba, učenci nalepijo po stenah in upoštevajo,
na kateri strani neba se stena nahaja.

III.

1. Navodila
»Listke smo prilepili, sedaj pa se bomo za

Poslušajo

URJENJE

začetek igrali igro iskanje skritega predmeta.

navodila.

Iskanje skritega

En učenec naj zapusti razred, medtem pa mu

- skriti predmet

predmeta

ostali skrijte predmet. Ko se učenec vrne v

Čas: 5 min

razred, ga usmerjajte glede na smeri neba,

Usmerjajo

UČNA OBLIKA

npr.: stopi dva koraka proti jugu itd.«.

učenca.

m. igre

2. Delo in vrednotenje
Sproti podajam povratne informacije.
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SKUPINSKA

IV.

PONAVLJANJE Učence razdelim v skupine ter vsakemu članu
Sodelovalna
struktura:
Več glav več ve
Čas: 15 min

- kartončki s

Pozorno poslušajo

1. Navodila

navodilo. Se

FRONTALNA

številkami od 1

dodelim številko (1-4). Vsaka skupina dobi

razvrstijo v

UČNA OBLIKA

do 4

tudi zelene in rdeče kartone. Učencem

skupine in

m. razlage

- krede

postavljam vprašanja. (PRILOGA D: priloga

pozorno poslušajo

3) Po zastavljenem vprašanju se učenci

vprašanja.

pogovorijo o odgovoru. Po pretečenem času

SKUPINSKA

pokličemo številko in učenci, ki imajo to

UČNA OBLIKA

številko, napišejo odgovor na tablo, tako

s. sodelovalnega

lahko odgovarja več učencev hkrati. Drugi

učenja

učenci pa z dvigom ustreznega kartončka

m. igre

povedo, ali se z odgovorom strinjajo ali ne.

Učenci ob
vprašanjih, ki jih

2. Delo in vrednotenje

zastavljam,

Sproti podajam povratne informacije.

obnovijo znanje o
orientaciji.
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4.3

Priprava izvedbe − učna priprava: Šolanje nekoč in danes
(preverjanje v parih)

PREDMET: družba
RAZRED: 4.
ŠTUDENTKA: Tina Sladič
MENTORICA: izr. prof. dr. Vlasta Hus
TEMATSKI SKLOP

Varujemo našo skupno dediščino

VSEBINA TEMATSKEGA SKLOPA

Ljudje v času

NASLOV DIDAKTIČNE ENOTE

Šolanje nekoč in danes

UČNI CILJI:
GLOBALNI
Učenci:
•

znajo primerjati šolanje nekoč in danes.

ETAPNI
Učenci:
●

natančneje primerjajo šolanje nekoč in danes.

OPERATIVNI
Izobraževalni (kognitivni) učni cilji
Učenci:
• opišejo, kako je izgledalo šolanje v preteklosti (učitelji, učenci, pripomočki,
stavba, kazni),
• opišejo, kako izgleda šolanje danes (učitelji, učenci, pripomočki, stavba,
kazni),
• znajo ob fotografijah in predmetih primerjati učilnico, učence, učitelje in
pouk iz preteklosti s poukom v sedanjosti.
Vzgojni, afektivni (konativni) učni cilji
Učenci:
●

se navajajo na poslušanje,

●

se navajajo na dosledno upoštevanje navodil,
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●

se navajajo na delo v skupinah ter se urijo v sodelovalnem učenju.

Psihomotorični učni cilj:
Učenci:
●

se urijo v govornem sporočanju (poročanje, odgovarjanje).

UČNE METODE
X

VERBALNO-TEKSTUALNE

m. razlage, m. razgovora

X

ILUSTRATIVNO-

m. prikazovanja

DEMONSTRACIJSKE
X

STRUKTURA SODELOVALNEGA

s. preverjanje v parih

UČENJA
X

METODE

IZKUSTVENEGA m. igre

UČENJA
UČNE OBLIKE
X

FRONTALNA UČNA OBLIKA

X

SKUPINSKA UČNA OBLIKA

X

DELO V DVOJICAH

X

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA

TEMELJNI POJMI: šolanje nekoč, šolanje danes.
UČNA SREDSTVA
●

UČILA: učbenik, plakat pravil, tabla.

●

UČNI PRIPOMOČKI: magneti, kartončki z značilnostmi, plakati, delovni
list.

LITERATURA
Budnar, M., Kerin, M., Umek, M. in Zabukovec, M. (2011). Učni načrt. Program
osnovna šola. Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Čatež, S. (2. 12. 2007). Šola nekoč in danes. Pridobljeno 1. 3. 2014, iz:
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3444.
Jurač, V., Razpotnik, J., Volk Korže, A. (2012). Družba to smo mi 4. Učbenik za
družbo v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
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Umek, M. in Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Učbenik za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Umek, M. in Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Delovni zvezek za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Umek, M. (2006). Družba in jaz 1. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.
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ETAPE UČNE
URE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
UČITELJ/UČITELJICA

UČENCI

OBLIKE IN
METODE DELA

I.
UVAJANJE
Pozdrav in
predstavitev

PRIPOMOČKI,
POMAGALA
- plakat pravil

Na začetku učence pozdravim. Opozorim jih

Odzdravijo in

FRONTALNA

na plakat pravil, ki je pritrjen na tabli.

poslušajo.

UČNA OBLIKA
m. razlage

Vsakem učencu dam kartonček, na katerem so
zapisane značilnosti današnjega pouka in
pouka v preteklosti. S pomočjo te didaktične

Motivacija

- kartončki z

igre učenci primerjajo današnji pouk s
INDIVIDUALNA

značilnostmi

UČNA OBLIKA

- tabla

Učencem razložim še navodila za delo: »Vsak trditve.

m. razgovora

-magneti

od vas je dobil kartonček, na katerem je

m. igre

poukom nekoč. (PRILOGA E: priloga 1)
Čas: 5 min

Razvrščajo svoje

zapisana značilnost šole. Pozorno preberite,
potem pa poskusite pravilno razvrstiti svojo
značilnost na tablo. Ali spada ta značilnost v

Poslušajo,

FRONTALNA

šolo nekoč ali v šolo danes?

opazujejo,

UČNA OBLIKA

odgovarjajo.

m. razgovora

Ko vsi učenci končajo z delom, se z njimi
pogovorim in popravimo, če je kateri od
učencev kartonček razvrstil narobe.

60

Napovem, da se bomo danes pogovarjali o
tem, kako je bila šola videti nekoč in kako je
videti danes.
II.

Učenci dobijo predhodno delo, in sicer stare

Predstavljajo

OBRAVNAVA

starše morajo povprašati, kako je bila šola

svoje plakate/

NOVIH UČNIH

videti nekoč in s pomočjo odgovorov izdelati

izdelke.

VSEBIN

- plakati
- tabla

plakat.
INDIVIDUALNAU

1. korak:
Predstavitev
učenčevih
izdelkov
Čas: 30 min

ČNA OBLIKA

Vprašanja, na katera morajo odgovoriti, so:
Kakšna je bila njihova torba? Koliko otrok je

Poslušajo,

bilo v razredu? Kakšni so bili njihovi učitelji?

opazujejo,

Kakšni so bili učbeniki? Katere predmete so

odgovarjajo.

m. razlage

imeli na urniku? Kako so bile razporejene
mize in stoli v učilnici in kako je bila
opremljena? Kakšna je bila šolska malica in
kakšna so bila kosila? Kako so se v šoli
počutili?

III.

1. Navodila

PONAVLJANJE Učence razdelim v skupine po štiri. Nato pa
Sodelovalna
struktura:

Pozorno poslušajo FRONTALNA

se znotraj skupine razdelijo v pare. Vsak par

navodilo. Se

UČNA OBLIKA

ima svojo nalogo in svoj delovni list.

razvrstijo v

m. razlage
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- magneti

Preverjanje v

(PRILOGA E, priloga 2). Prvi par rešuje,

skupine in

parih

kakšna je bila šola NEKOČ, drugi par pa,

pozorno poslušajo

kakšna je šola DANES.

vprašanja.

Čas: 10 min

- delovni list

Ko vsi člani skupine končajo z delom, si
zamenjajo delovne liste in pregledajo, kako so
izpolnili naloge. Tako vsak član skupine

Učenci ob

SKUPINSKA

pozna delo drugih.

vprašanjih, ki jih

UČNA OBLIKA

zastavljam,

DELO V

2. Delo in vrednotenje:

obnovijo znanje o

DVOJICAH

Sproti podajam povratne informacije. Ko vse

šoli nekoč in o

s. sodelovalnega

skupine končajo z delom, učenci poročajo o

šoli danes.

učenja
m. igre

rešitvah. Izberem eno skupino, ki mora
prebrati rešitve. Druge skupine pozorno

Poročajo o

sledijo poročanju in opozorijo na možne

rešitvah.

napake.
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4.4

Priprava izvedbe − učna priprava: Vas v zgodovini
(pošiljanje vprašanj)

PREDMET: družba
RAZRED: 4.
ŠTUDENTSKA: Tina Sladič
MENTORICA: izr. prof. dr. Vlasta Hus
TEMATSKI SKLOP

Varujmo našo skupno dediščino

VSEBINA TEMATSKEGA SKLOPA

Ljudje v času

NASLOV DIDAKTIČNE ENOTE

Vas v zgodovini

UČNI CILJI:
GLOBALNI
Učenci:
•

spoznajo vas in njene značilnosti v preteklosti in danes.

ETAPNI
Učenci:
•

se natančneje spoznajo z značilnostmi vasi v preteklosti in danes.

OPERATIVNI
Izobraževalni kognitivni učni cilji
Učenci:
•

razložijo dobre in slabe strani življenja na vasi nekoč in danes,

•

primerjajo vlogo podeželskega in mestnega naselja v preteklosti,

•

znajo utemeljiti, katere značilnosti pripadajo določeni obliki vasi,

•

naštejejo in opišejo oblike vasi,

•

razložijo razliko med življenjem in delom na vasi danes in nekoč,

•

učenci znajo oblikovati določeno obliko vasi s pomočjo gline.

Vzgojni, afektivni (konativni) učni cilji
Učenci:
•

se navajajo na poslušanje,

•

se navajajo na dosledno upoštevanje navodil,
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•

se navajajo na medsebojno sodelovanje,

•

se navajajo na delo v skupinah,

•

se urijo v sodelovalnem učenju.

Psihomotorični učni cilji
Učenci:
•

se urijo v fini motoriki (ročne spretnosti – izdelava izdelkov iz različnih
materialov),

•

se urijo v govornem sporočanju (poročanje, odgovarjanje).

UČNE METODE
X

VERBALNO-TEKSTUALNE

m. razlage, m. razgovora, m.
dela s tekstom

X

ILUSTRATIVNO-

m. prikazovanja

DEMONSTRACIJSKE
X

STRUKTURA SODELOVALNEGA

s. pošiljanja vprašanj

UČENJA
METODE IZKUSTVENEGA UČENJA
UČNE OBLIKE
X

FRONTALNA UČNA OBLIKA

X

SKUPINSKA UČNA OBLIKA
DELO V DVOJICAH

X

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA

TEMELJNI POJMI: vas, mesto, gručasta vas, razložena vas, dolga obcestna vas,
kmetijstvo.
UČNA SREDSTVA
•

UČILA: učbenik, plakat pravil, tabla, Power Point.

•

UČNI PRIPOMOČKI: kreda, pisala.

LITERATURA
Budnar, M., Kerin, M., Umek, M. in Zabukovec, M. (2011). Učni načrt. Program
osnovna šola. Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Umek, M. in Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Učbenik za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Umek, M. (2006). Družba in jaz 1. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.
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ETAPE UČNE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

URE

UČITELJ/UČITELJICA

I. UVAJANJE
Pozdrav in

Učence na začetku ure pozdravim. Opozorim

UČENCI

jih na plakat pravil, ki je pritrjen na tabli.

predstavitev

PRIPOMOČKI,

METODE DELA

POMAGALA

Odzdravijo in

FRONTALNA

poslušajo.

UČNA OBLIKA

-plakat pravil

m. razlage

Opisujem jim svoje okolje: vsepovsod se sliši
Motivacija

OBLIKE IN

žvrgolenje ptic, slišim lahko žuborenje reke,
ki tam teče, in če pozorno prisluhnem, lahko

Čas: 5 min

slišimo celo, kako piha veter.

Poslušajo,

FRONTALNA

Vprašam jih: »Ali veste kje živim? V kakšen

razmišljajo,

UČNA OBLIKA

okolju?«

odgovarjajo na

m. razgovora

vprašanja.
Nato pa učence vprašam: »Kje pa vi živite?
Opišite svoje okolje!« »Ja, res se je težko
odločiti, kje je bolje živeti. Kaj pa mislite vi?
Kako bi rekli kraju, kjer živim jaz? In kako bi
rekli kraju, kjer vi živite? Kje pa je vam bolj
všeč? Kje bi raje živeli? Zakaj?«
Učence vprašam: »Kaj mislite, kaj je nastalo
II.
OBRAVNAVA
prej – mesta ali vasi? Ker sem prepričana, da
NOVIH UČNIH
vi o vaseh že nekaj veste, imate trenutek časa,
VSEBIN
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Sodelujejo,

FRONTALNA

odgovarjajo na

UČNA OBLIKA

- kreda

m. razgovora

- tabla

1. korak:
Nastanek vasi

da razmislite, kaj že veste o vaseh. Bi kdo

vprašanja,

povedal, katere značilnosti vasi že pozna?«

razmišljajo.

(Pokličem vsaj tri učence.)
Na tabo zapišem dosedanje znanje učencev o

Čas: 4 min

2. korak:
Vzroki za

FRONTALNA

vaseh.
Učence povprašam po njihovem mnenju:

Sodelujejo,

UČNA OBLIKA

»Kje mislite, da so na začetku začele nastajat

odgovarjajo na

m. razgovora

vasi? Ali so ljudje vasi in hiše gradili raje v

vprašanja,

gričevnatem svetu ali na ravninah? Zakaj?«

razmišljajo.

selitve
Nadaljujem s preverjanjem predznanja
učencev: »Kaj mislite, se danes več ljudi
Čas: 3 min

odloča za življenje v mestih ali na vaseh?
Zakaj?«
»Torej vedno več ljudi se odloča za življenje

INDIVIDUALNA

v mestih, ker je tam življenje lažje. Danes

UČNA OBLIKA

pravih vasi skoraj ni več, saj le še malo ljudi
m. dela s tekstom

živi le od kmetijstva. Ljudje se vse bolj
zaposlujejo v tovarnah in drugih službah v

FRONTALNA

bližnjih mestih.«

UČNA OBLIKA
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Učenci odprejo učbenike na strani 42. Prosim
3. korak:
Oblike vasi

jih, naj si pozorno ogledajo fotografije.

