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Predgovor
Projekt ESTEAM je sofinanciran iz evropskega programa ERASMUS+. Začel se
je septembra 2016 in se bo zaključil v avgustu 2019. Zavod za turizem Idrija
(prej Center za idrijsko dediščino) je koordinator projekta. Projekt se je začel z
združenjem osmih partnerjev. Zaradi različnih okoliščin so nekateri izmed teh
tekom projekta prenehali s sodelovanjem. Ob koncu projekta so projektni
partnerji naslednji:
Slovenija:
- Globalni geopark Idrija UNESCO/Zavod za turizem Idrija (prej Center
za idrijsko dediščino)
- Osnovna šola Črni Vrh
- Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Portugalska:
- Naturtejo UNESCO Global Geopark (Naturtejo,Empresa de Turismo,
EIM)
- Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova
Norveška:
- Magma UNESCO Global Geopark
Islandija:
- Locatify ehf

Glavni cilj projekta ESTEAM je bil izboljšanje kakovosti poučevanja z
inovativno metodo, ki povezuje cilje nacionalnega učnega načrta o
naravoslovnem in družboslovnem izobraževanju z razvojem mobilne
aplikacije za pametne telefone, namenjene poučevanju. Vodič pred vami bo
korak za korakom pomagal pri izboljšanju znanj in kompetenc izobraževalnih
metod pri poučevanju naravoslovja, zbiral programe in vodil pri uvajanju
novih tehnologij v učne procese in procese poučevanja naravoslovja, podajal
strokovne smernice informacijsko-komunikacijske tehnologije korak za
korakom in na ta način pomagal učiteljem, da se učijo o pripravah učnih ur
naravoslovja glede na zadnje inovativne prakse.

Dobrodošli v svetu TeachOUT!
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Projekt ESTEAM
Projekt ESTEAM je nastal, ker so učitelji naravoslovja želeli premakniti svoje
poučevanje izven učilnice. Različni vprašalniki, ki so jih izpolnili lokalni učitelji
na Norveškem, Portugalskem in v Sloveniji so pokazali, da učitelji menijo, da
nimajo dovolj časa in pomoči, da bi učence peljali na prosto. V predhodni
raziskavi za ta projekt so tudi učenci iz vseh treh držav skoraj soglasno izrazili
mnenje, da pogrešajo izobraževanje v naravi z možnostjo multisenzornega
učenja.

Dandanes se tehnologija hitro razvija in otroci ne poznajo sveta brez
pametnih telefonov, interneta in enostavnega dostopa do digitalnega sveta.
To je izziv za šole in učitelje. Pogosto se zgodi, da učenci učijo učitelje o novi
tehnologiji in zato učitelji dvomijo vase, ko je potrebno uporabiti tehnologijo
kot didaktični pripomoček pri poučevanju.

TeachOUT je orodje za učitelje, ki poskuša vpeljati tehnologijo in
izobraževanje na prostem kot bolj pogost del poučevanja. Učitelji, ki jih to
zanima, lahko ustvarijo svoj račun v sistemu za upravljanje vsebin TeachOUT.
To jim da možnost, da ustvarijo naloge, povezane z učnim načrtom, in
premaknejo poučevanje v naravo. Prav tako lahko učitelji prepustijo
učencem, da sami raziskujejo in načrtujejo poti za sošolce. Raziskave so
pokazale, da se naučimo še več, če poskušamo učiti ostale.

Po zaključku poti je omogočen dostop do lestvice z rezultati in lahko se
razglasi zmagovalca. Za učitelje je ta lestvica uporabna, saj lahko dobijo

povratno informacijo o tem, katero snov učenci obvladajo, katero pa morajo
ponoviti in se jo bolje naučiti. Z ogledom fotografij na lestvici po zaključeni
poti se lahko prepričajo, da so učenci posneli fotografije, ki so bile zahtevane,
in dodajo ali odštejejo točke, če odgovori na tak ali drugačen način izstopajo.

Aplikacijo TeachOUT lahko uporabljajo tudi geoparki ali druge institucije, ki
izobražujejo otroke ali odrasle. Če udeleženci takoj dobijo povratno
informacijo o svojih odgovorih, je to dobra motivacija, hkrati pa delo v skupini
motivira in izboljša rezultate učenja.
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Predstavitev širšega konteksta o mnenjih
učiteljev glede IKT/ digitalnih tehnologij in
pedagogike v kombinaciji z IKT
Prisotnost digitalnih tehnologij je izjemno spremenila skoraj vsa področja
našega življenja: način komuniciranja, dela, preživljanja prostega časa,
organizacije naših življenj in način pridobivanja znanja in informacij.
Spremenila je naš način razmišljanja in obnašanja. Otroci in mladostniki
odraščajo v svetu, kjer so digitalne tehnologije prisotne povsod. Ne poznajo in
ne morejo poznati drugačnega sveta. Toda to ne pomeni, da imajo kar
prirojeno sposobnost učinkovite in odgovorne uporabe digitalnih tehnologij.
1

Digitalne tehnologije so prihodnost: temu se ne da izogniti. In to je prisotno
na vseh področjih življenja.

Tudi na področju izobraževanja so se pojavile nove potrebe, predvsem na
strani izvajalcev izobraževanj. Ker se učiteljski poklic sooča s hitrimi
spremembami zahtev, učitelji potrebujejo in morajo imeti vedno širši in
zahtevnejši nabor kompetenc.

Predvsem prisotnost digitalnih naprav in dolžnost, da učencem pomagajo
postati digitalno kompetentni, od učiteljev zahteva, da razvijejo svoje
digitalne kompetence. Na mednarodnem in nacionalnem nivoju je bilo
razvitih več okvirjev, orodij za samoocenjevanje in izobraževalnih programov,
ki opisujejo vidike digitalnih kompetenc za učitelje, jim pomagajo oceniti
njihove kompetence, identificirati potrebe po izobraževanju in ponuditi
usmerjeno izobraževanje. Z analizo in povzetkom teh orodij to poročilo
predstavlja skupen Evropski okvir za digitalne kompetence učiteljev
(DigCompEdu - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/european-framework-digital-competenceeducators-digcompedu). DigCompEdu je znanstveno utemeljen okvir, ki
pomaga pri usmerjanju politik in se ga lahko neposredno prilagodi za izvajanje
regionalnih in nacionalnih orodij in programov izobraževanja.

1

Fotografija: Otroci igrajo igre na mobilnih napravah (Vir: Shutterstock)
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Poleg tega nudi skupen jezik in pristop, ki pripomore k mednarodnemu
dialogu in izmenjavi najboljših praks. Okvir DigCompEdu je usmerjen k
učiteljem na vseh nivojih izobraževanja, od zgodnjega otroštva do višjega
izobraževanja in izobraževanja odraslih, vključno s splošnim in poklicnim
izobraževanjem, izobraževanjem za osebe s posebnimi potrebami in
neformalnim izobraževanjem. Želi ponuditi splošen okvir za razvijalce
modelov digitalnih kompetenc, npr. države članice, regionalne vlade,
nacionalne in regionalne agencije, izobraževalne institucije in javne ali
zasebne ponudnike poklicnih izobraževanj.
Raziskava v projektu ESTEAM, v kateri so bile analizirane potrebe učiteljev in
učencev ter učni načrt, je pokazala, da so spremembe nujno potrebne.
Analiza in raziskava sta bili objavljeni v elektronski knjigi z naslovom
»Raziskava nacionalnih učnih načrtov v naravoslovju na Portugalskem,
Norveškem in v Sloveniji: rezultati analize s smernicami«, ki predstavlja
Intelektualni rezultat 1 tega projekta. Rezultati kažejo, da učitelji le redko ali
nikoli ne uporabljajo tablic ali mobilnih telefonov med poukom (in tudi
doma), medtem ko jih učenci že stalno uporabljajo. Ta problem je razviden
tudi v metodah poučevanja, kjer so učenci in učitelji ponovno na nasprotnih
bregovih, saj učitelji večinoma uporabljajo standardne metode, ki učencem
niso všeč. Učenci imajo raje modernejše metode (kot so aplikacije, skupinsko
delo itn.), toda te med učitelji niso tako priljubljene.