Opazujejo,

m. razgovora

- učbenik
- Power Point

odgovarjajo.
Po ogledu jih povprašam: »Kaj vidite? So vse

Delo z
učbenikom
Čas: 10 min

vasi enake oblike?«
S pomočjo Power Pointa učencem predstavim
različne oblike vasi. (PRILOGA F: priloga 1)

FRONTALNA

»Poznamo torej vasi različnih oblik.«

UČNA OBLIKA

»Prvo obliko vasi imenujemo gručasta vas.

m. razgovora

Kdo bi znal opisati in povedati, zakaj se ta vas

m. dela s tekstom

imenuje gručasta vas?«
»Druga slika predstavlja razloženo vas. Bi
nekdo lahko opisal sliko?«

Učenec bere,

»In zadnja oblika vasi, ki je nastala v

ostali ga

ravninskih predelih Slovenije, je dolga

poslušajo.

obcestna vas. Kaj je značilno za to obliko?«

- učbenik

Branje besedila v učbeniku.
- kreda
- tabla
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»Ker smo se danes veliko naučili o vasi,
bomo zdaj lahko dopolnili naš vzorec na tabli.
Kaj vse smo se danes naučili?« (Pokličem
vsaj tri učence, da povedo svoje ugotovitve.)

S kredo v drugi barvi dopolnim miselni vzorec
na tabli.
»Kako bi sedaj oblikovali preprosto definicijo

Definicijo vasi

vasi? Kakšno naselje je vas? Ali je meščansko zapišejo v zvezek.
ali podeželsko? S čim pa se ljudje tam
ukvarjajo?«
DEFINICIJA VASI:
Vas je podeželsko naselje, kjer se ljudje
pretežno ukvarjajo s kmetijstvom.
III.

1. Navodila

FRONTALNA O.

PONAVLJANJE Učenci so razdeljeni po skupinah. Predstavim

Pozorno poslušajo m. razlage
navodilo.

jim novo obliko − pošiljanje vprašanj − ter
razložim navodila za to sodelovalno strukturo.
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- pisala
- papir

Sodelovalna

Učenci si v skupinah izmislijo vprašanja za

struktura:

ponavljanje o snovi. Vprašanja napišejo na

pošiljanje

liste, na drugo stran pa napišejo odgovor na to

vprašanja

vprašanje. Nato si skupine vprašanja

Učenci ob

UČNA OBLIKA

zamenjajo.

vprašanjih, ki jih

s. sodelovalnega

Skupine odgovarjajo na vprašanja. En član

zastavljajo,

učenja- pošiljanje

skupine naglas prebere vprašanje, potem pa

obnovijo znanje o

vprašanj

vsi člani poskušajo odgovoriti nanj. Ko se vsi

vaseh.

Čas: 10 min

SKUPINSKA

člani strinjajo in poenotijo o pravem
odgovoru, lahko preverijo odgovor na zadnji
strani. Lahko se pojavi drugačen odgovor oz.
se odgovor razlikuje od napisanega, zato ga

Sestavljajo

pripišejo kot drugi možni odgovor.

vprašanja,

Tak postopek skupina nadaljuje, dokler ne

odgovarjajo na

zmanjka vprašanj. Ko vse skupine končajo z

vprašanja.

delom, vprašanja vrnejo in v pogovoru
razrešijo vse nejasnosti.
2. Delo in vrednotenje
Sproti podajam povratno informacijo. Na
koncu vsi skupaj pregledamo vprašanja in
odgovore in o se o njih pogovorimo.
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4.5

Priprava izvedbe − učna priprava: Družine (sodelovalne
karte)

PREDMET: družba
RAZRED: 4.
ŠTUDENTKA: Tina Sladič
MENTORICA: izr. prof. dr. Vlasta Hus
TEMATSKI SKLOP

Varujemo našo skupno dediščino

VSEBINA TEMATSKEGA SKLOPA

Ljudje v družbi

NASLOV DIDAKTIČNE ENOTE

Naše družine

UČNI CILJI:
GLOBALNI
Učenci:
●

spoznajo različne vrste družin ter spremembe v družinskem življenju.

ETAPNI
Učenci:
●

se natančneje seznanijo z različnimi vrstami družin ter s spremembami v
družinskem življenju.

OPERATIVNI
Izobraževalni kognitivni učni cilji
Učenci:
• opišejo različne tipe družin (vsaj pet različnih),
• s primeri ponazorijo spreminjanje družine,
• utemeljijo pomen družine, enostarševske družine, razširjene družine, ožje
družine, poroke, posvojitve, razveze.
Vzgojni, afektivni (konativni) učni cilji
Učenci:
●

se navajajo na poslušanje,

●

se navajajo na dosledno upoštevanje navodil,

●

se navajajo na medsebojno sodelovanje,

●

se navajajo na delo v skpinah ter se urijo v sodelovalnem učenju.

71

Psihomotorični učni cilji
Učenci:
●

se urijo v govornem sporočanju (poročanje, odgovarjanje).

UČNE METODE
X

VERBALNO-TEKSTUALNE

m. razlage, m. razgovora, m. dela s
tekstom

ILUSTRATIVNODEMONSTRACIJSKE
LABORATORIJSKOEKSPERIMENTALNE
x

METODE

IZKUSTVENEGA m. igre

UČENJA
x

STRUKTURA SODELOVALNEGA

s. sodelovalne karte

UČENJA
UČNE OBLIKE
X

FRONTALNA UČNA OBLIKA
SKUPINSKA UČNA OBLIKA

X

DELO V DVOJICAH

X

INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA

TEMELJNI POJMI: družina, rojstvo, poroka/razveza, ožja, razširjena,
enostarševska družina.
UČNA SREDSTVA
●

UČILA: tabla, učbenik, plakat pravil.

●

UČNI PRIPOMOČKI: listi papirja, svinčniki, barvice, tabla, sodelovalne
karte.

LITERATURA
Budnar, M., Kerin, M., Umek, M. in Zabukovec, M. (2011). Učni načrt. Program
osnovna šola. Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Jurač, V., Razpotnik, J., Volk Korže, A. (2012). Družba to smo mi 4. Učbenik za
družbo v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
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Umek, M. in Janša Zorn, O. (2002). Družba in jaz 1. Učbenik za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Umek, M. (2006). Družba in jaz 1. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan.
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ETAPE UČNE

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

URE

UČITELJ/UČITELJICA

UČENCI

I.
UVAJANJE
Pozdrav

OBLIKE IN

PRIPOMOČKI,

METODE DELA

POMAGALA

FRONTALNA
Učence pozdravim in se jim predstavim. Odzdravijo in

UČNA OBLIKA

- plakat pravil

Opozorim jih na plakat pravil, ki je pritrjen na poslušajo.

m. razlage

- listi papirja
- barvice

tabli.
Poslušajo in
Motivacija

Podam navodila za delo. Vsak učenec na list rišejo svojo

INDIVIDUALNA

- svinčniki

UČNA OBLIKA

- tabla

papirja nariše svojo družino. Ko končajo z družino.
Čas: 10 min

delom, svoje risbe prilepijo na tablo.

Na tablo pritrdijo
svoje risbe.

II.

S pomočjo risb, ki so pritrjene na tabli, vodim Primerjajo svojo

FRONTALNA

OBRAVNAVA

razgovor: »V čem se razlikujejo risbe vaših risbo z risbami

UČNA OBLIKA

NOVIH UČNIH

družin? Kateri člani so na sliki? Kaj jih sošolcev.

m. razgovora

VSEBIN
1. korak:

povezuje med seboj?«
Ključne besede zapisujem na tablo.

Razgovor o
risbah
Čas: 10 min
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Sodelujejo v

- tabla

pogovoru.

- risbice

2. korak:
Delo z

Učence prosim, da odprejo učbenik na strani

INDIVIDUALNA

16. Izmenično kličem učence, da berejo Učenec bere,

UČNA OBLIKA

besedilo v učbeniku. Če učenci česa ne ostali ga

m. razgovora

poslušajo.

razumejo, jim razložim.

učbenikom
Čas: 20 min

- učbenik

m. dela s tekstom
m. razlage

Ko končamo z delom na tabli, dopolnimo
miselni vzorec. Dopolnim miselni vzorec na Poslušajo,
dopolnjujejo

tabli s kredov drugi barvi..

miselni vzorec.
III.
URJENJE
Sodelovalna

1. Navodila
Učence razdelim v pare in jim razdelim Pozorno

DELO V

sodelovalne karte.(PRILOGA G: priloga 1)

DVOJICAH

poslušajo

Povem jim, da se pri igranju s sodelovalnimi navodilo.

m. razlage

struktura:

kartami pojavljajo trije osnovni koraki.

m. razgovora

sodelovalne

Prvi korak je maksimalna pomoč, kjer učitelj

s. sodelovalnega

karte

pokaže in prebere obe strani kart. Ko tako

učenja − sodelovalne

pregledata vse karte, učitelj pokaže eno stran

karte,

kartice in vpraša po vsebini druge.

m. igre

Čas: 15 min

Drugi osnovni korak je imenovan pomoč, ko je S pomočjo
potrebna, kjer učitelj pokaže učencu samo sodelovalnih kart
ponavljajo

75

- sodelovalne
karte

prvo stran kartice in ga vpraša po drugi strani osvojeno znanje
družin.

kartice.
Tretji osnovni korak pa se imenuje ni pomoči,
saj učitelj postavi vprašanje, ne da bi pokazal
kartico. V vseh treh korakih se ob pravilnem
odgovoru učenca pohvali in se mu izroči
kartica, ob nepravilnem odgovoru pa učitelj
učencu nudi dodatno pomoč. Igra traja toliko
časa, dokler učitelj vseh kartic ne vrne učencu.
Nato učenca zamenjata vlogi.
2. Delo in vrednotenje
Sproti podajam povratne informacije
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5

ANALIZA

Izvedene učne ure sodelovalnega učenja smo analizirali z dveh vidikov. Prvi vidik
je vseboval vsebinsko analizo − učno uro smo analizirali po osnovnih elementih,
ki so predvideni za izdelavo učne priprave.
1. Učni cilji: Ali so bili uspešno realizirani vsi učni cilji? Ali so bili cilji
primerno zasnovani glede na razvojno stopnjo učencev?
2. Faze (etape) učnega procesa: Iz katerih faz je bila strukturirana učna ura? Je
bila katera faza predolga oz. prekratka? Ali je bila izbrana motivacija
učinkovita?
3. Aktivnost učencev: Ali so bili učenci aktivni? Katera aktivnost je
prevladovala?
Katere miselne aktivnosti učencev so prevladovale (po Bloomu)? Katera
oblika izražanja učencev je prevladovala?
4. Učna vsebina: Ali je bila vsebina učencem zanimiva? Ali je bila vsebina za
učence težka? Ali je bila učna vsebina učencem blizu?
5. Učne oblike in metode: Katere učne oblike in metode so bile prisotne v učni
uri?
6. Vzdušje (klima) v razredu: Kakšno je bilo vzdušje v razredu? Ali so se imeli
učenci med poukom možnost pogovarjati, izmenjati mnenja? Ali smo imeli
težave z zagotavljanjem discipline? So bili učenci sproščeni?
Drugi vidik pa je vseboval analizo sodelovalnega učenja − analizirali smo
sodelovanje med učenci: ali so se pri izvedbi pojavili kakšne težave, ali so učenci
osvojili pravila sodelovalnih struktur ter ali jim je bila izvedena sodelovalna
struktura všeč.

5.1 Analiza izvedenih učnih ur
5.1.1

Analiza prve učne ure: Življenje na podeželju nekoč in danes

1. Vsebinska analiza
Pri prvi izvedeni uri smo uporabili sodelovalno obliko izvirno sestavljanko pri temi
življenje na podeželju nekoč in danes.
Vsi cilji, ki smo si jih zastavili na začetku ure, so bili tudi uspešno realizirani.
Realizacijo ciljev smo preverili na koncu učne ure, pri poročanju matičnih skupin
ter pri reševanju križanke. Vsi cilji so bili tudi primerno prilagojeni razvojni stopnji
učencev, saj jim snov ni bila tuja.
Učna ura je bila strukturirana iz faze uvajanja, obravnave novih učnih vsebin in
urjenja. Posamezne faze so potekale ravno dovolj dolgo, da smo izpeljali vse, kar
smo si na začetku ure zadali. Najdlje je trajala faza obravnave novih učnih vsebin,
pri kateri smo uporabili sodelovalno strukturo, izvirno sestavljanko. Učenci pa so
imeli pri vseh fazah dovolj časa za izvedbo svojega dela. Izbrana motivacija je bila
zelo učinkovita, saj so učenci z veseljem predstavljali svoje najpogostejše igre.
Učenci so bili pri pouku zelo aktivni, saj je bila celotna učna ura tudi tako
strukturirana. Najbolj je prevladovala miselna aktivnost, ker so morali učenci veliko
razmišljati. Ker morajo učenci pri tej sodelovalni strukturi tvoriti matične in
ekspertne skupine, je bila vključena tudi fizična aktivnost. Pri učni uri so
prevladovale višje miselne aktivnosti učencev, učenci so iz priloženega gradiva
sami izluščili bistvo in zbrali pomembne informacije o obravnavani snovi.
Prevladovali sta ustna in pisna oblika izražanja, saj so učenci veliko odgovarjali na
vprašanja, se v skupini usklajevali in dogovarjali, zapisovali svoje ugotovitve v
miselni vzorec.
Menimo, da se je učencem učna vsebina zdela zanimiva, saj so morali življenje na
podeželju nekoč primerjati z življenjem na podeželju danes. Učna vsebina se nam
za učence ni zdela zahtevna, saj jim ni bila tuja.
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Pri učni uri so bile vključene vse učne oblike (frontalna, skupinska in individualna),
vendar pa je prevladovala skupinska oblika dela. Ta oblika je najprimernejša in je
dobrodošla, saj so bili učenci celo uro zelo aktivni. Potekala pa je tudi individualna
oblika dela, pri kateri so učenci predstavljali svoje najljubše igre in reševali
križanko. Frontalna učna oblika je bila prisotna le takrat, ko smo učencem podali
navodila za delo. V učni proces so bile vključene metoda razlage, metoda
razgovora, metoda dela s tekstom, metoda igre ter struktura izvirna sestavljanka.
V razredu je bilo prijetno vzdušje, učenci so med seboj sodelovali, se dogovarjali
in izražali svoje mnenje. Med uro nismo imeli težav z zagotavljanjem discipline,
ker je delo potekalo v sproščenem in delovnem vzdušju.
2. Analiza sodelovalnega učenja
Na začetku ure smo učencem predstavili pravila sodelovalnega učenja in jih
opozorili, da bodo ta pravila veljala vedno, ko bo delo potekalo v skupinah. Ker so
učenci med samim delom velikokrat pozabili na pravila, ki so visela na tabli, smo
jih opozorili, da naj si še enkrat ogledajo pravila, ker jih niso upoštevali..

Slika 1: Pravila vedenja

Ker so se učenci prvič srečali s takšno obliko dela, smo jih seznanili z navodili za
sodelovalno strukturo. Pri predstavitvi izvirne sestavljanke so se pojavila dodatna
vprašanja, ker navodil niso razumeli. Vendar pa so skozi celotni učni proces usvojili
navodila za sodelovalno strukturo.
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Slika 2: Branje navodil v ekspertnih skupinah

Po predhodnem posvetu z učiteljico smo pridobili pomembne podatke o razredu.
Povedala nam je, da sodelovalnega učenja ne uporablja velikokrat in da nekateri
učenci nočejo sodelovati z drugimi in se naloge raje lotijo sami. Zaradi tega smo
učence v skupine razdelili naključno, ker se je izkazalo za dobro. Ključ temu je bilo
pri eni učenki opaziti, da svojega znanja noče deliti s skupino in da raje dela sama.
Zavedati se moramo, da takih posebnosti ne moremo spremeniti pri eni uri, lahko
pa poskušamo skozi celo šolsko leto.
V ekspertnih skupinah so vsi učenci sodelovali med seboj, si pomagali in se
priganjali k hitrejšemu pisanju. Opazili smo tudi, da so člani skupine drug drugemu
takoj priskočili na pomoč. V sklopu prakse smo opazili, da ima eden od učencev
primanjkljaj na področju pisanja − vedno zamuja in naloge nikoli ne naredi v
določenem času. Izkazalo se, da so ga ostali člani skupine pozitivno spodbujali pri
delu in ga priganjali k hitrejšemu pisanju.