2

2

Fotografija: Učenci gledajo kratek animiran film o varovanju narave (vir: Idrija UNESCO Global
Geopark)
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določeno. Na drugi strani sta učenje in preživljanje časa v naravi dobra
protiutež času, ki ga učenci preživijo za tablicami, računalniki in televizijskimi
ekrani.
Učenje v naravi učencem pomaga, da:

3

Poleg tega se učitelji in izvajalci izobraževanj prepogosto osredotočajo na
razvoj kognitivnih kompetenc učencev, zanemarjajo pa socialni, čustveni in
fizični razvoj ter medsebojni stik učencev in njihov stik z naravo. Intervjuji so
pokazali, da se učitelji soočajo s preveč organizacijskimi težavami, da bi
izvajali poučevanje v naravi (npr. pomanjkanje časa, pomanjkanje časa za
spremstvo učencev v naravo, pomanjkanje motivacije itn.). Rezultati raziskave
o potrebah učiteljev in učencev so spodbudni. Večina učencev in učiteljev ima
manj kot pet dni aktivnosti v naravi na leto. Toda vsi bi jih radi imeli več.
V nekaterih evropskih državah že poteka proces reforme izobraževalnega
sistema, saj se zavedajo, da sta gibanje in učenje v naravi zelo pomembna za
psihofizični razvoj učencev, kar med drugim pomeni, da bi moralo biti
minimalno število dni, ki bi jih učitelji in učenci preživeli v naravi, zakonsko
3

Fotografija: Opazovanje in fotografiranje granitne skale z mobilnim telefonom (Vir: Naturtejo
UNESCO Global Geopark)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

razvijejo jezikovne in komunikacijske sposobnosti,
razvijejo samonadzor,
se naučijo sprejemati odločitve in reševati probleme,
spoznavajo, kako se dobro razumeti z ostalimi otroki,
postanejo bolj samostojni, izboljšajo samozavest in samopodobo,
se učijo o naravi, vremenu in letnih časih,
se bolje soočajo s stresom,
razvijajo vztrajnost,
razvijajo odpornost,
premagajo nekatere strahove,
preizkusijo svoje sposobnosti,
uporabijo in razvijejo svojo domišljijo.
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aktivnostmi v naravi) ter izboljšanje zanimanja in motivacije za
poučevanje/učenje naravoslovja s privlačnimi vsebinami in orodji za učence.
Pomemben cilj projekta je bil tudi višji nivo digitalnih kompetenc za učitelje in
učence.

Končni rezultat triletnega dela je mobilna aplikacija TeachOUT, aplikacija, ki
združuje vse zgoraj našteto, in »Vodič za učitelje naravoslovja –
metodologija ESTEAM korak za korakom« za učitelje, ki želijo aplikacijo
uporabljati pri poučevanju.

4

Vsa ta vprašanja in potreba po spremembah so bila povod za prijavitelje
projekta ESTEAM, da bi učenje povezali z digitalnimi tehnologijami in
aktivnostmi v naravi. Poleg razumevanja značilnosti učnega načrta za
poučevanje naravoslovja v evropskih državah je glavni cilj projekta
pridobivanje inovativnih, kakovostnih, optimiziranih metod poučevanja
naravoslovja, vpeljava novih orodij, ki ponujajo nove pristope in procese
poučevanja (aktivne pedagoške metode z digitalnimi tehnologijami in
4

Fotografija: Učenci, aktivni v naravi na izobraževalni poti, uporabljajo mobilno aplikacijo TeachOUT
(Vir: Magma UNESCO Global Geopark)
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Pregled in povzetek intelektualnih
rezultatov 1 in 2 v projektu ESTEAM
V projektu ESTEAM (Enhancement of School TEAching Methods by linking
between schools, experts and geoparks in the combination with outdoor
activities and ICT technologies – Izboljšanje metod poučevanja s
povezovanjem šol, strokovnjakov in geoparkov v kombinaciji z dejavnostmi na
prostem in IKT-tehnologijami) so bili predvideni trije glavni rezultati:
●

Rezultat 1 – Raziskava o nacionalnih učnih načrtih za poučevanje
naravoslovja na Portugalskem, na Norveškem in v Sloveniji,
● Rezultat 2 – Razvoj metodologije poučevanja: mobilna platforma
za poučevanje in uporabniško izkušnjo TeachOUT,
● Rezultat 3 – Vodič za učitelje naravoslovnih predmetov –
Postopni vodič po metodologiji ESTEAM.
Skozi navedene zaporedne korake so projektni partnerji najprej raziskali
potrebe učiteljev in učencev na področju poučevanja naravoslovja in z
upoštevanjem ugotovitev raziskave ustvarili aplikacijo TeachOUT ter Postopni
vodič za učitelje (končne uporabnike).

Dejavnosti za pripravo Rezultata 1 so se odvijale v treh UNESCO-vih globalnih
geoparkih v treh državah, ki sodelujejo v projektu (Slovenija, Portugalska in
Norveška), zajemale pa so spletni vprašalnik za učence, učitelje in bodoče
učitelje naravoslovnih predmetov ter intervjuje z učitelji v živo. Raziskava
nacionalnih učnih načrtov pri naravoslovnih predmetih v sodelujočih državah
se je osredotočala na naslednje predmete: naravoslovje, biologija, geologija,
fizika, kemija in geografija. Število predmetov in porazdelitev naravoslovnih
vsebin na predmete sta bila odvisna od države. Spletni vprašalnik je rešilo 792

posameznikov, z učitelji pa so bili v vsakem geoparku izvedeni 4 intervjuji v
živo. Vse ugotovitve o učnih ciljih, trenutnih veščinah in kompetencah
izobraževalnih metod na področju naravoslovja, mnenjih učencev o metodah
poučevanja naravoslovja in njihovih predlogih za izboljšave so bile
predstavljene v e-knjigi z naslovom »Research of National curricula in
natural science teaching in Portugal, Norway in Slovenia – Results of
analyse with guidelines« (Raziskava nacionalnih učnih načrtov za
poučevanje naravoslovja na Portugalskem, Norveškem in v Sloveniji –
Rezultati analize s smernicami). E-knjiga je bila dokončana aprila 2017 in je
na
voljo
na
spletni
strani
projekta
ESTEAM
(www.esteamproject.eu/intellectual-outputs).
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5
6

Ugotovitve analize iz Rezultata 1 so bile podlaga za zasnovo in razvoj gradiva
za mobilno platformo (Rezultat 2 v projektu ESTEAM – Razvoj metodologije
poučevanja: mobilna platforma za poučevanje in uporabniško izkušnjo
TeachOUT). Projektni partnerji so vsebino za mobilno aplikacijo razvili v
okviru treh tem: 1 – Vpliv človeka na Zemljo; 2 – Ekosistemi; 3 – Geologija.
Teme so bile izbrane tudi glede na prioritete učiteljev in učencev v vseh treh
državah.

Končni izdelek dejavnosti iz Rezultata 2 je bila aplikacija po imenu TeachOUT
– Outdoor Science Game (TeachOUT – Naravoslovna igra na prostem). Gre za
celostno izobraževalno aplikacijo za poučevanje naravoslovnih vsebin.

5

6

Fotografija: Naslovna stran Rezultata 1: »Raziskava nacionalnih učnih načrtov naravoslovja na
Portugalskem, Norveškem in v Sloveniji, Rezultati analize s smernicami«

Z aplikacijo TeachOUT lahko učitelji oblikujejo naloge in jim dodajo različne
multisenzorične vsebine (od lova na zaklad, vprašalnikov, opazovanja,
poslušanja, snemanja in proučevanja zemljevidov) ter na ta način razširijo
običajno delo v učilnici na učenje v naravi. Učenci se tako lahko spoznavajo z
naravo v naravi in se učijo, kako sprejemati samostojne odločitve, opazovati
svet okrog sebe, se do okolja vesti odgovorno, komunicirati s sošolci,

Fotografija: Človek je odvisen od naravnih surovin in s svojo dejavnostjo vpliva na naravo (Vir:
Shutterstock)
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sodelovati v skupini, uporabljati različne vire informacij pri reševanju izzivov,
analizirati rešitve ter jih pozneje v učilnici ovrednotiti in upravičiti. Aplikacija
spodbuja ustvarjalno mišljenje in rabo sodobnih tehnologij v učnem procesu.

opravljeno, da bi pridobili čim več povratnih informacij o tem, kako se učenci
in bodoči učitelji spopadajo z nalogami v aplikaciji TeachOUT (tako v
elektronski kot tiskani različici). Zanimalo nas je, ali imajo sodelujoči težave
pri razumevanju posameznih nalog, ali bi si pri reševanju nalog želeli pomoči
(namigov), ali želijo pri posamezni nalogi nemudoma prejeti povratno
informacijo, ali želijo na koncu igre videti rezultate drugih skupin, ali je bilo
reševanje nalog težavno in ali jim je učenje v naravi všeč. Testiranje je
pokazalo, da učenci nimajo večjih težav pri iskanju določenih točk v naravi, da
jim je neposredna povratna informacija všeč, da je njihovo poznavanje snovi
boljše in da so bili za učenje bolj motivirani. Zelo jim je všeč učenje v naravi.
Testiranje je pokazalo nekaj zanimivih ugotovitev in uporabnih predlogov za
izboljšave in nadgradnjo.
Z dokumentom »Razvoj ESTEAM učne metodologije« želijo projektni
partnerji končnim uporabnikom predstaviti mobilno aplikacijo, deliti svoje
izkušnje z razvojem metodologije, ki združuje učenje v učilnici in na prostem s
sodobnimi IKT-tehnologijami, ter uporabnikom predstaviti orodja, ki so jih pri
tem
uporabljali.
Ta
e-knjiga
je
objavljena
na
spletu
(www.esteamproject.eu/intellectual-outputs).
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V e-knjigi Development of teaching methodology: mobile teaching/users
experience platform TeachOUT so partnerji predstavili postopek zasnove
mobilne aplikacije za poučevanje in učenje naravoslovnih vsebin v osnovnih
šolah. Poleg tega so v e-knjigi zbrani tudi rezultati testiranja pripravljenih
gradiv za mobilno aplikacijo tako v tiskani kot digitalni obliki. Testiranje je bilo
7

Fotografija: Opazovanje poskusa s klorovodikovo kislino in apnencem (Vir: arhiv Zavoda za turizem
Idrija)

Prejšnji dejavnosti sta služili kot osnova za pripravo dokumenta Rezultat 3, eknjige z naslovom »Vodič za učenje naravoslovnih znanosti v naravi –
Metodologija ESTEAM, TeachOUT – Naravoslovna igra na prostem«.
Pričujoče besedilo je bilo pripravljeno za učitelje, ki želijo v učilnici skupaj z
učenci uporabljati aplikacijo TeachOUT. Tako kot prva dva rezultata je tudi
Rezultat 3 objavljen na spletu (www.esteamproject.eu/intellectual-outputs).
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Metodologija poučevanja
Človek je bitje, ki se stalno uči. Učenje je proces, ki ne poteka le v šoli, temveč
praktično na vsakem koraku. Učenje se začne takoj po rojstvu: že dolgo pred
vstopom v šolo intenzivno pridobivamo znanje in izkušnje iz vsega okrog nas,
tako doma kot na prostem. Ob vstopu v šolo se začne obdobje načrtovanega
učenja v učilnici, ki pa nikakor ne sme biti edini prostor, kjer pridobivamo
znanje. Zlasti v današnjem času se je treba zavedati, da mladi ne preživijo
veliko prostega časa v naravi, zato bi moralo učenje na prostem postati
pomemben dodatek tradicionalnemu pristopu k poučevanju.

V tem okviru imamo učitelji široko izbiro in svobodo na poti do zastavljenih
ciljev. Sami izbiramo učne metode, ki so ustrezne za določeno skupino
učencev v določenem okolju in času. Sodobne metode stremijo predvsem k
angažiranju in spodbujanju učencev, da poiščejo in izberejo nove vrednote v
globalnem svetu. Zato tudi sodobni učitelj ne povezuje poučevanja s
pridobivanjem novih konceptov, ki jih učenci razumejo abstraktno, temveč z
novimi veščinami in znanjem.
Če predpostavljamo, da osnovni načini potekajo na naslednji način:
- prenos znanja (omogoča pridobivanje znanja, faktografijo in reprodukcijo),
- spodbujanje razvoja (omogoča razvoj intelektualnega potenciala in
ozaveščanje),

Z združevanjem tradicionalnega učnega okolja (učilnice) z razširjenim in
obogatenim učnim okoljem (naravo) v učencih zanesljivo vzbudimo več
radovednosti, zanimanja, motivacije in navdiha za raziskovanje in odkrivanje
novih veščin. V naravi pridobljeno znanje ne temelji le na teoretičnih
izhodiščih in dejstvih, temveč tudi na neposrednih multisenzoričnih izkušnjah,
dogodkih, eksperimentih in raziskovanju na splošno. Tudi fizična aktivnost
pozitivno vpliva na zdravje, razvoj, koncentracijo in učenje.

- vodenje in zaznavanje (omogoča razvoj znanja, odgovornosti in
iniciativnosti),
- razvoj veščin (urjenje, proceduralno znanje),
potem sodobni učitelj posveti najmanj časa prenašanju znanja in se
osredotoča predvsem na druge tri načine poučevanja.
Sodobne metode poučevanja združujejo značilnosti zadnjih treh načinov
poučevanja.

Učitelj je že davno izgubil vlogo poglavitnega vira znanja in spoznanj. Danes je
na voljo neskončno možnosti za pridobivanje dejstev, informacij in različnih
podatkov iz širokega nabora virov, zato je tudi frontalni način poučevanja
otrok minil. Učitelj ima vlogo moderatorja na poti skozi težavni prehodni gozd
širokega nabora informacij, na poti do cilja – formalnega znanja. Formalno
znanje je cilj države, z implementacijo učnih načrtov pa je država pridobila
sistematični uvid v znanje državljanov.
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• Učenje v naravi – terensko delo
Učenci v naravi opazujejo, izvajajo eksperimente, zapisujejo meritve,
razvrščajo podatke ipd. S tem razvijajo svoj potencial in se zavedajo narave,
razvijajo občutek odgovornosti do narave in vrstnikov ter iniciativnost pri
iskanju rešitev v nepredvidljivih situacijah, pa tudi veščine opazovanja,
eksperimentiranja ipd.