Slika 3: Delo v ekspertnih skupinah
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Pojavile so se težave, ker so se učenci ustavljali pri nepotrebnih dodatnih stvareh,
zato smo jih morali neprestano opozarjati, da morajo z delom pohiteti. Hrup nam ni
predstavljal večjih težav, čeprav so večinoma, po učiteljičinem mnenju, precej
glasni.
V zadnjem delu, ko so se učenci spet združili v prvotne oz. matične skupine, smo
pri vsakem učencu na obrazu opazili zadovoljen nasmešek, saj je vsak posameznik
prišel do besede in prispeval svoj del k rezultatu celotne skupine. Pri tem so prišli
na račun tudi tisti, ki ne spadajo med uspešnejše in bolj samozavestne. S tem je vsak
učencev dobil možnost, da se med poukom uveljavi.

Slika 4: Poročanje matičnim skupinam

Na koncu smo skupaj pregledali, kaj vse so si učenci zapisali. V večini so navedli
najpomembnejše podatke, nekaj so si morali tudi dopisati. Po poročanju skupin je
sledilo še individualno delo – križanka, ki so jo vsi učenci rešili pravilno in jim ni
delala nobenih težav. V glavnem pa je delo potekalo zelo tekoče.

Slika 5: Predstavitev končnih izdelkov
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5.1.2

Analiza druge učne ure: Orientacija

1. Vsebinska analiza učne ure
Za obravnavo te učne snovi smo s pomočjo interaktivne table nazorno predstavili
orientacijo in različne načine, kako se lahko orientiramo v naravi. Nato smo novo
pridobljeno znanje učencev preverili s kvizom, ker so pri tak obliki vsi dejavni.
Nismo se odločili za navaden kviz, ampak smo uporabili sodelovalno obliko več
glav več ve.
Vsi učni cilji so bili realizirani, glede na razvojno stopnjo učencev so bili primerno
zasnovani.
Učna ura je bila strukturirana iz faze uvajanja, obravnave novih učnih vsebin,
ponavljanja in urjenja. Učence je motivacija zelo navdušila, ker so bili miselno
aktivni in je moral vsak sam poiskati izbrano rešitev.

Slika 6: Uvodna motivacija

Učenci so bili aktivnejši v drugem delu, pri sodelovalnem učenju. V uvodnem delu
so sodelovali le nekateri učenci. Prevladovale so nižje miselne aktivnosti, saj so
učenci večino časa odgovarjali na vprašanja z naštevanjem, poimenovanjem in
prepoznavanjem. Učenci so se večinoma izražali z ustno.
Učencem je bila vsebina blizu in zanimiva. Zanimivo jim je bilo tudi to, ker smo
jim snov podali s pomočjo interaktivne table. Takšnega načina dela učenci namreč
niso bili navajeni. Učna vsebina se učencem ni zdela težka, ker so veliko podatkov
o orientaciji že poznali.
V učni uri so bile prisotne tri učne oblike: frontalna, individualna oblika in
skupinska. Frontalna oblika se je precej dolgo izvajala v prvem delu, tako smo
učencem predstavili snov. V drugem delu je bila prisotna skupinska oblika dela,
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kjer smo vključili sodelovalno učenje. Individualna oblika je bila prisotna zelo malo
časa tedaj je vsak učenec preizkusil kompas.
Pri učni uri je prevladovala metoda razgovora − v fazi obravnave učne snovi ter pri
sodelovalni strukturi več glav več ve. Vključene so bile še metoda razlage,
prikazovanja, igre ter struktura več glav več ve.
V razredu je prevladovalo prijetno vzdušje. Med obravnavo novih učnih vsebin
učenci niso imeli možnosti za pogovor ali izmenjavo mnenj. V fazi ponavljanja pa
so se v skupinah dogovarjali o pravilnem odgovoru in usklajevali svoja mnenja.
Pri pouku nismo imeli težav z zagotavljanjem discipline. Učenci so se najbolj
sprostili pri sodelovalni strukturi več glav več ve, saj so se tedaj lahko tudi gibali.
2. Analiza sodelovalnega učenja
Učenci te strukture še niso poznali, zato smo jim nazorno predstavili pravila za delo.
Navodil ni bilo treba predstaviti večkrat, saj so jih takoj razumeli. Opazili smo, da
so učenci bolj motivirani, kadar je pri neki aktivnosti prisotno tekmovanje med
skupinami; če je njihov odgovor napačen, je prisotna slaba volja. Le zmagovalna
skupina se je veselila svojega uspeha, ostale tri skupine pa so bile vidno razočarane
nad lastnimi rezultati.

Slika 7: Ponavljanje pravil za delo

Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine. V treh skupinah so bili po štirje učenci, v
eni pa le trije. Zato smo se v zadnji skupini dogovorili, da če pokličem število 4,
lahko odgovori kateri koli učenec. Opazili smo tudi to, da so velikokrat pozabili,
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kateri učenec ima katero število, zato sem jih med uro opozorila, da si naj še enkrat
pogledajo, katero število so izžrebali.

Slika 8: Predstavitev sodelovalne strukture

Sodelovalna struktura je bila učencem zelo všeč. Zanimivo je bilo videti, kako
pozorno poslušajo vprašanje in kako je potekalo posvetovanje. Tudi tisti učenci, ki
imajo učne težave, so prišli do besede in predlagali svoj odgovor. Vsi učenci so bili
zelo aktivni in v pripravljenosti, ker ni nihče vedel, katero številko bom poklicala.
To je zelo dobro, ker je vsak učenec vedel odgovor. Odlično so se počutili, ko so z
dvigom kartončkov vrednotili odgovore drugih skupin.

Slika 9: Dvigovanje kartončkov
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Težave so se pojavile takrat, ko so morale skupine svoj odgovor utemeljiti in
povedati pravilen odgovor, če so dvignili rdeči kartonček. Učenci svojih odgovorov
niso znali utemeljiti, ampak so le povedali pravilni odgovor, ki je bil zapisan na
tabli. Zato smo se morali s pomočjo skupinske diskusije pogovoriti o pravilnih
odgovorih. Spet se je pojavila težava s časovnim razporedom, saj smo morali
sodelovalno strukturo podaljšati v naslednjo uro. Pri uri ni bilo težav s hrupom, le
malce glasnejši so bili pri teku do table, kamor so zapisovali svoje odgovore. Hrup
se je pojavil zato, ker so jih ostali člani skupine spodbujali, da bi čim prej zapisali
svoje odgovore.

Slika 10: Zapisovanje odgovorov
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5.1.3

Analiza tretje učne ure: Šolanje nekoč in danes

1. Vsebinska analiza
Vsi zastavljeni cilji so bili pri pouku uspešno realizirani. Uspešnost realizacije smo
preverili s pomočjo sodelovalne strukture preverjanje v parih, pri kateri so učenci
reševali delovni list o šolanju nekoč in danes. Učni cilji so bili primerno zasnovani
razvojni stopnji otrok, saj jim učna tema ni delala preglavic.
Učna ura je bila strukturirana iz faze uvajanja, obravnave nove učne vsebine in faze
ponavljanja. Učence smo pri fazi uvajanja motivirali s pomočjo didaktične igre, pri
kateri so morali razvrstiti trditve z lastnostmi šole nekoč in danes, tako so spoznali
najpomembnejše lastnosti šolanja nekoč in šolanja danes. Ker se je pojavilo kar
nekaj težav pri razvrščanju in se je s tem podaljšal čas, ki je bil predviden za uvodno
motivacijo in nato tudi čas za obravnavo nove učne snovi, se je tudi celotna ura
podaljšala na dve učni uri. Pri obravnavi nove učne vsebine so učenci predstavljali
svoje izdelke o šolanju nekoč.

Slika 11: Razvrščanje trditev

Pri pouku so bili aktivni vsi učenci, tako pri motivaciji in tudi pri obravnavi nove
učne vsebine, kjer je vsak predstavil svoj izdelek, in na koncu pri sodelovalnem
učenju. V večini je prevladovala miselna aktivnost, pri izdelavi svojih izdelkov pa
je prevladovala izrazna aktivnost. Po Bloomu so prevladovale nižje miselne
aktivnosti, ker je delovni list vseboval le naloge z dopolnjevanjem in opisovanjem
izbranih podatkov.
Glede na postavljene učne cilje je bila učna vsebina ustrezno izbrana. Učencem je
bila tudi zanimiva, saj so sodelovali in znali povedati kar nekaj značilnosti.
Vprašanja na delovnem listu jim niso delala težav, vsebina pa jim ni bila
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prezahtevna, ker so se že predhodno poučili o tej snovi, saj so morali narediti
plakate.
Največkrat je bila prisotna individualna učna oblika, pri kateri so učenci sami
predstavljali svoje plakate. Vključena je bila tudi sodelovalna učna struktura, ki je
bila vključena v sodelovalno učenje. V manjšini je bila prisotna tudi frontalna
oblika dela, ko smo učencem predstavili vsa potrebna navodila za delo. Pri
predstavitvah je prevladovala metoda razlage, v fazi ponavljanja pa struktura
preverjanja v parih.
Klima v razredu na začetku ni bila sproščena, saj so imeli učenci tremo pred
govornim nastopom. Na koncu, pri sodelovalnem učenju, pa je bilo vzdušje zelo
sproščeno. Učenci so se lahko pogovarjali, vendar le takrat, ko jim je bilo to
dovoljeno.
2. Analiza sodelovalnega učenja
Na začetku ure smo učence opozorili na plakat pravil, pritrjen na tabli. Učencem
smo predstavili novo sodelovalno obliko – preverjanje v parih. Ker nismo imeli
časa, smo učence razdelili glede na to, kako so sedeli. Zato smo se odločili, da bodo
skupine homogene.
Učenca s primanjkljajem na področju pisanja smo uvrstili v skupino, kjer so bili že
štirje učenci, saj je moralo biti v eni skupini pet članov. Pri tej skupini je bilo opaziti
pozitivno energijo. Učenke, s katerimi je bil ta učenec v skupini, so ga vedno
spodbujale in mu nudile dodatno razlago, ko jim ni uspel slediti. Tako se je počutil
pomembnejšega, ker so mu učenke namenile čas in ker je njegovo delo prispevalo
k končnem rezultatu.

Slika 12: Preverjanje v parih
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Med delom je bilo ozračje zelo mirno, to je učencem omogočilo uspešno delo. Če
so potrebovali pomoč, smo jim takoj pomagali in jim dali dodatna pojasnila. Učenci
so dobro sodelovali z drugimi člani skupine, kar je bilo vidno pri končnih izdelkih.

Slika 13: Delo v skupinah

Opazili smo, da se jim je zdela snov zelo zanimiva. Bili so samozavestni, ker so o
tej temi nekaj že vedeli, ko so se pripravljali in izdelali plakat. Opazili smo tudi, da
so učenci z veseljem delili svoje znanje s sošolcem, s katerim so bili v paru, in
potem še naprej s parom, s katerim so tvorili skupino. Zanimivost teme in
motiviranost za delo sta se pokazali tudi pri končnih izdelkih.
Pri zadnji etapi preverjanja v parih – poročanje prvega para drugemu paru v skupini,
smo opazili, da so se pojavile težave skoraj pri vseh skupinah. Zato smo še enkrat
ponovili navodila za zadnji sklop. Prvi par je najprej poročal drugemu paru, ki si je
pri tem zapisoval ključne podatke, nato še obratno. Sledila sta še pogovor v skupini
in dopolnjevanje tabele z manjkajočimi ključnimi podatki.
Na koncu so skupine še poročale. Vsaka skupina je predstavila vse podatke, ki so
jih zapisali. Druge skupine pa so jih s svojimi podatki dopolnjevale.

Slika 14: Poročanje skupin
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5.1.4

Analiza četrte učne ure: Vas v zgodovini

1. Vsebinska analiza
Realizacijo ciljev smo preverili s pomočjo sodelovalne strukture pošiljanje
vprašanj. Zastavljena vprašanja učencem niso delala preglavic, zato so bili cilji pri
uri tudi uspešno realizirani.
Ura je bila strukturirana iz treh faz. V prvi fazi, tj. fazi uvajanja je potekal pogovor
o življenju na vasi. Pri fazi obravnave nove učne vsebine smo snov o vaseh
predelali s pomočjo prosojnic na Power Pointu in učbenika. Učencem je bilo takšno
delo zelo všeč, saj je bilo veliko slikovnega in video materiala, s katerim so si lažje
predstavljali različne oblike vasi. S pomočjo sodelovalne strukture pošiljanje
vprašanj so pri fazi ponavljanja učenci utrdili znanje o vaseh: kako so bile vasi
videti nekoč in kakšne oblike vasi poznamo danes.

Slika 15: Zapis snovi v zvezek

Učenci so bili zelo aktivni, prevladovala je miselna aktivnost, po Bloomu pa nižje
miselne aktivnosti, predvsem razumevanje. Razen pisanja ni bilo fizičnega dela.
Prevladovali sta pisna in ustna oblika izražanja učencev.
Glede na postavljene cilje je bila učna vsebina ustrezno zastavljena. Učenci so
pridno sodelovali, sestavljali ter zastavljali vprašanja in na njih odgovarjali. To jim
ni delalo težav, saj so znali odgovoriti na vsa vprašanja.
V učni uri sta bili prisotni frontalna učna oblika ter tudi sodelovalna učna oblika.
Prevladovala je metoda razgovora, ki je bila prisotna skozi celotno uro, le v zadnji
fazi je bila vključena struktura pošiljanja vprašanj.
V razredu je bilo prijetno vzdušje, saj je bila učna snov učencem zanimiva in so
lepo sodelovali. Pri sodelovalnem učenju so se lahko pogovarjali in izmenjali

89

mnenja, zato posebnih težav z disciplino ni bilo. Učenci so bili sproščeni in lahko
so povedali svoje mnenje.
2. Analiza sodelovalnega učenja:
Pri sodelovalni strukturi pošiljanje vprašanj smo učence razdelili v štiri skupine.
Učenci so nas takoj zmotili in povedali svoje mnenje o sodelovalnem učenju.
Predlagali so, da bi sodelovalno učenje in delo po skupinah uporabljali večkrat na
leto, učiteljica pa jim je obljubila, da bo njihovo prošnjo upoštevala.

Slika 16: Tvorjenje skupin

Ko so se učenci razdelili v skupine, smo pri eni skupini opazili odstopanja, ker niso
hoteli sodelovati z dečkom, ki spada med nepriljubljene in ima primanjkljaj na
bralnem in pisalnem področju. Člani skupine so odklonili sodelovanje z njim, ker
so menili, da ne bodo dosegli zastavljenega skupnega cilja. S pomočjo pogovora
smo težavo uspešno rešili.
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Med izvajanjem smo pri eni skupini opazili, da ena učenka prevladuje. Ko je učenec
predlagal vprašanje, se deklica ni strinjala, ampak je hotela, da zapišejo njeno
vprašanje in ne njegovega. Zato je v skupini prišlo do nesoglasij. Zaradi tega smo
si pravila sodelovanja prebrali še enkrat. Nato smo še enkrat poudarili, da mora vsak
član skupine spoštovati in sprejemati odgovore ter mnenja drugih članov v skupini.