(z vsemi podkategorijami) je treba poučevati v neposredni povezavi z virom
znanja, tj. z naravo, ki je najboljša učilnica, a obenem tudi najbolj
nepredvidljiva in spremenljiva.
●
●

• Delo v laboratoriju
Spodbuja razvoj znanstvene metode kot oblike reševanja problemov. Pri
učencih spodbuja natančnost, sistematičnost, opazovanje ipd. Primerno je za
spoznavanje novih konceptov, razvoj veščin in oblikovanje stališč.

●

●
• Upravljanje s sredstvi, analiza in diskusija
Ta metoda pomaga učencem razumeti kompleksna razmerja, oblikovati
lastna stališča in sprejemati samostojne odločitve. Pri tej metodi si učenci
izmenjujejo ideje, se pogovarjajo o rezultatih eksperimentov ali načrtujejo
nove dejavnosti. Diskusija poteka po navodilih učitelja, do nje lahko pride
spontano. Skupinska diskusija razvija sposobnost vodenja in kritičnega
mišljenja ter občutka za skupinsko delo in je kot taka primerna za
spreminjanje pogledov skozi demokratični dialog.

●
●

●

• Igranje vlog
Učenci se poistovetijo z ljudmi ali predmeti in odigrajo situacijo, ki jo
raziskujejo. To jim omogoča, da razvijejo različne potenciale, vodi do novih
uvidov in razvija veščine ter iniciativnost.

Pri izbiri kateregakoli od štirih osnovnih načinov poučevanja mora učitelj
razmisliti o dejavnosti učenca na poti do zastavljenega cilja. Področje znanosti

●

Vse zgornje lahko povežemo z aplikacijo TeachOUT in tako
utemeljimo koristi njene uporabe.
Aplikacija je orodje za učenje o naravi v naravi in učencem omogoča,
da se samostojno odločajo pri reševanju nalog, navadi jih na
opazovanje okolja in odgovorno ravnanje.
Ko učenci delajo v skupinah, jim omogoča, da se pri skupnih
odločitvah sporazumevajo in sodelujejo z vrstniki. Navaja jih na
skupinsko delo, ki je podlaga za razvoj znanosti v prihodnosti.
Aplikacija povezuje delo v naravi z delom z delom s sredstvi in
učencem omogoča, da najdejo ustrezne odgovore s pomočjo virov,
dostopnih preko aplikacije.
S pomočjo aplikacije učencem učimo praktične rabe sodobne
tehnologije pri učenju vedno veljavnih zakonov narave.
Pri delu v naravi se obnese tudi metoda igranja vlog, saj aplikacija
omogoča snemanje, posnetek pa je pozneje mogoče analizirati, s
čimer se lahko naučimo novih dejstev.
Z uporabo aplikacije razvijamo sposobnost uporabe mobilnih
telefonov in tablic v izobraževalnem kontekstu. S tem povezujemo
sodobno tehnologijo s poučevanjem in otrokom omogočamo, da
razmišljajo o potencialnih pomanjkljivostih in prihodnjih izboljšavah.
Aplikacija nam omogoča, da združujemo prednosti dela v naravi z
napredkom na področju digitalizacije.

Tako kot otroci raziskujejo, kar jih zanima, tudi učitelji stalno iščejo
najučinkovitejše metode za doseganje kakovostnega znanja in veščin.
Aplikacija TeachOUT je eden od korakov na poti stalnega spreminjanja in
izboljševanja poučevanja.
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Značilnosti izobraževalnih dejavnosti v
naravi, priprava in motivacija učencev za
delo na terenu

ekskurzijah, učencem omogočajo, da razlagajo naravo, jo cenijo, ljubijo,
spoštujejo, skrbijo zanjo in v njej uživajo bolj ozaveščeni.

Predstavitev značilnosti implementacije izobraževalnih
dejavnosti v naravi

Priprava in motivacija učencev za delo na terenu –
primeri dobre prakse: Primer Geoparka Naturtejo
(UNESCO Globalni geopark)

Znanstveno izobraževanje bi moralo vključevati dejavnosti v različnih učnih
okoljih (učilnica, teren, muzej/preskusni center in laboratorij). Učitelj bi mora
različna okolja uporabljati za medsebojno dopolnjevanje, pri čemer bi stremel
k povezavam med notranjimi (učilnica, laboratorij, muzej/preskusni center) in
zunanjimi dejavnostmi (narava). Geoznanosti imajo ogromno vrednost kot
didaktični viri. V vsakodnevnem življenju smo obdani s geološkimi elementi,
kakršni so denimo kamni, ki jih imamo v hiši ali šoli. To so primarne lokacije,
na katerih lahko pridemo v prvi stik z geološkimi dejavnostmi. Za bolj
poglobljeno učenje geoznanosti pa je neposreden stik z geodiverziteto nujen,
najsi gre za formalne ali neformalne dejavnosti. V tem smislu ekskurzije
omogočijo geodiverziteti ogromen izobraževalni doprinos. Teren/narava je
središče dejavnosti, kjer lahko poučujete znanstveno metodo in zares
doumete, kako znanstveniki (npr. biologi in geologi) gradijo znanstveno
znanje o zemeljski zgodovini in razvoju življenja
Teren je idealno mesto, kjer lahko ustvarite situacije/probleme in učne
strategije, ki vodijo k njihovemu reševanju. Pri tem predpostavljamo, da
učenci aktivno sodelujejo v svojem lastnem učenju. Delo na terenu je
poglavitnega pomena, saj omogoča sledeče: povezavo z naravnim okoljem,
kar učencem omogoča razumevanje okoljskih spremenljivk; identificiranje in
znanje geodiverzitete in lokalne/regionalne biodiverzitete preko
neposrednega stika s kamninami, fosili, minerali, rekami, jezeri, zemljo,
pokrajinami, floro in favno itd.; vključujoč pogled na procese v naravi; in
celostna perspektiva vsega naštetega. Tako dejavnosti, ki potekajo na

Trije temelji UNESCO Globalnih geoparkov so (geo)izobraževanje,
geoohranjanje in geoturizem. Geoparki stremijo k vzpostavitvi trajnostnega
gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja svojega območja. Za
učinkovito ohranjanje geološke dediščine je treba celostno izobraževati in
ozaveščati šolsko populacijo glede ohranjanja in spoštovanja narave.
Najpogostejša strategija geoparkov združuje dejavnosti pred delom na
terenu, delo na terenu in dejavnosti po delu na terenu.
Izobraževalne storitve UNESCO Globalnega geoparka Naturtejo so se začele v
šolskem letu 2007/2008 in vključujejo tri vrste izobraževalnih programov:
Šola gre v Geopark, Geopark gre v šolo in Anim'A Rocha. Ti programi se
izvajajo za učence in učitelje z izobraževalnih ustanov (od malih šol do
univerzitetnega nivoja), delujočih na območju geoparka in drugod po državi, a
tudi v tujini. Dejavnosti so dodatek učnim načrtom za predmete geoznanost,
biologija, okoljska izobrazba, zgodovina, geografija, turizem, razvoj podeželja,
portugalščina, državljanska vzgoja, območno načrtovanje, zaščitena območja,
telovadba ipd. Dejavnosti so ponavadi interdisciplinarne, nadzorujejo pa jih
strokovnjaki iz Geoparka Naturtejo oz. zunanji izvajalci z višjimi znanstvenopedagoškimi kvalifikacijami na področju geoznanosti, geološke dediščine,
biologije in/ali geografije. Trenutno je partnerjev v izobraževalnih programih
25 (npr. interpretacijski centri, muzeji, podjetja za animacijo turistov,
nevladne organizacije na področju varstva okolja, center za usposabljanje
učiteljev, zasebna podjetja, rezervati, raziskovalni centri, univerze, višje šole
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ipd.). V izobraževalne programe je integriranih 13 geoznamenitosti (od
skupno 176 popisanih), 10 muzejskih prostorov, 8 pohodniških poti
geološkega pomena in ena pot za čolne/kajake.
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Fotografija: Park fosilnih sledi Penha Garcia, eden izmed 17-ih geo-spomenikov.