Slika 17: Pisanje vprašanj

V skupinah so se člani sami dogovorili, kdo bo zapisoval vprašanja in odgovore. Za
zapisovalca so določili najbolj priljubljenega člana v skupini ali nekoga, ki lepo
čitljivo piše.
Ko so skupine odgovarjale na vprašanja, smo jih sproti prebirali in zaznali, da imajo
učenci kar nekaj težav z njihovim sestavljanjem. Na koncu učne ure sva si z
učiteljico pregledali vprašanja in se o njih pogovorili. Povedala mi je, da se v 4.
razredu ne učijo, kako pravilno sestaviti korektno vprašanje in da česa podobnega
tudi v prejšnjih razredih niso obravnavali. Učiteljica je zagotovila, da si bodo v
prihodnjih tednih pogledali ta vprašanja in jih popravili. Učenci so sestavili takšna
vprašanja, ki so se nanašala na obravnavano snov. Pojavila so se tudi podobna ali
ista vprašanja, ki so spraševala po istem podatku.
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Slika 18: Pošiljanje vprašanj

Menimo, da so vsi učenci zelo dobro sodelovali, saj so vsi prišli do besede in vsak
učenec je lahko predlagal svoje vprašanje in odgovor, potem pa so se s pomočjo
skupinske diskusije odločili, katero vprašanje in odgovor bodo zapisali. Na koncu
je sledila razprava, s katero smo preverili, če se skupine strinjajo z napisanimi
odgovori drugih skupin. Zato je vsaka skupina prebrala vprašanje ter odgovor, nato
pa je povedala, če odgovor sprejmejo kot pravilnega. V večini so se vse skupine
strinjale z napisanimi odgovori, zato menim, da so učenci v celoti dosegli cilje in
usvojili snov o vaseh.

Slika 19: Skupinska analiza

Slika 20: Vprašanja
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5.1.5

Analiza pete učne ure: Družine

1. Vsebinska analiza
Zastavljeni cilji so bili pri učni uri ustrezno realizirani. Realizacijo smo preverili s
pomočjo sodelovalnih kart, pri čemer so na koncu ure vsi učenci znali razložiti nove
pojme. Cilji so bili glede na njihovo razvojno stopnjo primerno zasnovani.
Zadnjo sodelovalno obliko sodelovalne karte smo izvedli pri učni snovi o družini.
Učna ura je bila strukturirana iz faze uvajanja, obravnave nove učne vsebine in faze
urjenja. S pomočjo uvodne motivacije so morali učenci na list papirja narisali svojo
družino. Ko so končali, je vsak učenec predstavil svojo družino. Na tabli je sproti
nastajal miselni vzorec o družinah, zapisovali smo ga z belo kredo. Sledila je
obravnava učne vsebine, pri kateri smo si snov o družinah prebrali v učbeniku in se
o tem tudi pogovorili. Nato pa smo dopolnili miselni vzorec z drugo barvno kredo.
Na koncu pa smo v fazi urjenja izvedli še sodelovalno strukturo – sodelovalne karte.

Slika 21: Uvodna motivacija

Učenci so bili pri pouku veliko aktivni. Prevladovala je miselna aktivnost, in sicer
nižja stopnja po Bloomu – razumevanje in znanje. Učenci so pri učni uri uporabili
vid in sluh, prevladovali sta pisna in ustna oblika izražanja. Glede na zastavljene
cilje so bile dejavnosti ustrezno zasnovane. Učna vsebina je bila ustrezno izbrana
glede na postavljene učne cilje in je bila učencem zelo zanimiva. Za učence vsebina
ni bila težka in jim je bila zelo blizu, ker se z njo srečujejo v vsakdanjem življenju.
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Prisotna je bila individualna učna oblika, pri kateri so morali učenci narisati svojo
družino. Učna ura je pri obravnavi nove učne snovi vsebovala tudi frontalno učno
obliko. Na koncu je bila prisotna sodelovalna učna oblika. V učno uro pa so bile
vključene različne učne metode. Prevladovali sta metoda dela s tekstom ter metoda
razgovora. Na koncu pa je bila vključena še struktura sodelovalnih kart.
V razredu je bilo prijetno vzdušje, učenci so ves čas sodelovali, lahko so se
pogovarjali in si izmenjavali mnenja. Z zagotavljanjem discipline nismo imeli
težav.
2. Analiza sodelovalnega učenja
Pri sodelovalni obliki smo učence razdelili v 8 parov, le eno skupino so sestavljali
trije, ker je v razredu liho število učencev. Pri tem paru je bil en učitelj/ica, druga
dva sta bila učenca, ki sta odgovarjala izmenično. Ko smo učencem podali navodila
za delo, so vsi vedeli, kaj je njihovo delo. Nato pa se je izkazalo, da vsi pari niso
vedeli, kako si sledijo koraki v poteku dela. Zato smo vsaki skupini še enkrat
individualno predstavili vse tri korake tako, da so vsi pari pravilno izvajali
skupinsko obliko.

Slika 22: Sodelovalne karte, prvi korak
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Pri tej obliki je bilo v razredu začutiti hrup. Menimo, da je bilo to zaradi oblike
strukture, ki predvideva, da istočasno govori več učencev. Pogovarjali pa so se
samo o snovi.

Slika 23:Sodelovalne karte, drugi korak

Opazili smo, da je bilo sodelovanje pri tej sodelovalni strukturi lažje kot pri ostalih,
ko so bili razdeljeni v skupine, ker so prej uskladili svoja mnenja in ni bilo zaznati
prepiranja.
Učenci so s pomočjo sodelovalnih kart hitro osvojili znanje o vrstah družin. Opazili
smo, da so pri sodelovalnih kartah zelo uživali in jim je bila ta sodelovalna struktura
zabavna. Učenci so se na tak način naučili veliko definicij, ki so jih morali usvojiti.
Nekateri pari so prej končali z delom kot drugi. Zato smo njihovo novo pridobljeno
znanje tudi preverili. Pri nekaterih parih smo spoznali, da so se naučili vse definicije
družin, ostali pari pa v celoti niso znali vseh definicij pojmov, zato so morali še
enkrat ponoviti vse korake.

Slika 24: Sodelovalne karte, tretji korak
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5.1.6

Temeljne ugotovitve analiziranih učnih ur

Razlike med učenci so vedno večje. Razlikujejo se po spolu, videzu, razmišljanju
vedenju …, zato med njimi prihaja do nesoglasij in neprimernega vedenja.
Učiteljeva naloga je, da učence poleg učne snovi nauči tudi, kako razvijati strpnost
do drugačnosti, kako pomagati svojim prijateljem in kako izoblikovati sodelovalne
veščine. Zato je zelo dobro, da učitelji v svoje poučevanje vključijo sodelovalno
učenje, ki je ena izmed uspešnih učnih metod, pri kateri lahko razvijajo vse te
kompetence. V to smo se prepričali, ko smo izvedli pet sodelovalnih struktur.
Temeljne ugotovitve analiziranih učnih ur, ki smo jih pridobili, bomo predstavili v
treh kriterijih. Prvi kriterij bo vseboval naše izkušnje pri načrtovanju sodelovalnega
učenja, v sklopu drugega kriterija bodo predstavljene temeljne ugotovitve, ki so se
izoblikovale pri izvedbi sodelovalnih struktur, pri tretjem kriteriju pa bo
predstavljena analiza izvedbe sodelovalnih struktur.
1. Načrtovanje sodelovalnih struktur
Vsako pripravo za sodelovalno učenje smo premišljeno sestavili, ker pri vseh
družboslovnih temah ne moremo vključiti sodelovalnega učenja. Zato smo za vsako
temo/učno uro izbrali najbolj optimalno sodelovalno strukturo, ki je ustrezala
izbrani temi. Izbrali smo si pet sodelovalnih struktur, ki spadajo med manj poznane
sodelovalne strukture. Vključili smo jih v tri različne artikulacijske stopnje učnega
procesa. Pri artikulacijski stopnji obravnava nove učne snovi smo vključili izvirno
sestavljanko. Preverjanje v parih in pošiljanje vprašanj smo uporabili pri stopnji
ponavljanja. Za artikulacijsko stopnjo urjenje pa smo izbrali sodelovalne karte in
več glav več ve. Sodelovalno učenje smo uporabili pri temah iz učnega načrta:
življenje na podeželju nekoč in danes, orientacija, šolanje nekoč in danes, vasi in
družine.
Celotno načrtovanje, izdelava priprav in didaktičnega gradiva sta bila zelo
zahtevna, za to smo porabili veliko časa. Vse to je v literaturi ugotovila tudi
Peklajeva (2001), ki pravi, da je priprava na sodelovalno učenje zelo zahtevna in
nam vzame precej časa.
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2. Izvedba učnih ur:
Pred izvedbo sodelovalnih struktur nas je bilo strah, da bodo učenci pri izvedbi
sodelovalnih struktur hrupni. Vendar se to ni zgodilo − skupine so delale tako, da
niso motile drugih. Najbolj glasno je bilo pri sodelovalnih kartah, kjer so bili učenci
razdeljeni v pare, saj je naenkrat govorilo več učencev. Pri sodelovalni strukturi več
glav več ve smo tudi zaznali veliko hrupa, vendar le takrat, ko so poklicane številke
(učenci) hodili k tabli in zapisovali svoj odgovor. Pri tem je bilo prisotno
spodbujanje članov njihove skupine, da bi čim prej na tablo zapisali pravilen
odgovor.
Kot smo že poudarili, se učenci zelo razlikujejo med seboj; to se je opazilo tudi pri
izvedbi sodelovalnega učenja. Večina učencev si je pomagala med seboj, delili so
svoja mnenja in informacije, sprejemali druga mnenja. Vendar pa so se bile tudi
izjeme. Ti učenci niso hoteli sodelovati z manj uspešnimi učenci in deliti svojega
znanja z njimi. Učenci so pomagali in spodbujali tudi učenca, ki je zelo počasen pri
pisanju, ampak ravno zaradi tega je ta opravil vse obveznosti in je bila njegova
skupina tudi uspešna. Pri tem pa je lepo videti nasmejan obraz, ki se počuti
pomembnega, da je tudi on prispeval svoj delež k skupini.
Učencem je posamezna tema ljubša od druge in to se je opazilo tudi pri
sodelovalnem učenju. Najbolj so bili motivirani, ko smo obravnavali orientacijo,
kjer smo s pomočjo projekcije Power Point predstavili, na kakšne načine se lahko
orientiramo v naravi. Menimo, da jim je bilo to všeč zato, ker niso navajeni dela z
interaktivno tablo. Zaradi tekmovalnosti jim je bila všeč tudi sodelovalna struktura
več glav več ve. Učenci so bili takoj aktivnejši in bolj motivirani, da bi s
sodelovanjem premagali ostale skupine. Tudi pri sodelovalnih kartah so bili učenci
zelo motivirani. Ko so opazili, da se bodo igrali s kartami, so takoj pomislili na
družabne karte, s katerimi si krajšajo prosti čas. Zato jih ni nič motilo, da je bila
vsebina kart drugačna od družabnih. Pri igranju so se zelo zabavali in se tudi precej
naučili.
Najmanj pa so bili motivirani pri preverjanju v parih, kjer so naredili vse potrebno,
kar smo zahtevali, ampak se pri delu niso zabavali. Zato pri tej sodelovalni strukturi
nismo opazili motiviranosti za delo, vseeno pa so bili vsi člani zelo aktivni.
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3. Analiziranje in vrednotenje izvedenih učnih ur:
Učenci so bili prvič deležni izvajanja sodelovalnega učenja. S pomočjo plakata smo
jim najprej predstavili pravila sodelovanja, ki jih je potrebno spoštovati pri
sodelovalnem učenju. Na začetku sodelovalnega dela so jih spoštovali in
uporabljali, sčasoma pa so na njih pozabili, zato jih je bilo potrebno na pravila
ponovno opozoriti. Zavedati se moramo, da se elementov sodelovalnega učenja ne
bodo naučili v nekaj dneh. Peklajeva (2001) izpostavlja, da je to dolgotrajen
postopek, ki zahteva strpnost tako s strani učitelja, kot tudi s strani učencev. To
velja tudi za navodila izvedbe posamezne sodelovalne strukture. Nekatera navodila
so razumeli prej kot druga. Opazili smo, da so učenci hitro razumeli in osvojili
navodila pri pošiljanju vprašanj, kjer mi razlage ni bilo treba ponavljati. Pri izvirni
sestavljanki in sodelovalnih kartah pa učenci niso takoj razumeli navodil za delo.
Zato smo jih morali na začetku večkrat ponoviti ter jih tudi med delom spomniti,
kaj je njihova naloga.
Kot skupina so najbolje delovali pri izvirni sestavljanki in pri več glav več ve. Pri
izvirni sestavljanki si je vsak član skupine zapisoval vse potrebne podatke, saj jih
je potem poročal svoji matični skupini. Če bi manjkal le en del, skupina ne bi imela
vseh podatkov in zato ne bi bila uspešna. Skupinsko sodelovanje smo zaznali tudi
pri sodelovalni strukturi več glav več ve, kjer je moral vsak učenec vedeti pravilen
odgovor; pri tem so morali uskladiti mnenja ter se skupinsko dogovoriti za pravilen
odgovor.
Ena izmed glavnih težav je bilo pomanjkanje časa pri izvedbi učnih ur. Za izvedbo
učnih ur je bilo pet ur za pet sodelovalnih struktur, ki jih nismo mogli podaljšati v
naslednje ure. Razredničarka je vseeno dovolila, da smo z delom lahko nadaljevali
še v naslednjo uro in tako dokončali zastavljeno delo. Vse sodelovalne strukture
smo torej izpeljali do konca, vključno s poročanjem skupin in s skupnim
analiziranjem dela. To je eden izmed pomembnejših korakov pri sodelovalnem
učenju, pri katerem učenci pridobijo povratno informacijo o ustreznosti svojega
dela. Zato menimo, da mora biti za izvedbo sodelovalnega učenja na voljo dovolj
časa.

98

Z izvedbo učnih ur smo bili zelo zadovoljni, ker je vse potekalo tako, ko smo si
zastavili. Učenci so dobili vpogled v sodelovalno učenje, se seznanili s
sodelovalnimi veščinami, ki so potrebne za sodelovalno učenje, na zanimiv in na
drugačen način smo predstavili nove učne snovi. Pri tem smo dobili povratno
informacijo o načrtovanih učnih urah in o tem, ali je potrebno učne priprave
izpopolniti. To bi bilo potrebno le pri časovni sestavi, ker moramo sodelovalnemu
učenju nameniti več oz. dovolj časa.
Opazili smo tudi, da nad sodelovalnim učenjem nismo bili navdušeni le mi, ampak
tudi učenci. Zelo lepo je bilo videti zadovoljne obraze, ki se s pomočjo zabavnih
sodelovalnih struktur učijo novih vsebin in pridobivajo nove informacije. Kar
naprej so ponavljali, da so jim sodelovalne strukture všeč in da bi jih radi v
prihodnje izvajali tudi pri drugih predmetih, ne samo pri družbi.

Slika 25: Skupinska slika
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5.2 Analiza mnenj učencev
5.2.1

Namen

Namen empiričnega dela je bil pridobiti mnenja učencev o sodelovalnem učenju, ki
smo jim ga predstavili v praktičnem delu. Zanimalo nas je, kako se učenci med
samim izvajanjem sodelovalnega učenja počutijo ter kakšen odnos imajo do njega.
5.2.2

Razčlenitev,

podrobna

opredelitev

in

omejitev

raziskovalnega

problema
5.2.2.1 Raziskovalna vprašanja
Ali je bilo učencem sodelovalno učenje všeč?
Ali so vsi člani v skupini sodelovali pri učni uri?
Katera sodelovalna struktura je bila učencem najbolj všeč?
Ali so si učenci med seboj pomagali, se usklajevali, se poslušali?
Ali so učenci sprejemali mnenja drugih učencev pri sodelovalnem učenju?
Ali so učenci pri sodelovalnem delu bolj aktivni kot pri drugih oblikah pouka?
Ali si učenci pri sodelovalnem delu zapomnijo več kot pri ostalih oblikah pouka?
5.2.2.2 Raziskovalne hipoteze
S pomočjo raziskovalnega dela magistrske naloge želim pri anketnem vprašalniku
preveriti naslednje eksplicitno izražene hipoteze:
H1: Predpostavljamo, da so se učenci pri sodelovalnem učenju zelo dobro počutili.
H2: Predpostavljamo, da bodo pri učni uri sodelovali vsi člani skupine.
H3: Predpostavljamo, da bo obstajala razlika pri prevladovanju sodelovalne
strukture pri učencih.
H4: Predpostavljamo, da si bodo učenci v skupini med seboj pomagali, se
usklajevali in se poslušali.
H5: Predpostavljamo, da bodo učenci pri sodelovalnem učenju sprejemali mnenja
sošolcev.
H6: Predpostavljamo, da učenci menijo, da so pri sodelovalnem učenju bolj aktivni
kot pa pri drugih oblikah pouka.
H7: Predpostavljamo, da učenci menijo, da si pri sodelovalnem učenju zapomnijo
več kot pri ostalih oblikah pouka.
5.2.2.3 Spremenljivke
Seznam spremenljivk v anketnem vprašalniku za učence.
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Neodvisna spremenljivka:
1. spol učencev.
Odvisne spremenljivke:
2. počutje pri sodelovalnem učenju,
3. sodelovanje članov pri sodelovalnem učenju ,
4. najljubša sodelovalna struktura,
5. pomoč v skupini,
6. sprejemanje mnenja pri sodelovalnem učenju,
7. aktivnost pri sodelovalnem učenju,
8. zapomnitev snovi pri sodelovalnem učenju.
5.2.3

Metodologija

5.2.3.1 Raziskovalna metoda
V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo, proučevali smo na nivoju
opisovanja stanj, odnosov in dejstev, brez vzročnega razlaganja, uporabili smo
kavzalno neeskperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja.
5.2.3.2 Raziskovalni vzorec
Raziskovalni vzorec anketirancev predstavljajo učenci in učiteljica mestne šole iz
Zasavja.
Ciljna populacija, ki je bila zajeta v raziskavi, je bila 17 učencev četrtega razreda.
Pri raziskavi sem uporabila priložnostni vzorec iz konkretne situacije. V
raziskovalnem razredu je bilo 8 (47 %) dečkov in 9 (53 %) deklic.
5.2.3.3 Postopki zbiranja podatkov
Organizacija zbiranja podatkov
Za zbiranje podatkov pri prvem delu empiričnega raziskovanja smo uporabili
tehniko anketiranja, kot instrument pa anketni vprašalnik za učence 4. razreda.
Anketiranje je bilo vodeno in je potekalo v mesecu aprilu 2014.
Vsebinske-metodološke značilnosti instrumentov
a) Vsebinsko - formalna stran vprašalnika
Vprašalnik zajema uvodni del s predstavitvijo in z navodili za učence. Anketni
vprašalnik je sestavljen iz sedmih vprašanj. Šest vprašanj je zaprtega tipa, eno
vprašanje pa je kombiniranega tipa. Prvi del vsebuje podatek o učencu (spol),
sledijo pa vprašanja, ki se nanašajo na sodelovalno učenje. Vsebuje vprašanja o
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tem, kako so se učenci pri sodelovalnem učenju počutili, katera sodelovalna
struktura jim je bila najbolj všeč ter kako so v skupini sodelovali.
b) Merske karakteristike anketnega vprašalnika
•

Veljavnost smo preverili tako, da smo pri sestavljanju anketnega vprašalnika
sodelovali z mentorico na fakulteti in ga na tej osnovi izpolnili z vidika
veljavnosti.

•

Zanesljivost smo preverili tako, da smo sestavili natančna in jasna navodila,
vprašanja so enopomenska, specifična in nedvoumna. Zanesljivost smo potrdili
z lastno izvedbo ankete.

•

Objektivnost smo zagotovili z uporabo vprašanj zaprtega tipa, ki onemogočajo
spreminjanje odgovorov s subjektivnim presojanjem. V fazi anketiranja
učencev odgovorov nismo sugerirali. Vprašalnik je bil anonimen.

5.2.3.4 Postopki obdelave podatkov
Odgovore na vprašanja, ki smo jih pridobili pri anketiranju, smo tabelarično
prikazali z navedbo absolutnih (f) in odstotnih frekvenc (f%). Odgovore odprtega
tipa smo analizirali s postopkom kvalitativne analize (transkripcija, kategorizacija,
tabeliranje, interpretacija). Za preizkušanje hipotez smo s pomočjo statističnega
programa SPSS uporabili x2-preizkus hipotez za enake verjetnosti.
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5.2.4

Rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na počutje pri sodelovalnem učenju
Počutje pri sodelovalnem učenju
zelo dobro
Dobro
Slabo
zelo slabo
SKUPAJ
Izid x2-preizkusa: x2 = 9,941

F
15
2
0
0
17
P = 0,002

f%
88,2
11, 8
0
0
100

Iz tabele je razvidno, da so se skoraj vsi učenci pri sodelovalnem učenju počutili
zelo dobro. Nad rezultatom nismo presenečeni, saj smo že med samim delom
opazili, da so bili učenci zelo navdušenimi nad novim načinom dela, še zlasti zato,
ker ga prej niso poznali. Veseli pa nas podatek, da ni noben učenec odgovoril, da
se je pri sodelovalnem učenju počutil slabo ali pa zelo slabo.
Preverjanje hipoteze H1: Predpostavljamo, da so se učenci pri sodelovalnem učenju
zelo dobro počutili.
Razlika v danih odgovorih ob počutju pri sodelovalnem učenju je statistično
značilna, ker je (P = 0,002) in P < 0,05. Ker je največ učencev na vprašanje
odgovorilo, da so se pri sodelovalnem učenju počutili zelo dobro. Na tej osnovi
potrjujemo zastavljeno raziskovalno hipotezo H1.

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede sodelovanja članov
Sodelovanje članov
F
vedno
10
pogosto
6
včasih
1
nikoli
0
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 7,176 P = 0,028

f%
58,8
35,3
5,9
0
100

Iz tabele je razvidno, da večina učencev meni, da so pri učni uri vedno sodelovali
vsi člani v skupini. Slaba tretjina učencev je odgovorila, da so člani skupine pogosto
sodelovali pri učni uri. En učenec pa je odgovoril, da so člani v skupini sodelovali
med seboj le včasih. Pri tem vprašanju pa je pomembno, da noben učenec ni
odgovoril, da člani v skupini niso nikoli sodelovali med seboj.
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Preverjanje hipoteze H2: Predpostavljamo, da bodo pri učni uri sodelovali vsi člani
skupine.
Obstaja statistično značilna razlika v odgovorih o pogostosti sodelovanja (P =
0,028). Ker prevladujejo učenci, ki so odgovorili, da so vedno vsi člani skupine
sodelovali pri sodelovalnih strukturah. Na podlagi tega se hipoteza H2 potrdi.

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na njihovo najljubšo sodelovalno
strukturo
Najljubša sodelovalna struktura
f
izvirna sestavljanka (življenje na podeželju nekoč
1
in danes)
več glav več ve (orientacija)
12
preverjanje v parih (šolanje nekoč in danes)
0
pošiljanje vprašanj (vas v zgodovini)
2
sodelovalne karte (družine)
2
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 19,00 P = 0,000

f%
5,9
70,6
0
11,8
11,8
100

Učenci so izbrali skoraj vse sodelovalne strukture, le sodelovalne strukture
preverjanje v parih ni izbral noben učenec. Učencem je bila v večini najbolj všeč
sodelovalna struktura več glav več ve. Dva učenca sta se odločila za pošiljanje
vprašanj, naslednja dva za sodelovalne karte. En učenec pa je izbral izvirno
sestavljanko.
Preverjanje hipoteze H3: Predpostavljamo, da bo obstajala razlika pri
prevladovanju sodelovalne strukture pri učencih.
Ker obstaja statistično značilna razlika v odgovorih (P = 0,000), se H3 potrdi. Pri
odgovorih učencev prevladuje ena sodelovalna struktura, in sicer več glav več ve.
Ostale sodelovalne strukture pa so si izbrali le v manjšem številu.
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Kodiranje odprtega vprašanja
Več glav več ve
1. TRANKSRIPT
•

Ker smo se naučili orientacijo.

•

Ker imam zelo rada igre v skupini.

•

Ker je bilo zabavno.

•

Ker si moral poslušati, ker če ne bi znali odgovoriti na vprašanja, bilo mi je
všeč. Ker je zelo dobro razlagala.

•

Ker je bila zanimiva, ker smo se igrali igrico.

•

Ker smo se tudi kaj naučili o orientaciji.

•

Ker je bilo poučno, zanimivo in zabavno.

•

Ker je bilo zelo, zelo zanimivo.

•

Ker smo se igrali kviz.

•

Ker smo hodili k tabli in dvigovali kartončke, ali je prav ali ne.

•

Všeč mi je bilo zato, ker smo tekmovali.

•

Zabavno je bilo, ker smo tekli in zmagali.

2. KATEGORIZIRANJE
Tabela 6: Več glav več več − druga faza kodiranja odprtega vprašanja
Številka

Postavka

Kategorizacija

1A1

ker smo se naučili orientacijo

Tema

2B1

ker imam zelo rada igre v skupini

razgiban, zanimiv pouk

3C1

ker je bilo zabavno

razgiban, zanimiv pouk

4D1

ker si moral poslušati, ker če ne bi ne bi

načela/pravila sodelovalnega učenja

znali odgovoriti na vprašanja
5D1

bilo mi je všeč

razgiban, zanimiv pouk

6D1

ker je zelo dobro razlagala

načela/pravila sodelovalnega učenja

7E1

ker je bila zanimiva

razgiban, zanimiv pouk

8E1

ker smo se igrali igrico

razgiban, zanimiv pouk

9F1

ker smo se tudi kaj naučili o orientaciji

tema

10G1

ker je bilo poučno

tema

11G1

Zanimivo

razgiban, zanimiv pouk

12G1

in zabavno

razgiban, zanimiv pouk

13H1

ker je bilo zelo, zelo zanimivo,

razgiban, zanimiv pouk

14I1

ker smo se igrali kviz

razgiban, zanimiv pouk
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15J1

ker smo hodili k tabli

razgiban, zanimiv pouk

16J1

in dvigovali kartončke, ali je prav ali ne

načela/pravila sodelovalnega učenja

17K1

všeč mi je bilo zato, ker smo tekmovali

načela/pravila sodelovalnega učenja

18L1

zabavno je bilo

razgiban, zanimiv pouk

19L1

ker smo tekli

razgiban, zanimiv pouk

20L1

in zmagali

načela/pravila sodelovalnega učenja

3. DOLOČANJE FREKVENC
Tabela 7: Več glav več ve − tretja faza kodiranja odprtega vprašanja
Kategorija

Frekvenca

razgiban, zanimiv pouk

12

načela/pravila sodelovalnega učenja

5

tema

3

4. INTERPRETACIJA
Iz odgovorov učencev smo opazili, da jim je bila sodelovalna struktura več glav več
ve najbolj všeč. Za to strukturo so se odločili, ker se jim je zdela zanimiva in
razgibana. Morda tudi zato, ker niso vajeni takega načina dela in ker kot razredna
skupnost zelo radi tekmujejo. Več glav več ve so izbrali tudi zato, ker jim je bila
všeč tema (orientacija), ki smo jo obravnavali na tak način, pravila te strukture
(dvigovanje kartončkov, pozorno poslušanje vprašanj …).
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Izvirna sestavljanka
1. TRANSKPRIPT
•

Všeč mi je bilo zato, ker smo lepo sodelovali in se nismo prepirali.

2. KATEGORIZIRANJE
Tabela 8: Izvirna sestavljanka − druga faza kodiranja odprtega vprašanja
Številka

Postavka

Kategorizacija

1M2

všeč mi je bilo zato, ker smo lepo sodelovali

načela/pravila sodelovalnega učenja

2M2

in se nismo prepirali

načela /pravila sodelovalnega
učenja

3. DOLOČANJE FREKVENC
Tabela 9: Izvirna sestavljanka − tretja faza kodiranja odprtega vprašanja
Kategorija

Frekvenca

načela/pravila sodelovalnega učenja

2

4. INTERPRETACIJA
Učenec je navedel razlog za najljubšo sodelovalno strukturo izvirno sestavljanko;
načela sodelovalnega učenja. Všeč mu je bilo, da so v skupinah sodelovali in da se
niso prepirali.
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Pošiljanje vprašanj
1. TRANSKPIRT
•

Ker je zelo zanimivo in zelo poučno.

•

Ker je bilo zabavno odgovarjati in pisati vprašanja.

2. KATEGORIZIRANJE
Tabela 10: Pošiljanje vprašanj − druga faza kodiranja odprtega vprašanja
Številka

Postavka

Kategorizacija

1N3

ker je bilo zelo zanimivo

razgiban, zanimiv pouk

2N3

zelo poučno

tema

3O3

ker je bilo zabavno odgovarjati in pisati vprašanja

pravila sodelovalne strukture

3. DOLOČANJE FREKVENC
Tabela 11: Pošiljanje vprašanja − tretja faza kodiranja odprtega vprašanja
Kategorija

Frekvenca

pravila sodelovalne strukture

1

razgiban, zanimiv pouk

1

tema

1

4. INTERPRETACIJA
Dva učenca sta si izbrala sodelovalno strukturo pošiljanje vprašanj. Kot razlog za
svojo izbiro sta navedla, da je bila struktura zelo zabavna, poučna, razlog so tudi
pravila sodelovalne strukture, ker so morali sestaviti vprašanja in na njih tudi
odgovoriti.
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Sodelovalne karte
1. TRANSKRIPT
•

Ker smo se naučili in hkrati zabavali.

•

Zato ker sem se lahko naučila in izpilila svoje znanje.