10

Fotografija: Center za interpretacijo biodiverzitete “Idanha Lands”
Fotografija: Izlet s čolnom - Ródão Geomonument
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Leta 2011 je bila vzpostavljena spletna stran »Geonaturescola« na temo
izobraževalnih storitvah Geoparka. Spletna stran in brošura sta namenjeni
diseminaciji in rezervaciji izobraževalnih programov, vključuje pa tudi
izobraževalna gradiva za učitelje (www.geonaturescola.com).

znamenitosti za razumevanje evolucijske zgodovine življenja in planeta
Zemlja.

V izobraževalnem programu Šola gre v Geopark je 13 interdisciplinarnih
izletov, ki trajajo pol dneva ali en dan, razdeljeni pa so na 7 občin v območju
Geoparka Naturtejo. Izlete je mogoče kombinirati v izobraževalne programe,
ki trajajo dva dneva ali več in vključujejo delavnice ali druge dejavnosti po
naročilu.
12

11

V Geoparku Naturtejo se najbolj posvečajo dejavnostim na terenu in izletom v
naravo. Te dejavnosti so temelj izobraževalnih storitev. Izleti v naravo in
interdisciplinarni pouk v naravi, ki vključujejo izobraževalne programe
Geoparka Naturtejo, omogoča udeležencem, da stopijo v neposreden stik z
naravnim okoljem, v katerem se lahko poučijo o geoznamenitostih in se
ukvarjajo s športom v naravi. Različne dejavnosti omogočajo učencem, da
sprevidijo pomembnost ohranjanja teh ključnih

11

Fotografija: Spletna stran izobraževalnih storitev geoparka (www.geonaturescola.com)

12

Fotografija: Promocijski letak z izobraževalnimi programi
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13
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Izobraževalni program »Geopark gre v šolo« je namenjen šolam znotraj
Geoparka, in sicer brezplačno. Vključuje tudi izlet »Geodiverziteta okrog naše
šole« in 8 predlogov delavnic.
14

13
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Fotografija: Izlet v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
Fotografija: Izlet v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
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Fotografija: Izlet v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
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Tudi izobraževalni program »Anim'a Rocha« je namenjen učencem z območja
Geoparka in sestoji iz letnih projektov (pouk v šoli pred terenskim delom,
izleti v naravo, delavnice, razstave izdelkov iz prejšnjih projektov), dejavnosti
za raziskovanje razstav, dejavnosti za praznovanje okoljskih in drugih
tematskih dni (npr. mednarodni dan zemlje, nacionalni dan geološke
dediščine, mednarodni dan dreves, mednarodni dan pragozdov, mednarodni
dan okolja, mednarodni dan otrok ipd.), šolskih tekmovanj na temo
okoljevarstva in seminarskih nalog/predstavitev izdelkov, dejavnosti,
vključenih v urnik v Teden evropskih geoparkov.
16
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Fotografija: Aktivnosti v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
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Fotografija: Terenske aktivnosti v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
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Da bi učence lahko pripravili in motivirali pred terenskim delom in pred izleti
v naravo (pri pouku pred izletom), Geopark učiteljem in učencem nudi
različna izobraževalna gradiva:














Med izleti in delavnicami v naravi znotraj izobraževalnih programov Geoparka
Naturtejo je mogoče uporabiti naslednja izobraževalna gradiva:
●
●

Priročnik za učitelje za vsak izlet z opisom tem, vsebine in konceptov,
ki jih izlet obravnava (www.geonaturescola.com)
Multimedijska gradiva: obisk rudnikov Segura in Monforte da Beira
Poenostavljena geološka karta
Nacionalni preizkus znanja o geodiverziteti geoparka
Knjiga »Fossil Route: Questions and Answers« (Pot fosilov: Vprašanja
in odgovori)
Prostočasne dejavnosti z različnimi tematikami
Znanstveni članki in znanstvene informacije o vsaki ekskurziji
Vzorci kamnin, mineralov in fosilov iz Geoparka
Silikonski odlitki fosilov in kalupi fosilov
Predstavitve v PowerPointu
Dokumentarni film »We are the Ponsul River« (Mi smo rekla Ponsul)
Igra z dominami »Domino Geopark Naturtejo«
Igra »Roll, roll the Trilobite« (»Zavrti trilobita«)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Ilustrirane sheme velikosti A3.
Modeli, izdelani iz vsakdanjih materialov, s katerimi je mogoče
razložiti koncepte ali geološke procese (modeli trilobitov, Cruziane,
sinklinal, antiklinal).
Priročniki in delovni listi za učence.
Priročniki in delovni listi za raziskovanje razstav.
Igre (Sestavljanke Geoparkove poenostavljene geološke karte in
geospomenikov, sestavljanke za geološke karte različnih občin
znotraj Geoparka, sestavljanke geospomenikov, igre spomina in
povezovanja).
Priročniki za prepoznavanje rastlin in ptic.
»Modul za poučevanje geoznanosti na terenu: geoparki in
geoznamenitosti«.
Vzorci rastlin, značilnih za Geopark.
Igre spomina (avtohtone rastlinske vrste v Geoparku, živali iz
paleozoika).
Igra z naborom barv iz narave.
Igra »Trilobites fishing« (Ribarjenje trilobitov).
Igra »Geological time« (Geološki
čas),sestavljanka geoznamenitosti
Penamacor,
sestavljanka
geodiverzitete v Penamacorju.
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Fotografija: Izobraževalna igra v Naturtejo UNESCO Global Geoparku

19

Fotografija: Izobraževalna igra v Naturtejo UNESCO Global Geoparku
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Med dejavnostmi v naravi lahko učenci aktivno pripomorejo k izboljšanju
kakovosti okolja na območju geoparka, tako da npr. pobirajo smeti, sadijo ali
sejejo rastlinske vrste, značilne za geopark. V letnih izobraževalnih projektih
lahko učenci interpretirajo in vrednotijo naravno in zgodovinsko-kulturno
dediščino geoparka. V okviru tega lahko pripravljajo izdelke skozi celotno
šolsko leto, nato pa jih predstavijo šolski skupnosti in javnosti nasploh.