2. KATEGORIZIRANJE
Tabela 12: Sodelovalne karte − druga faza kodiranja odprtega vprašanja
Številka

Postavka

Kategorizacija

1P4

ker smo se naučili in hkrati zabavali

razgiban, zanimiv pouk

2R4

zato ker sem se lahko naučila

učenje

3R4

izpilila sem svoje znanje

učenje

3. DOLOČANJE FREKVENC
Tabela 13: Sodelovalne karte − tretja faza kodiranja odprtega vprašanja
Kategorija

Frekvenca

učenje

2

razgiban, zanimiv pouk

1

4. INTERPRETACIJA
Tudi za sodelovalno strukturo sodelovalne karte sta se odločila dva učenca.
Sodelovalne karte sta izbrala zato, ker sta se s pomočjo igre naučila nekaj novega
in utrdila svoje znanje. Drugi razlog pa je, da je bil pouk razgiban in zanimiv, naučili
so se nekaj novega in se hkrati tudi zabavali.
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Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede pomoči v skupinah
Pomoč v skupinah
f
vedno
13
pogosto
2
včasih
2
nikoli
0
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 14,235 P = 0,001

f%
76,5
11,8
11,8
0
100

Iz tabele je razvidno, da je večina učencev odgovorila, da so si v skupinah vedno
pomagali, se usklajevali, se poslušali. Dva učenca menita, da so si v skupinah
pogosto pomagali med seboj, se poslušali in se usklajevali. Pomembno je to, da
noben učenec ni odgovoril, da si učenci v skupinah niso nikoli pomagali, se
usklajevali in se poslušali, saj je ravno sodelovanje v skupinah eden izmed glavnih
ciljev sodelovalnega učenja.
Preverjanje hipoteze H4: Predpostavljamo, da si bodo učenci v skupini med seboj
pomagali, se usklajevali in se poslušali.
Razlika med odgovori učencev je statistično značilna, ker (P = 0,001) in je P < 0,05,
zato hipotezo H4 potrjujem. Prevladuje odgovor, da so si učenci med seboj vedno
pomagali, se usklajevali in se poslušali.
Tabela 15: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede sprejemanja mnenja pri
sodelovalnem učenju
Sprejemanje mnenja
f
vedno
14
pogosto
2
včasih
1
nikoli
0
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 18,471 P = 0,000

f%
82,4
11,8
5,9
0
100

Iz odgovorov učencev je razvidno, da jih je večina vedno sprejemala mnenje drugih
v skupini. Nekaj učencev pa je odgovorilo, da so pogosto sprejemali mnenje drugih,
en učenec je odgovoril, da je mnenje sprejemal le včasih. Všeč nam je podatek, da
ni noben učencev odgovoril, da ni nikoli sprejemal mnenja drugih učencev.
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Preverjanje hipoteze H5: Predpostavljamo, da bodo učenci pri sodelovalnem učenju
sprejemali mnenja drugih sošolcev.
Razlika v odgovorih je statistično značilna, ker je vrednost P = 0,000 in je α (P) <
0,05. Prevladuje odgovor, da so učenci v skupinah vedno sprejemali mnenje drugih
članov v skupini. Zato se hipoteza (H5) potrdi.

Tabela 16: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede na njihovo aktivnost
Aktivnosti pri sodelovalnem učenju
f
bolj
16
manj
1
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 13,235 P = 0,000

f%
94,1
5,9
100

Učenci so v večini menili, da so bolj aktivni pri sodelovalnem učenju kot pri ostalih
oblikah pouka. Le en učenec je odgovoril, da je pri sodelovalnem učenju manj
aktiven kot pri ostalih oblikah. Rezultat lahko povežemo s tem, da je sodelovalno
učenje ena izmed oblik, s pomočjo katere so učenci aktivni in sami pridobivajo
novo znanje.
Preverjanje hipoteze H6: Predpostavljamo, da učenci menijo, da so bolj aktivni pri
sodelovalnem učenj kot pa pri drugih oblikah pouka.
Razlika v odgovorih je statistično značilna, ker je (P = 0,000) in je P < 0,05.
Prevladujejo odgovori učencev, ki menijo, da so pri sodelovalnem učenju v
primerjavi z drugimi oblikami pouka bolj aktivni. Na podlagi tega se hipoteza
potrdi.
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Tabela 17: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev glede na zapomnitev snovi
Zapomnitev snovi pri sodelovalnem
f
učenju
več
15
manj
2
SKUPAJ
17
Izid x2-preizkusa: x2 = 9,941 P = 0,002

f%
88, 2
11, 8
100

Tudi pri zadnjem vprašanju so učenci v večini odgovarjali, da si pri sodelovalnem
učenju zapomnijo več snovi kot pri ostalih oblikah pouka. Dva učenca sta
odgovorila, da sta si pri sodelovalnem učenju zapomnila manj. Razlog za večinski
odgovor vidimo v aktivnosti učencev, ki si sami pridobijo novo znanje, ki je kot
tako gotovo trajnejše. Drugi razlog pa je ta, da učenci pridobijo novo znanje na
zabaven in poučen način.
Preverjanje hipoteze H7: Predpostavljamo, da učenci menijo, da si pri
sodelovalnem učenju zapomnijo več kot pri ostalih oblikah pouka.
Razlika v odgovorih je statistično značilna, ker je P = 0,002 in je P < 0,05. Med
učenci prevladuje odgovor , da si pri sodelovalnem učenju zapomnijo več kot pri
ostalih oblikah pouka. Zato se hipoteza potrdi.
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5.3 Analiza mnenja učiteljice
5.3.1

Namen

Namen intervjuja z učiteljico je bil ugotoviti, kakšno mnenje ima o sodelovalnem
učenju, ali se počuti dovolj usposobljeno za izvedbo te učni oblike, ali zagovarja
uvajanje sodelovalnega učenja v slovenske šole, kje vidi pomanjkljivosti in kje
prednosti, od česa je odvisna njena izbira za sodelovalne strukture.
5.3.2

Metodologija

5.3.2.1 Raziskovalna metoda
Uporabili smo deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja.
5.3.2.2 Raziskovalni vzorec
Intervjuvali smo razredno učiteljico 4. a-razreda na eni izmed mestnih šol v
Zasavju, v katerem smo izvajali pet sodelovalnih struktur.
5.3.2.3 Postopki zbiranja podatkov
Organizacija zbiranja podatkov
Za pridobivanje mnenja razredne učiteljice smo izbrali polstrukturiran intervju, ki
smo ga izvedli z razredno učiteljico 4. razreda. Polstrukturiran intervju je bil
izveden v mesecu aprilu 2014. Za tak intervju je značilno, da si vnaprej pripravimo
nekaj bistvenih vprašanj, ki jih postavimo intervjuvancu, ostala vprašanja pa se
oblikuje tekom intervjuja (Vogrinc, 2008).
Vsebinsko-metodološke značilnosti polstrukturiranega intervjuja:
a) Vsebinsko-formalna stran intervjuja:
Vprašanja za intervju smo oblikovali na podlagi strokovne teorije, ki smo jo
obdelali v teoretičnem delu magistrske naloge. Protokol intervjuja je vseboval osem
vprašanj odprtega tipa. Intervju smo med izvedbo usmerjali z vmesnimi vprašanji,
ki smo jih oblikovali sproti. Z razredničarko smo intervju naredili po praktičnem
delu v mesecu aprilu 2014.
b) Merske karakteristike intervjuja:
•

Veljavnost smo preverili tako, da smo pri sestavljanju vprašanj za intervju
sodelovali z mentorico na fakulteti in ga na tej osnovi izpolnili z vidika
veljavnosti.
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•

Zanesljivost smo preverili tako, da so bila sestavljena vprašanja razumljiva in
nedvoumna. Intervjuvanki pa smo navedli natančna navodila. Zanesljivost smo
izvedli z lastno izvedbo intervjuja.

•

Objektivnost smo zagotovili tako, da nismo vplivali na odgovore intervjuvanke.

5.3.2.4 Postopki obdelave podatkov
Pridobljene podatke pri polstrukturiranem intervjuju smo obdelali po postopku
vsebinsko-kvalitativne analize, tako da smo najprej zapisali transkripcijo intervjuja.
Potem smo pri posameznih odgovorih na vprašanja poiskali izjave oz. enote
kodiranja. Vsebinsko sorodnim izjavam smo priredili enake pojme. Izbrane pojme
smo glede na podobnost razvrstili v kategorije. Celoten postopek kategorizacije in
klasifikacije (izjave – enote kodiranja, pojmi, kategorije) smo tabelarično
predstavili, na koncu pa smo tabele formulirali v teorijo.
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5.3.3

Rezultati in interpretacija intervjuja

V tabeli 18 sta predstavljeni kategorizacija in klasifikacija odgovora učiteljice na
vprašanje, kako bi s svojimi besedami opredelila pojem sodelovalno učenje.
Tabela 18: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o opredelitvi sodelovalnega učenja
IZJAVE
Da si učenci pomagajo med seboj.

POJMI

KATEGORIJE

medsebojno
sodelovanje
ključna pojmi
sodelovalnega učenja

Med seboj morajo sodelovati.
Si izmenjujejo svoja mnenja.

izmenjava mnenj

Če želijo doseči skupen cilj.

dosega skupnega cilja

Učiteljica je sodelovalno učenje opredelila s ključnimi pojmi za sodelovalo učenje,
to so medsebojno sodelovanje (»Da si učenci pomagajo med seboj.«, »Med seboj
morajo sodelovati.«), izmenjava mnenj (»Si izmenjujejo svoje mnenje.«) in dosego
skupnega cilja (»Če želijo doseči skupen cilj.«).
Iz tega je razvidno, da učiteljica pozna nekaj ključnih pojmov sodelovalnega učenja,
vendar pa ne pozna celotne definicije sodelovalnega učenja.
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V tabeli 19 sta predstavljeni kategorizacija in klasifikacija odgovora učiteljice na
vprašanje, ali v svoje poučevanje vključuje sodelovalno učenje in katere
sodelovalne strukture vključuje v pouk.
Tabela 19: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o vključitvi sodelovalnega učenja v
poučevanje
IZJAVE
Že prej sem mnogo let izvajala pouk v
dvojicah.
V trojkah.

POJMI
delo v dvojicah

In v skupinah.

delo v skupinah

Ko so si med seboj zapisovali svoje
ideje, znanje ter asociacije.
V obliki miselnega vzorca.
Ker so se morali skupaj dogovoriti, kaj

KATEGORIJE
učne oblike

delo v trojkah

možganska nevihta
učne metode
miselni
vzorec
skupinsko dogovarjanje

bodo zapisali.
Vem le za skupinske pojmovne mape.

skupinska pojmovna
mapa

sodelovalna struktura

Učiteljica v svoje poučevanje vključuje naslednje učne oblike: delo v dvojicah (»Že
prej sem mnogo let izvajala pouk v dvojicah.«), delo v trojkah (»V trojkah.«) in
delo v skupinah (»In v skupinah.«). Vključuje tudi naslednje učne metode:
možganska nevihta (»Ko so si med seboj zapisovali svoje ideje, znanje ter
asociacije.«), miselni vzorec (»V obliki miselnega vzorca.«) in skupinsko
dogovarjanje (»Ker so se morali skupaj dogovoriti, kaj bodo zapisali.«).
Učiteljica predstavi, da v svoje poučevanje vključuje eno sodelovalno strukturo −
skupinsko pojmovno mapo (»Vem le za skupinske pojmovne mape.«). Iz
učiteljičinega odgovora razberemo, da pozna samo eno sodelovalno strukturo.
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V tabeli 20 je predstavljena kategorizacija in klasifikacija zapisa na vprašanje, ali
se učiteljica počuti dovolj usposobljeno za izvajanje sodelovalnega učenja ter kaj
vse bi še potrebovala, da bi bila na tem področju dovolj kompetentna.
Tabela 20: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o njeni usposobljenosti za izvajanje
sodelovalnega učenje
IZJAVE
Ne, ne počutim se dovolj usposobljeno.
Menim, pa da bi se bilo dobro prijaviti
na kakšen dodaten seminar
sodelovalnega učenja.
Kjer bi znanje, ki sem ga pridobila s
pomočjo študentke, dopolnila.

POJMI
ne

izobraževanje na
seminarju

KATEGORIJE
občutek neusposobljenosti

dodatna izobraževanje za
sodelovalno učenje

študentka
Shranila pa si bom tudi njene priprave
o sodelovalnem učenju.

Učiteljico spremlja občutek neusposobljenosti (»Ne, ne počutim se dovolj
usposobljeno.«) in zato je izrazila željo po dodatnem izobraževanju za sodelovalno
učenje, tako da bi se izobraževala na seminarjih (»Menim, pa da bi se bilo dobro
prijaviti na kakšen dodaten seminar sodelovalnega učenja.«) in pridobitev novega
znanja o sodelovalnem učenju s pomočjo študentke (»Kjer bi znanje, ki sem ga
pridobila s pomočjo študentke, dopolnila.«) in (»Shranila pa si bom tudi njene
priprave o sodelovalnem učenju.«).
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V tabeli 21 je predstavljena kategorizacija in klasifikacija zapisa na vprašanje, od
česa je po učiteljičinem mnenju odvisna izbira načina dela pri sodelovalnem učenju.
Tabela 21: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice odvisnosti izbire načina dela pri
sodelovalnem učenju
IZJAVE
Izbira načina pri sodelovalnem učenju je
odvisna od teme.

POJMI
učna tema

Da je učencem učna tema bližja, da bi o
njej lažje in daljši čas razpravljali.

izbira odvisna
od učitelja

In ciljev učne ure.

učni cilji

In odvisna je tudi od samega učnega
predmeta.

predmet

Izbira pa je odvisna tudi od posameznega
razreda.
V razredu, kjer učenci ne sodelujejo med
seboj, ni smiselno uporabljati
sodelovalnega učenja.

KATEGORIJE

razred
izbira odvisna od
drugih dejavnikov
interes učencev

Način dela določa učitelj oz. je izbira odvisna od njega. Učitelj mora izbrati učno
temo, ki je primerna za sodelovalno učenje (»Izbira načina pri sodelovalnem učenju
je odvisna od teme.« »Da je učencem učna tema bližja, da bi o njej lažje in daljši
čas razpravljali.«), izbira je odvisna tudi od učnih ciljev (»In ciljev učne ure.«).
Izbrati mora tudi ustrezen predmet, pri katerem se bo izvedlo sodelovalno učenje
(»In odvisna je tudi od samega učnega predmeta.«).
Izbira je odvisna tudi od drugih dejavnikov, kot so razred (»Izbira pa je odvisna tudi
od posameznega razreda.«) in od interesov učencev (»V razredu, kjer učenci ne
sodelujejo med seboj, ni smiselno uporabljati sodelovalnega učenja.«).
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V tabeli 22 je predstavljena kategorizacija in klasifikacija odgovora učiteljice o tem,
kakšno vlogo ima učitelj pri sodelovalnem učenju.
Tabela 22: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o vlogi učitelja pri sodelovalnem učenju
IZJAVE
Zlasti pri domači pripravi na sodelovalno
učenje.

POJMI
domača
priprava

KATEGORIJE

načrtovanje ure
Didaktični pripravi gradiva.
didaktična gradiva

Razlaga.

razlaganje

In pojasnjevanje navodil.
daje navodila
Pomembno je tudi vodenje.

organizator

In spremljanje sodelovalnega učenja.

opazovalec

Učitelj mora znati učencem tudi
priskočiti na pomoč.
Ter učencem dati povratno informacijo o
sodelovalnem učenju.

izvedba ure

nudenje pomoči

izvede refleksijo dela

Učiteljica je učiteljevo vlogo pri sodelovalnem učenju predstavila kot vlogo pri
načrtovanju ure, pri tem misli na domačo pripravo sodelovalnega učenja (»Zlasti
pri domači pripravi na sodelovalno učenje.«) in na pripravo didaktičnih gradiv
(»Didaktični pripravi gradiva.« ). Izvedba ure je druga učiteljeva naloga, pri kateri
ima vlogo razlaganja (»Razlaga.«), daje navodila (»In pojasnjevanje navodil.«), ima
vlogo organizatorja (»Pomembno je tudi vodenje.«), je opazovalec (»In
sodelovalnega učenja.«), nudi pomoč (»Učitelj mora znati učencem tudi priskočiti
na pomoč.«) in izvede refleksijo dela (»Ter učencem dati povratno informacijo o
sodelovalnem učenju.«).
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Tabela 23 predstavlja kategorizacijo in klasifikacijo odgovora učiteljice o tem,
kakšna je vloga učenca pri sodelovalnem učenju.
Tabela 23: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o vlogi učenca pri sodelovalnem učenju
IZJAVE

POJMI

Ker mora biti vseskozi aktiven.

Aktivnost

Zbran.

Zbranost

Ustvarjalen.

ustvarjalnost

Ter motiviran za delo.
In pozorno spremljati potek vsega dela.

KATEGORIJE

odnos do dela

motivacija
spremljanje dela

Mora se znati posvetovati.

posvetovanje

Sodelovati z vsemi drugimi.

medsebojno
sodelovanje

Biti mora vljuden.

Vljudnost

odnos do članov

Prijazen.

Prijaznost

skupine

Iz odgovorov učiteljice razberemo, da imajo učenci pri sodelovalnem učenju
določeno vlogo; izpostavljen je odnos do dela, ki vsebuje učenčevo aktivnost (»Ker
mora biti vse skozi aktiven.«), zbranost (»Zbran.«), ustvarjalnost (»Ustvarjalen.«),
motiviranost (»Ter motiviran za delo.«) in spremljanje dela (»In pozorno spremljati
potek vsega dela.«).
Odnos do članov skupine je druga vloga učenca: se posvetuje (»Mora se znati
posvetovati.«), medsebojno sodeluje (»Sodelovati z vsemi drugimi.«), je vljuden
(»Biti mora vljuden.«) in prijazen (»Prijazen«).
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V tabeli 24 je predstavljena kategorizacija in klasifikacija odgovora o prednostnih
in pomanjkljivostih, ki se po mnenju učiteljice pojavijo pri sodelovalnem učenju.
Tabela 24: Kategorizacija in klasifikacija zapisa učiteljice o prednostih in pomanjkljivostih
sodelovalnega učenja
IZJAVE
Med pomanjkljivosti bi uvrstila to, da
učenci nimajo izoblikovanih
sodelovalnih veščin.
Vsi učenci pa nočejo sodelovati s
šibkejšimi učenci.

POJMI
pomanjkanje
sodelovalnih veščin

Da so vsi učenci zelo aktivni.
In pa tudi motivirani za delo.

nesprejemanje
medsebojnega
sodelovanja
neustrezna oblika dela
za učence, ki nočejo
deliti mnenja z drugimi
neustrezna oblika dela
za učence, ki ne znajo
uskladiti mnenja z
drugimi
aktivnosti učencev
motivacija

Snov si lažje zapomnijo.

lažja zapomnitev snovi

Nekateri učenci nočejo deliti mnenja z
ostalimi člani v skupine.
Ne znajo uskladiti skupnega mnenja.

In se jo tudi naučijo na zabaven in na
igriv način.
Pomembno je tudi gibanje od skupine
do skupine.
Ko se tvorijo nove skupine, se pri tem
sklepajo tudi nova prijateljstva med
učenci in učenkami.

zabaven način
pridobivanja novega
znanja

KATEGORIJE

POMANJKLIVOSTI
PRI
SODELOVALNEM
UČENJU

PREDNOSTI
SODELOVALNEGA
UČENJA

gibanje učencev
nova prijateljstva

Učiteljica je opisala naslednje pomanjkljivosti sodelovalnega učenja: učencem
manjka sodelovalnih veščin, ki jih potrebujejo pri sodelovalnem učenju (»Med
pomanjkljivosti bi uvrstila to, da učenci nimajo izoblikovanih sodelovalnih
veščin.«), učenci ne sprejemajo medsebojnega sodelovanja (»Vsi učenci pa nočejo
sodelovati s šibkejšimi učenci.«), sodelovalno učenje je neustrezna oblika dela za
učence, ki nočejo deliti mnenja z drugimi
(»Nekateri učenci nočejo deliti mnenja z ostalimi člani v skupine.«) ali pa je
neustrezna oblika dela za učence, ki ne znajo uskladiti mnenja z drugimi (»Ne znajo
uskladiti skupnega mnenja.«).
Prednosti sodelovalnega učenja, ki jih je učiteljica omenila, pa so aktivnost učencev
(»Da so vsi učenci zelo aktivni.«), motivacija (»In pa tudi motivirani za delo.«),
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učenci si lažje zapomnijo snovi (»Snov si lažje zapomnijo.«), zabaven način
pridobivanja novega znanja (»In se jo tudi naučijo na zabaven in na igriv način.«),
gibanje učencev (»Pomembno je tudi gibanje od skupine do skupine. «) in nova
prijateljstva (»Ko se tvorijo nove skupine, se pri tem sklepajo tudi nova prijateljstva
med učenci in učenkami.«).
V tabeli 25 je predstavljena kategorizacija in klasifikacija odgovora učiteljice o
razlikah v primerjavi med sodelovalnim učenjem in frontalno obliko dela.
Tabela 25: Kategorizacija in klasifikacija odgovora učiteljice o razlikah med sodelovalnim
učenjem in frontalno obliko dela
IZJAVE
Takšno učenje nove snovi jim je bolj

POJMI
atraktivnost dela

zanimivo.
Vsi učenci so pri sodelovalnem učenju

KATEGORIJE
značilnost sodelovalnega
učenja

aktivnost

bolj aktivni kot pri frontalni obliki
dela.
So bolj motivirani za delo.

Vključitev v skupino ter delo v skupini.

motivacija

odnos učencev do samega
sebe

socializacija

Potrebna so dogovarjanja.
In strpnost drug do drugega.

sodelovalne veščine

odnos učencev do drugih

Pomembna razlika med sodelovalnim učenjem in frontalno učno obliko po
učiteljičinem mnenju je atraktivnost dela (»Takšno učenje nove snovi jim je bolj
zanimivo.«), ki je ena izmed značilnosti sodelovalnega učenja. Druga pomembna
razlika je odnos učenca do samega sebe − njegova aktivnost pri sodelovalnem
učenju (»Vsi učenci so pri sodelovalnem učenju bolj aktivni kot pri frontalni obliki
dela.«), motivacija (»So bolj motivirani za delo.«) in socializacija učenca pri
sodelovalnem učenju (»Vključitev v skupino ter delo v skupini.«). Med odgovori
pa je omenjena še tretja razlika med sodelovalnim učenjem in frontalno učno
obliko, ki se kaže v samem odnosu učencev do drugih učencev - pri sodelovalnem
učenju učenec razvija sodelovalne veščine (»Potrebna so dogovarjanja.«) in (»In
strpnost en do drugega.«), ki jih pri frontalnih oblikah dela ne more razvijati.
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SKLEP

Sodelovalno učenje je vse bolj aktualna tema, o njem so bile izdelane tudi številne
raziskave. Kljub temu je v Sloveniji sodelovalno učenje za veliko učencev in
učiteljev novost. Ravno zato smo se odločili, da v magistrski nalogi predstavimo
sodelovalno učenje pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole.
Pri praktičnem delu magistrskega dela smo z vidika obstoja predlogov sodelovalnih
struktur najprej analizirali priročnike za predmet družba v 4. razredu. Nato smo pet
sodelovalnih struktur predstavili učencem 4. razreda pri predmetu družba. Izbrali
smo si naslednje sodelovalne strukture: izvirno sestavljanko, več glav več ve,
preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj in sodelovalne karte.
Priprava na sodelovalno učenje je bila zelo dolgotrajna ter zahtevna. Takšnega
mnenja je tudi Peklajeva (2001), ki v svoji literaturi predstavi, da je priprava na
sodelovalno učenje zelo zahtevna in učiteljem vzame veliko časa.
Pomanjkanje časa se je izkazalo kot največja težava, saj je bila šolska ura vedno
prekratka za izvedbo načrtovane vsebine. V takšnem primeru smo vsebino
podaljšali v naslednjo uro in tako izpeljali učno uro do konca. Tako so imeli učenci
možnost dobiti povratno informacijo o lastnem delu in preko zaključne refleksije
občutiti uporabnost sodelovalnega učenja. Ugotovili smo, da bi bilo izvajanje
sodelovalnega učenja bolj smotrno v dveh zaporednih urah istega predmeta.
Podobnega mnenja je tudi Lampret (2003), ki trdi, da je učitelj tisti, ki mora na
koncu vrednotiti, kako so učenci delo opravili, ali so sodelovali med seboj, ali so
pri iskanju rešitev vztrajali, na kakšen način so prišli do rešitev, ali znajo učenci
prisluhniti mnenju drugih. Vse to našteto pa je veliko več kot le faktografska
zapomnitev vsebine.
Ugotovili smo tudi, da so bili učenci pri vseh sodelovalnih strukturah zelo
motivirani za delo. Istega mnenja je tudi Rozmanova (2003), ki je ugotovila, da so
bili učenci najbolj motivirani pri sodelovalnih kartah, saj so bili sami v vlogi
učitelja.
Ker so bili učenci prvič deležni aktivne učne strukture sodelovalnega učenja, so se
na začetku pojavile težave pri razumevanju navodil za sodelovalne strukture in
nerazvite sodelovalne veščine. Na koncu je bilo opaženo, da so bili učenci bolj
povezani med seboj. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Madruševa (2003), ki
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meni, da so se z uvajanjem sodelovalnega učenja izboljšali medsebojni odnosi pri
pouku in tudi pri dejavnostih ob pouku. Zmanjšale so se konfliktne situacije,
nestrpnosti in tudi nasilja je bilo vedno manj.
Pozitivno nas je presenetilo tudi to, da so bili učenci tako navdušeni nad
sodelovalnim učenjem, da so izrazili željo, da bi v prihodnje tudi njihova razredna
učiteljica pri svojem poučevanju uporabljala sodelovalno učenje.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili mnenja učencev o sodelovalnem
učenju. Zastavili smo si sedem raziskovalnih hipotez in vseh sedem smo tudi
potrdili. Zanimalo nas je, kako so se učenci pri sodelovalnem učenju počutili.
Ugotovili smo, da je bilo njihovo počutje pri sodelovalnem učenju zelo dobro. Eno
izmed glavnih načel sodelovalnega učenja je pozitivna soodvisnost, zato nas je
zanimalo, ali so pri sodelovalnih strukturah sodelovali vsi člani skupine. Izkazalo
se je, da so učenci vedno ali pogosto sodelovali z drugimi člani skupine. Pri izbiri
najljubše sodelovalne strukture so obstajale razlike pri prevladovanju sodelovalnih
struktur. Učencem je bila v večini najbolj všeč sodelovalna struktura več glav več
ve. Le-to so izbrali zato, ker je bila zelo zanimiva in razgibana pa tudi zaradi same
vsebine učne ure, saj so s pomočjo navedene strukture osvajali priljubljeno snov –
orientacijo. Ugotovljeno je bilo tudi, da večina učencev meni, da je delo v skupinah
boljše, saj si lahko med seboj pomagajo, se usklajujejo in poslušajo.
V raziskavi nas je zanimalo, ali učenci sprejemajo mnenje drugih članov v skupini.
Ugotovili smo, da je večina učencev vedno sprejemala mnenje drugih članov
skupine. Zastavili smo si vprašanje, ali so učenci pri sodelovalnem učenju aktivnejši
kot pri ostalih oblikah pouka. Učenci v večini menijo, da so aktivnejši pri
sodelovalnem učenju kot pa pri ostalih oblikah. Pomemben podatek predstavljajo
odgovori na vprašanje, ali si učenci pri sodelovalnem učenju zapomnijo več kot pri
ostalih oblikah pouka. Po odgovorih sodeč učenci menijo, da si pri sodelovalnem
učenju zapomnijo več.
Ker smo v analizi zastavili vprašanje, kako sodelovalne strukture dojema učiteljica,
smo z njo opravili intervju.
Zanimalo nas je, kako opredeli pojem sodelovalnega učenja. Iz njenega odgovora
je razvidno, da pozna nekaj ključnih pojmov sodelovalnega učenja in da se njena
razlaga približa razlagi Peklajeve (2001), ki sodelovalno učenje opredeljuje kot
učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna
povezanost med člani skupine, ki skušajo s pomočjo neposredne interakcije doseči
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skupen cilj. Učiteljica v svoje poučevanje ne vključuje sodelovalnega učenja, pozna
pa le eno sodelovalno strukturo – skupinsko pojmovno mapo. Izkazalo se je, da
učiteljico spremlja občutek neusposobljenosti in je zato izrazila željo po dodatnem
izobraževanju za sodelovalno učenje.
Učiteljica meni, da je učitelj tisti, od katerega je odvisen način dela pri
sodelovalnem učenju. Učitelj mora pravilno izbrati učno temo, ki je primerna za
sodelovalno učenje, učne cilje in izbrati mora tudi ustrezen predmet. Izbira je
odvisna tudi od drugih dejavnikov, kot so značilnosti razreda ali interesi učencev.
V razredu, v katerem učenci ne sodelujejo med seboj, ni smiselno uporabljati
sodelovalnega učenja.
Iz odgovorov učiteljice je bilo ugotovljeno, da imajo učitelji pri sodelovalnem
učenju zelo pomembno vlogo, tako na začetku, pri načrtovanju učne ure, kot tudi
pri sami izvedbi ure. Podobnega mnenja je tudi Vodopivec (2003b), ki meni, da
mora učitelj veliko časa nameniti opazovanju in spremljanju učencev. Le na takšen
način ugotovi, ali imajo učenci težave pri nalogah ali pri sodelovanju z drugimi
člani skupine.
Zanimal nas je tudi učiteljičin odgovor na vprašanje, kakšno vlogo imajo pri
sodelovalnem učenju učenci. Ugotovili smo, da imajo učenci zelo aktivno vlogo (so
ustvarjalni, motivirani, zbrani, sodelujejo z drugimi, so prijazni in znati se morajo
posvetovati). Učiteljica je navedla tako pozitivne kot tudi negativne strani
sodelovalnega učenja.
Opažena je bila razlika med sodelovalnim učenjem in frontalno učno obliko –
sodelovalno učenje je zagotovo bolj atraktivno in bolj zabavno kot frontalno delo.
Prav tako so učenci pri sodelovalnem učenju aktivnejši in bolj motivirani za delo.
Raziskava je bila izvedena na majhnem vzorcu. Lahko pa bi bila osnova za
obsežnejšo nadaljnjo raziskavo, v katero bi lahko vključili večji vzorec in tako
dobili zanesljivejše in verjetno bolj raznolike rezultate.
Z magistrskim delom smo poskušali predstaviti sodelovalno učenje kot aktivno
obliko učenja, z njim smo prišli do pomembnih podatkov in spoznanj. Strukture
sodelovalnega učenja bomo poskušali čim večkrat vključiti tudi v svoje poučevanje,
in sicer pri vseh predmetih in na različnih razvojnih stopnjah otrok.
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PRILOGE
PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE
Sem Tina Sladič, študentka Pedagoške fakultete v Mariboru, smer razredni pouk. V okviru
magistrskega dela me zanima vaše mnenje o sodelovalnem učenju pri pouku. Prosim, da na
vprašanje resno odgovorite in mi s tem pomagate do želenih rezultatov.
Vprašalnik je anonimen. Nikoli ne bomo izvedeli, kdo odgovarja, zato odgovarjaj tako, kot čutiš.
Vsi odgovori so pravilni.