Najpogostejše dejavnosti za učitelje so seminarji v okviru izobraževalnih
projektov, v katere je vključen geopark (npr. Geoschools in projekt ESTEAM –
Nove tehnologije, nova metodologija: Predstavitev aplikacije TeachOUT),
ekskurzij, akreditiranih tečajev (npr. Terensko delo v Geoparku Naturtejo;
Geopark Naturtejo kot izobraževalni vir) in konference na temo okoljskega
izobraževanja (XVIII. konferenca portugalskega Združenja za okoljsko
izobraževanje; XV. konferenca FAPAS o ohranjanju narave in okoljskem
izobraževanju).
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Fotografiji: Predstavitev aplikacije TeachOUT
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Projekt ESTEAM z aplikacijo TeachOUT (igro za poučevanje znanosti v naravi,
ki jo je mogoče uporabljati interdisciplinarno) in priročnikom, ki po korakih
opisuje metodologijo ESTEAM za učitelje, je odličen dodatek k inovacijam v
metodah poučevanja s pomočjo tehnologij, kot so računalniki, pametni
telefoni in tablice (tako v predterenskih in poterenskih dejavnostih kot med
samo ekskurzijo). Metodologija in aplikacija sta na voljo učiteljem in
izvajalcem programov v UNESCO Globalnem geoparku Naturtejo, da z njima
spodbudijo učence, da bolj konstruktivno sodelujejo pri učenju skozi igro in
obenem uživajo v naravi. Geoparki Mreže globalnih geoparkov UNESCO imajo
tako na voljo novo izobraževalno orodje za svoje izobraževalne dejavnosti.

Združenje šol José Silvestre Ribeiro (Agrupamento de Escolas José Silvestre
Ribeiro) iz Idanhe-a-Nova, drugi portugalski partner v projektu ESTEAM, je z
učenci (od predšolskih do srednješolskih, med 3. in 18. letom) in učitelji
aktivno sodeloval v izobraževalnih programih Geoparka Naturtejo že od
njihovega začetka. V tem času so bili razviti nekateri letni projekti (npr.
Projekt za reko Ponsul; Spoznaj svoj geopark; Spoznaj geoznamenitosti
Geoparka Naturtejo v svoji občini), sodelovali pa so tudi pri ekskurzijah,
dejavnostih za sajenje avtohtonih rastlinskih vrst v Tednu avtohtonih gozdov,
pobiranju smeti, šolskih tekmovanjih na temo okolja, delavnicah za izdelavo
replik fosilov, akreditiranih tečajih za učitelje ipd. Med šolskima letoma
2007/2008 in 2018/2019 (maj) je v dejavnostih za izobraževanje na področju
geoznanosti za trajnostni razvoj, ki jih je promoviral UNESCO Globalni
geopark Naturtejo, sodelovalo skupno 33.527 učencev in učiteljev iz šol
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Fotografiji: Predstavitev aplikacije TeachOUT za učitelje v Agrupamento de Escolas de Idanha-aNova and at Monsanto
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sedmih občin znotraj Geoparka, iz drugih portugalskih krajev in iz tujine (od
male šole do univerz in univerz za tretje življenjsko obdobje).
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Predstavitev primerov in izkušenj
uporabnikov, ki so sodelovali v pilotnem
testiranju tehnologije
Slovenska šola
Izobraževalno pot na aplikaciji smo testirali z 22 učenci 6. in 7. razreda. Pot se
deloma nahaja na cesti do bližnje vasi. Ker so bili otroci, ki so pot testirali,
stari okrog dvanajst let, smo jih med testiranjem aplikacije morali ves čas
spremljati in zato otroci med delom na terenu niso bili deležni takšne
svobode.
Učenci so bili ob dejstvu, da bodo učno uro preživeli zunaj, res motivirani, še
zlasti pa bili veseli rabe mobilnih telefonov v izobraževalne namene. Delo v
majhnih skupinah, ki so tekmovale med sabo, je pomenila, da je bila učna
izkušnja velik izziv. Čeprav je pot prevej dolga, učenci niso imeli težav z
odkrivanjem mest z različnimi izzivi in z razumevanjem nalog. Nekateri učenci
so se pri reševanju nalog poslužili tudi namigov.
Učenci so se večinoma strinjali, da so vsebino, ki so jo predtem obravnavali v
razredu, bolje razumeli po uporabi aplikacije na terenu. Najbolj jim je bila
všeč jama na poti; kar se tiče tipov vaj, pa so jim bile všeč vse naloge, še zlasti
pa snemanje selfija.
Glede na anketo, narejeno tik po pilotnem testiranju, bi si učenci želeli več
informacij o poti, ki jih učitelj lahko vključi v opis poti znotraj aplikacije. Radi
bi imeli težje naloge, nalog, ki vključujejo eksperimente, in več iger. Na
podlagi rezultatov ankete je za učence zelo pomembno, da dobijo takojšnjo
povratno informacijo in svoje rezultate lahko primerjajo z drugimi, kar jih tudi
motivira.

Portugalska šola
Preizkus aplikacije TeachOUT je potekal v Monsantu novembra 2018. Skupino
učencev, ki so prvotno opravili test v papirni različici, smo povabili k
sodelovanju v drugem preizkusu bodoče aplikacije TeachOUT.
Glavni cilj drugega testiranja je bil preizkusiti nekaj značilnosti in potencialov
aplikacije in narediti primerjavo dinamike, rezultatov in nivoja zadovoljstva
udeležencev med prvim in tem testom. Prvotni skupini smo dodali še eno
skupino približno 15 učencev 11. razreda. Skupno število učencev je bilo 33,
od tega 19 dečkov. Kot rezultat povečanja skupine se je povprečna starost
zvišala na približno 14,5 let. Popravili smo nekaj (zgolj funkcionalnih) vidikov
prvotnega testa, a obdržali prvotno obliko. Povratne informacije učencev s
prvega testa so bile zelo pozitivne, v drugem preizkusu pa so rezultati
predložene ankete pokazali še večji nivo zadovoljstva.
Odziv na vprašanja in predlagane izzive je bil zelo naklonjen. Učenci so precej
zlahka našli točke z izzivi ter pravilno interpretirali naloge, ki so jih morali
izvesti, in probleme, ki so jih morali rešiti. Prisotnost določenih namigov ob
poti, ki jih je bilo v papirni verziji manj, se jim je zdela zelo pomembna in
odločilnega pomena pri interpretaciji poti, ki ji morajo slediti. Nekaj težav, s
katerimi so se srečali pri določanju poti in ki so jih omenili pri prvem
testiranju, je bilo tako odpravljenih. Zaradi različnih vrst vprašanj, še zlasti pa
zaradi slik, zvokov in videov, ki so predstavljeni v aplikaciji in se občasno
pojavijo med potjo, so bili izzivi veliko bolj zanimivi in zelo dobro sprejeti med
različnimi udeleženci. Igralci so prav tako z navdušenjem pozdravili takojšnje
točkovanje in podan pravilni odgovor v primeru napake.
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Ko so opravili z izzivi, je bilo slišati vesele in navdušene komentarje. Večina
učencev je izrazila zanimanje za ponovitev dogodivščine in sodelovanje v
izzivih drugod. Manj pozitiven vidik je bil ta, da se je bilo ponekod z mobilnim
telefonom težje premikati po poti, ki je bila deloma vijugasta in skalnata, kar
je povečalo možnost za padec in poškodovanje naprave. Učenci so omenili
nekaj težav pri iskanju določenih točk, ker je bila njihova lokacija na GPSstoritvah elektronske naprave slabo opredeljena. Najbolj pozitivni vidiki so
bili: ustvarjena dinamika, igrivost, preprosta uporaba, možnost pristopa k
različnim temam z različnih področij in disciplin, razumevanje predmetov ter
primerjava rezultatov in odgovorov. Igralci so razumeli, da lahko v vsakem
trenutku vidijo lokacijo nasprotnih ekip in njihovih točk, kar jim je bilo všeč.
Ideja učenja skozi igro je prisotna preko celotne analize različnih mnenj.

Norveška šola
TeachOUT smo preizkusili z 20 učenci, samimi fanti iz 9. in 10. razreda, na
območju Hestnes v Egersundu na Norveškem. Šlo je za 4–5 km dolgo pot blizu
morja, ki poteka skozi raznoliko pokrajino z označenimi potmi in se nahaja v
bližini njihove šole, Husabø Ungdomsskole.
Vreme je bilo tipično za Norveško jeseni: toča, dež in močan veter, zato je
nekaj učencev že zelo zgodaj izgubilo motivacijo. Učence smo razdelili v
skupine po 4 ali 5 dečkov. Naložili so si aplikacijo in pot začeli, ko so bili še
vedno povezani na Wi-Fi v svoji učilnici. Prisotni so bili trije učitelji, ki so se
skušali razporediti tako, da bi pokrivali celotno pot in tako zagotovili, da so bili
učenci deležni pomoči, če so jo potrebovali.
TeachOUT je dobro deloval vse do lokacije št. 4. Iz nekega razloga se je ta
lokacija nahajala na morju. Pozneje smo odkrili, da je napako povzročil hrošč

v aplikaciji, kar so razvijalci popravili, a pri učencih je to povzročilo velik upad
navdušenja nad aplikacijo. Jezilo jih je, da poti niso mogli nadaljevati in tako
niso izkusili zadnjih treh lokacij.
Če povzamemo, je prvo uradno testiranje TeachOUTa na poti Hestnes
potekalo v redu, a hrošč, povezan z lokacijo 4, je povzročil nekoliko
frustracije. Prav tako smo izkusili nekaj težav z aplikacijo na telefonih
nekaterih učencev in z njihovim povezovanjem preko GPS-a. Zaradi tega smo
morali razdreti skupine brez funkcionalnih telefonov in te učence razdeliti
med ostale skupine. To je povzročilo, da so bile skupine prevelike, preveč
učencev pa zato ni sodelovalo. Vendar pa so bili učenci naklonjeni
nadaljnjemu testiranju in so odtlej TeachOUT preizkusili še večkrat in na
različnih območjih Magma Geoparka. Sedaj vedo, da aplikacija deluje in kako
deluje, TeachOUT pa imamo za uporabno didaktično orodje naših lokalnih
učiteljev.
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Fotografija: Testiranje na Norveškem
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Fotografija: Testiranje v Sloveniji
Fotografija: Testiranje na Portugalskem
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Možnosti predstavitev in prenosa
naravoslovnih vsebin z IKT-tehnologijami
Znano je, da sodobne IKT-tehnologije igrajo pomembno vlogo v procesu
poučevanje/učenja na vseh stopnjah izobraževanja in tako znatno izboljšajo
kakovost pedagoškega dela. Poleg tega novih učnih okolij ni mogoče ustvariti
brez uporabe IKT-tehnologij. K IKT-tehnologijam pri poučevanju
naravoslovnih vsebin (npr. geologije) se zatekamo zaradi vse bolj razširjene
rabe računalnikov, pametnih telefonov in tablic ter zaradi vseprisotnosti
spleta in satelitskih podatkov. Predstavljamo nekatere prednosti tega
pristopa z izobraževalnega vidika, obenem pa tudi nekaj njegovih slabosti in
nevarnosti.

Potencialne nevarnosti so povezane z naslednjim:
●

●

●
●

Tveganje, da tehnologija popolnoma izrine neposredne fizične
izkušnje, ki so temeljne pri učenčevem usvajanju načina, na katerega
se razvija naravoslovje (zlasti geologija, kemija, fizika in biologija).
Prekomerna raba IKT-tehnologij lahko učence loči od neposrednega
stika z naravo, kar jih lahko privede do razmišljanja, da je resničnost
virtualna in ne naravna.
Prekomerna raba računalnikov, telefonov in tablic lahko privede v
odvisnost od naprav in do težav z vidom in držo.
T. i. »mcdonaldizacija znanosti«, tj. problem hitrega učenja, pri
katerem se izobrazba ponudi na hiter način s pomočjo neke vrste
čudežnih receptov, ki naj bi učenje olajšali, ga naredili prijetnega in
dosegljivega skoraj brez truda.

Glavne prednosti so povezane z naslednjim:
●
●

●

●

Hitra dostopnost velikih količin podrobnih informacij, kar učitelju
prihrani čas in mu omogoča, da podatek preveri na licu mesta.
IKT-tehnologije omogočajo koristne in zapletene simulacije za
predstavitev kompleksnih idej in vzorcev, ki jih učenci brez uporabe
IKT-tehnologij ne bi mogli dojeti.
IKT-tehnologije omogočajo tudi interaktivne in vizualne razlage, kar
je v tradicionalnem, na knjigam osnovanem načinu poučevanja težko,
zlasti v primeru najnovejših odkritij.
Nenazadnje lahko tehnologije pomagajo prenašati znanje na tiste
dele populacije, ki so bili prej zapostavljeni, s čimer ponujajo izjemne
priložnosti za socialno in ekonomsko mobilnost.

Kljub temu menimo, da bi se morale možnosti uporabe IKT-tehnologij v
naravoslovju razvijati v naslednje smeri:
●

●
●
●

simulacije in animacije, ki naslavljajo težavna področja
konceptualnega razumevanja ter omogočajo interpretacijo redkih in
kompleksnih geoloških pojavov,
izdelava orodij, ki lahko prikažejo določene predmete ali pojave, ki jih
ni mogoče opazovati vizualno,
učitelji morajo razvijati znanje, kako vpletati IKT-tehnologije v svoje
poučevanje, in povečati dostop do obstoječih učnih gradiv,
v povezavi s predhodno točko: izboljšati je treba rabo IKT s
poenostavljanjem celotnega procesa s pomočjo orodij in programske
opreme, ki je namenjena vsakdanji rabi,
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●
●
●
●
●

IKT-orodja morajo biti privlačna za učence, spodbujati jih morajo pri
izražanju zanimanja za naravoslovje,
IKT-orodja morajo postati popularnejša in ustvariti interaktivne
spletne strani, ki v učencih vzbudijo zanimanje za naravoslovje,
implementacija komunikacijskih tehnologij za izboljšanje pogojev
komunikacije med učenci in učiteljem ter okoljem,
proces razvoja nove izobraževalne programske opreme se mora bolj
posvečati ustvarjalnosti in izvirnim nalogam,
IKT-tehnologija mora biti potrjena kot del učnih načrtov ter
pripomoči k njihovi izboljšavi; razvoj nove izobraževalne programske
opreme se mora vedno bolj osredotočati na nacionalne jezike.