Obkroži črko pred odgovorom!
a) deček

b) deklica

1. Kako si se počutil/a pri sodelovalnem učenju?
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo
d) zelo slabo
2. Ali ste vsi člani skupine sodelovali pri učni uri?
a) vedno
b) pogosto
c) včasih
d) nikoli
3. Katera od sodelovalnih struktur, ki smo jih obravnavali, ti je bila najbolj
všeč?
a) izbirna sestavljanka (Življenje na podeželju nekoč in danes)
b) več glav več ve (Orientacija)
c) preverjanje v parih (Šolanje v preteklosti)
d) pošiljanje vprašanj (Vas v zgodovini)
e) sodelovalne karte (Družine)
Zakaj?____________________________________________________________
____________

4. Ali ste si v skupini pomagali med seboj, se usklajevali, se poslušali?
a) vedno
b) pogosto
c) včasih
d) nikoli
5. Ali si sprejemal/a mnenja sošolcev pri sodelovalnem učenju?
a) vedno
b) pogosto
c) včasih
d) nikoli
6. Pri sodelovalnem delu sem aktiven/a:
a) bolj
b) manj
7. Ali meniš, da se pri sodelovalnem učenju zapomniš več ali manj kot pri
ostalih oblikah pouka?
a) več
b) manj

Hvala za sodelovanje. Želim ti veliko uspeha v šoli!

PRILOGA B: PROTOKOL INTERVJUJA
Intervjuvanec: razredničarka 4. razreda

Intervjuist: Tina Sladič

Datum:april 2014

Kraj: Trbovlje
VPRAŠANJA

1. Kako bi s svojimi besedami opredelili pojem sodelovalno
učenje?
2. Kakšno je vaše mnenje glede uvajanja sodelovalnega
učenja v poučevanje?
3. Ali v svoje poučevanje vključujete sodelovalno učenje?
4. Ali se čutite dovolj usposobljeni za izvajanje
sodelovalnega učenja?
5. Kakšna je po vašem mnenje vloga učitelja pri
sodelovalnem učenju?
6. Kaj pa vloga učenca pri sodelovalnem učenju?
7. Kje vidite prednosti in kje pomanjkljivosti pri
sodelovalnem učenju in zakaj?
8. V čem vidite razlike v primerjavi s frontalno obliko dela?

OPOMBE

PRILOGA C: UČNO GRADIVO ZA PRVO URO (ŽIVLJENJE NA
PODEŽELJU NEKOČ IN DANES)
Priloga 1: Predstavitev Power Point

Priloga 2: Delovni list v ekspertni skupini MODRA SPONKA
Iz gradiva, ki ste ga dobili, izpišite bistvene podatke na temo KMETIJSTVO NA PODEŽELJU NEKOČ. Pomagajte si tudi z
učbenikom.

Kmetijstvo na
podeželju nekoč

Priloga 2: Delovni list v ekspertni skupini RDEČA SPONKA
Iz gradiva, ki ste ga dobili, izpišite bistvene podatke na temo KMETIJSTVO NA PODEŽELJU DANES. Pomagajte si tudi z
učbenikom.

Kmetijstvo na
podeželju danes

Priloga 2: Delovni list v ekspertni skupini RUMENA SPONKA
Iz gradiva, ki ste ga dobili, izpišite bistvene podatke na temo HIŠA IN HRANA NEKOČ. Pomagajte si tudi z učbenikom.

Hrana in
hiša nekoč

Priloga 2: Delovni list v ekspertni skupini ZELENA SPONKA
Iz gradiva, ki ste ga dobili, izpišite bistvene podatke na temo HIŠA IN HRANA DANES. Pomagaj si tudi z učbenikom.

Hiša in
hrana danes

Priloga 3: Gradivo za delo v ekspertnih skupinah
KMETIJSTVO NA PODEŽELJU NEKOČ
Nekoč se je s kmetijstvom ukvarjalo veliko ljudi. Kmetije so bile velike, a hkrati
revne.
Kmetje so hrano pridelovali samo za lastno oskrbo. Njive so obdelovali ročno, saj
takrat še ni bilo na voljo toliko mehanizacije kot danes.
Pri oranju so si pomagali z voli, kravami in konji. Ženske so vrt okopavale z
motikami.
Včasih so hrano znali bolj ceniti, saj so zanjo trdo delali. Hrana je bila bolj zdrava,
saj takrat niso uporabljali kemijskih pripravkov oziroma fitofarmacevtskih
sredstev. Pridelovali so naravi prijazno hrano.
Na njivah so pridelovali predvsem ajdo, pšenico, krompir, fižol in zelje. V hlevu pa
so redili konje, krave, vole, kokoši ter drobnico.
KMETIJSTVO NA PODEŽELJU DANES
Po koncu 2. svetovne vojne se je z novimi načini obdelovanja zemlje, z novo
tehnologijo, z odkritjem pesticidov, herbicidov in z novimi načini intenzivnega
kmetovanja proizvodnja hrane v razvitem svetu precej povečala. Danes je v razvitih
deželah v navadi intenzivno kmetovanje z dognojevanjem in škropljenjem rastlin,
z uporabo kemikalij, ki preprečujejo rast plevela in pomorijo škodljivce. Pri vzreji
domačih živali se je namesto pašništva prav tako uveljavila intenzivna vzreja živali,
s katero se poizkuša čim prej doseči čim večji prirast mesa.
Kombajn je kmetijski stroj, ki »kombinira« oz. združuje opravila žetve, mlatenja in
čiščenja žit ter drugih rastlin, uporabljanih za predelavo zrnja. Želeni rezultat, ki ga
stroj proizvede, je separacija semen ali zrnja (med rastline sodijo koruza, soja, lan,
oves, pšenica, rž itd.); stranski produkt pa je slama oziroma lupine rastlin, ki so jim
odvzete vse hranilne vsebine.

HIŠA IN HRANA NEKOČ
Hrana je bila sestavljena iz žita, kruha, kislega zelja, mesa, rib, sira, zelenjave in
sadja. Začimbe so pomenile razkošje. Tudi sol je bilo treba (razen ob morju)
kupovati drugod. Sladili so z medom, belili s sirom. Pri jedi so si pomagali z žlico
in nožem, vilic niso poznali. Pili so medico, pivo in vino. Prehrambne navade so
obsegale zajtrk, krepek obrok ped poldnevom in močno večerjo ob sončnem
zahodu. Prehrana se je ujemala z njihovimi delovnimi navadami, saj se je delovni
dan ravnal po soncu in je trajal od sončnega vzhoda do zahoda.
Hiše v mestu so bile zgrajene iz kamna in lesa. Zunanje stene so bile kamnite, stene
med sobami pa so bile lesene. Strehe so bile iz opeke, strešnikov, desk ali slame.
Okna so bila majhna, niso bila zastekljena, ampak so jih zastirale opne iz živalskih
mehurjev, kože ali naoljen papir. Steklo je bilo zelo dragoceno. V hišah so si delali
svetlobo s svečami, ki so jih delali iz čebeljega voska. Osrednji bivalni prostor je
bil opremljen z ognjiščem. Prebivalci hiš so kuhali v kotlu, ki je visel na verigi nad
ognjiščem.
Bivalne razmere kmeta so bile slabe. Kmečke hiše so bile majhne. Navadno so
imele le en prostor z odprtim ognjiščem, ki je bil hkrati kuhinja in prebivališče,
lahko pa je služil tudi kot hlev za manjše živali. Šele v 15. stoletju se je pojavila
delitev hiše na kuhinjo in izbo. Hiše so bile pokrite s slamo ali lesom. Notranja
oprema je bila skromna, največkrat so jo sestavljale le miza, klopi in skrinje.
HIŠA IN HRANA DANES
Zapišite, kakšne hiše se gradijo danes.
V kakšnih hišah živimo danes? Koliko prostorov imajo hiše danes?
Opišite, kakšno hrano jemo. Kolikokrat na dan jemo?

Priloga 4: Delovni list v matični skupini

Hiša in hrana nekoč

Kmetijstvo na podeželju nekoč

ŽIVLJNJE NA
PODEŽELJU NEKOČ
IN DANES

Kmetijstvo na podeželju danes
Hiša in hrana danes

Priloga 5: Delovni list - KRIŽANKA

KRIŽANKA
IME: ____________
Reši križanko!
1.

3.

5.

8.

G

R

H

M

A

9.

P

L

U

G

2.

M

O

T

I

K

A

L

A

D

I

L

N

I

4.

Ž

E

T

E

V

L

Ž

A

6.

S

E

T

E

V

7.

H

L

E

V

B

L

J

E

P

L

E

T

O

J

E

K

1. Priprava za oranje, ki zemljo
obrača.
2. Služi prekopavanju in okopavanju.
3. Gre za električno napravo, v kateri
pri nizkih
temperaturah
hranimo hitro pokvarljivo prehrano.
4. Tako se imenuje spravilo pšenice
ali ječmena.
5. Iztiskanje mleka iz (kravjega)
vimena.
6. Gre za polaganje semena v zemljo,
brez nje ni žetve.
7. Zgradba, v kateri bivajo živali.
8. Ročno orodje, ki ga prepoznamo
po značilnih zobeh.
9. Odstranjevanje plevela s

PRILOGA D: UČNO GRADIVO ZA DRUGO URO (ORIENTACIJA):
Priloga 1: Zgodba za uvodno motivacijo
Kapitan Jure pluje proti jugu. Pri orientaciji uporablja kompas. V hudi nevihti, ko
ga je premetavalo na vse strani, izpustil kompas. Pognal se je za njim, saj je vedel,
da je to zanj zelo dragocen pripomoček. Še preden mu ga je uspelo prijeti, ga je
visok val odplaknil s palube v morje.
Priloga 2: Predstavitev Power Point

Priloga 3: Vprašanja za sodelovalno strukturo »več glav več ve«
1. Kaj je orientacija?
2. Koliko je glavnih strani neba?
3. Naštej glavne strani neba.
4. Katera stran neba se nahaja nasproti severu?
5. Katera stran neba se nahaja nasproti vzhodu?
6. Naštej stranske strani neba.
7. Na kateri strani vzhaja sonce?
8. Na kateri strani neba zahaja sonce?
9. Ko gledaš proti severu, je na desni

____________.

10. Ko gledaš proti vzhodu, je za teboj _____________.
11. Katera stran neba je med severom in zahodom?
12. Katera stran neba je med jugom in vzhodom?

PRILOGA E: UČNO GRADIVO ZA TRETJO URO (ŠOLANJE NEKOČ IN
DANES)
Priloga 1: Kartončki z značilnostmi za šolo nekoč za šolo danes

STROGI UČITELJI

STROGE IN POGOSTO
KRIVIČNE KAZNI

POUK V ENI IN SLABO

UČITELJ PONIŽUJE IN SE

OPREMLJENI UČILNICI

POSMEHUJE UČENCEM

LOČEN IN RAZLIČEN
POUK ZA
DEČKE IN DEKLICE
NEDOSTOPNI UČITELJI
VARSTVO UČENCEV
PRED IN PO POUKU NI
ORGANIZIRANO

MALICA PRINEŠENA OD
DOMA
DOLGOČASEN IN
ENOLIČEN POUK
UČENJE NA PAMET,
BREZ RAZUMEVANJA

POUK BREZ POSEBNIH
UČIL IN UČNIH

TABLICE, PERO, ČRNILO

PRIPOMOČKOV
POUK ŠPORTNE
VZGOJE
BREZ TELOVADNICE

POSAMEZNI ČRNOBELI
UČBENIKI BREZ SLIK
UČENCI NE SODELUJEJO

STROGA DISCIPLINA

PRI RAZLAGI, GOVORITI
SMEJO LE, ČE SO VPRAŠANI

RAZGOVORI Z UČENCI IN
PRIJAZNI UČITELJI

POMOČ UČENCEM S
TEŽAVAMI

POUK V RAZLIČNIH IN
DOBRO OPREMLJENIH
UČILNICAH
DEČKI IN DEKLICE SE
UČIJO SKUPAJ PO
ISTEM PROGRAMU

UČITELJI SPOŠTUJEJO
UČENCE

ORGANIZIRANA PREHRANA:
MALICA IN KOSILO V ŠOLI

DOSTOPNI IN

EKSPERIMENTI,

RAZUMEVANJOČI

RAZISKOVANJE, DNEVI

UČITELJI

DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE …

ORGANIZIRANO
VARSTVO ZA UČENCE

UČENJE Z RAZUMEVANJEM

PRED IN PO POUKU
ZANIMIV POUK IN

RAZLIČNA PISALA IN

NAZOREN POUK S

ZVEZKI TER KVALITETNE

POMOČJO RAZLIČNIH

POTREBŠČINE,

PRIPOMOČKOV

RAČUNALNIKI

ŠPORTNA VZGOJA V
DOBRO OPREMLJENI
TELOVADNICI
(ORODJA IN REKVIZITI)

ZANIMIVI DELOVNI ZVEZKI
IN UČBENIKI, POLNI
NAZORNIH SLIK

SPROŠČEN POUK, TUDI

UČENCI AKTIVNO

UČENCI LAHKO

SODELUJEJO PRI RAZLAGI IN

GOVORIJO

DEJAVNOSTIH PRI POUKU

Priloga 2: Delovni list za sodelovalno strukturo preverjanje v parih

Primerjaj šolsko stavbo, kazni, učitelje, učence ter šolske
pripomočke nekoč in danes. Ugotovitve zapiši v preglednico.
NEKOČ
Šolska stavba

Učilnica

Kazni

Učitelj

Učenci

Pripomočki

DANES

PRILOGA F: UČNO GRADIVO ZA ČETRTO URO (VAS V ZGODOVINI)
Priloga 1: Predstavitev Power Point

PRILOGA G: UČNO GRADIVO ZA PETO URO (DRUŽINE)
Priloga 1: Sodelovalne karte
Na prvi strani kart so zapisani neznani pojmi iz vsebinskega sklopa družina. Na
drugi strani pa razlaga pojma s prve strani. Obe strani kartice pa tvorita definicijo.

starši
vzamejo
POSVOJITEV

tujega
otroka za
svojega

sklenitev
POROKA

zakonske
zveze

družina, v
RAZŠIRJENA

kateri živijo

DRUŽINA

skupaj starši,
otroci in stari
starši

OŽJA

družina, v

DRUŽINA

kateri živijo
starši (mama
in oče) in
otroci

je oblika
DRUŽINA

skupnega
življenja

družina, v
ENOSTARŠEVSK

kateri je eden

A DRUŽINA

od staršev
sam z
otrokom ali
otroki