Nekatere od najboljših izobraževalnih aplikacij za naravoslovje, ki so trenutno
na voljo, so naslednje:
●
●

●

●

●

EarthViewer omogoča uporabnikom, da raziskujejo geološko
preteklost, sedanjost in prihodnost Zemlje.
WWF Free Rivers je zanimivo izobraževalno orodje, ki prikazuje, kako
močno rečni sistemi vplivajo na naravo in človeško civilizacijo ter
kako lahko te ključne naravne sisteme poškodujemo ali ohranimo.
Earthquake je priljubljena geološka aplikacija, s katero se učimo o
potresih s pomočjo različnih podatkovnih virov. Omogoča nam, da
pridobimo podatke o najnovejših in najstarejših potresih z vsega
sveta.
Biology je uporabna aplikacija za učitelje biologije. Gre za bolj
interaktivno orodje, ki učencu omogoča, da odgovarja na vprašanja,
igra igre in raziskuje različne značilnosti sesalcev.
Chemistry je aplikacija, ki vodi učence skozi eksperimente in jim nudi
dodatne informacije o sestavi molekul.

●

Kamencheck je aplikacija, ki so jo razvili na Univerzi v Ljubljani in
pomaga razlikovati različne vrste kamnin. Gre za gradivo za e-učenje,
ki bo pripomoglo h kakovosti poučevanja geoloških vsebin pri
naravoslovnih predmetih znotraj formalnega šolskega sistema
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Navodila za učitelje: kako pripraviti igro lov
za zakladom na pametnih telefonih za
uporabo na terenskih izletih z učenci

Projekt pripravlja orodja za učitelje, s katerimi izkušnjo učenja na
ekskurziji spravijo v igro:







Kaj je project ESTEAM?

Lov za zakladom na naši platformi v oblaku
Igre z vsebino, ki ustrezajo učnemu kurikulumu
Učna izkušnja je lahko igra z izzivi in reševanjem problemov
Uporaba aplikacije kot učnega pripomočka na ekskurzijah
Vključite rezultate in jih delite

Kako sodelujete?
Prijavite se na platform ESTEAM

1.
2.

3.

Photo: The TeachOUT logo

Najbližji kontaktni osebi pošljite elektronsko sporočilo, v katerem
jo zaprosite za dostop in v katerega vključite:
a. dokazilo, da delate v izobraževanju
b. podatek o tem, v kateri šoli delate
c. nekaj relevantnih podatkov o tem, kako bi želeli orodje
uporabljati pri izobraževanje
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Obiščite spletno stran: https://www.esteamproject.eu/teachoutcontact

Čez nekaj dni bi morali prejeti elektronsko sporočilo s kodo za dostop
in navodili za prijavo na platformo. Nato se boste s svojo kodo
prijavili na Locatify Creator CMS.
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Pričnite z izdelavo igre

Kako izdelati igro in jo igrati

Pred tem morate prejeti vabilo in se prijaviti

Videonavodila v sedmih poglavjih

Izdelava iger v oblaku:
Operacijski sistem: Windows, Mac ali Linux PC
Brskalnik: Chrome ali Safari (brskalnika Internet Explorer ne
priporočamo!)
Za dostop do storitve v oblaku za izdelovanje iger je potreben dostop do
omrežja
Igranje iger s pametnim telefonom:
Apple iPhone ali iPad z iOS 9 ali poznejšim operacijskim sistemom
Android telefon ali tablica z Android 7 ali poznejšim operacijskim
sistemom
GPS sprejem za prepoznavo lokacije
Naložiti je treba aplikacijo: TeachOUT
Omrežni dostop je potreben za: nalaganje iger, ogled preglednice z
dosežki in nalaganje rezultatov
Omrežni dostop je potreben: med igranjem igre je vsebina predhodno
naložena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prijavite se in pripravite svojo prvo igro
Dodajte zaklade in vsebino
Dodajte izzive z vprašanji
Dodajte izzive s fotografijami in risanjem
Pripravite igro za objavo v aplikaciji
Objavite in poženite igro
Rezultati po odigrani igri
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Dodajte izzive z vprašanji
Prijavite se in pripravite svojo prvo igro





Obiščite www.locatify.com in se prijavite s svojimi prijavnimi
podatki.
Ustvarite svojo prvo mini igro z eno samo preprosto lokacijo
zaklada.
Objavite svojo igro, da preverite pomanjkljivosti.
Naložite aplikacijo TurfHunt, s katero lahko testirate igro
(TurfHunt se uporablja zgolj za preizkušanje iger, aplikacijo
TeachOUT pa za igranje objavljene igre).

Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 1 kliknite TUKAJ!

Dodajte zaklade in vsebino





V igro dodajte več lokacij z zakladi.
Napolnite vsako izmed teh lokacij s preprosto vsebino ali
uporabite matrico s predpripravljeno vsebino.
Na zemljevid vrišite pot, po kateri se morajo učenci podati.
Dodajte skrit zaklad, ki se prikaže šele, ko je odkrit prejšnji zaklad.

Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 2 kliknite TUKAJ!

Vprašanja z več možnimi odgovori:



Vprašanja in odgovori lahko vsebujejo slike, besedilo ali oboje.
En odgovor je pravilen.

Pisni odgovor:



Vprašanje lahko vsebuje besedilo, slike ali oboje.
Pisni odgovor je pravilen, če se ujema z enim od možnih
odgovorov.

Drevo vprašanj z več možnimi odgovori:



Odgovor lahko vodi k drugemu vprašanju.
Vprašanja in odgovori lahko vsebujejo slike, besedilo ali oboje.

Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 3 kliknite TUKAJ!
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Dodajte te izzive s fotografijami in risanjem
Dodajte izzive s fotografijami:




Samo fotografija
Nariši na fotografijo
Okrasi fotografijo s podobami

Dodajte izziv z risanjem:



Riši na prazno podlago
Riši na sliko

Preprosta igra spomina s povezovanjem parov
Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 4 kliknite TUKAJ!

Pripravite igro za objavo
Dodajte vsebino o igri:




Ime igre, opis, logo
Navodila za začetek igre
Sporočilo ob koncu igre

Konfigurirajte nastavitve igre:



Lokacija
Začetek iz CMS
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Več:




Po odigrani igri
Nagradni kuponi
Zemljevid po meri
Izvozite igro

Ponovno objavite za testiranje in preizkusite igro
Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 5 kliknite TUKAJ!

Objavite in poženite igro
Publish the game to the TeachOUT app:

Igro objavite v aplikaciji TeachOUT:



Objavite za 6 ure
Ustvarite instanco za igro

Orodja za igro v CMS-ju:





Vabilo s kodo
Preglednica z rezultati
Opazovalec
Pošljite sporočilo igralcem

Odprite aplikacijo TeachOUT:



Izbrišite testno igro in osvežite
Naložite objavljeno igro in se ji pridružite

Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 6 kliknite TUKAJ!

App:



Preglejte igro po igranju
Preglednica z rezultati

Analiza igre CMS:





Instanca za konec igre
Uredite preglednico z rezultati
Izvozite preglednico z rezultati
Opazovalec
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CMS razno:




Instanca za konec igre
Zbirka vprašanj
Začetek igre, ki jo je napravil drug uporabnik

Za ogled videonavodil (s slovenskimi podnapisi) št. 7 kliknite TUKAJ!
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Odzivi slovenskih učiteljev, ki so sodelovali pri testiranju ter na
multiplikacijskih dogodkih in delavnicah:

Misli in želje za prihodnost TeachOUTa
Odzivi norveških učiteljev, ki so sodelovali pri testiranju ter na
multiplikacijskih dogodkih in delavnicah:
»Prijeten in uporaben tečaj. Upam in verjamem, da bomo v prihodnosti to
aktivno uporabljali na naši šoli.«
»Tečaj mi je zelo ustrezal, ker je bilo predvideno, da imamo učitelji različno
predznanje, kar se tiče tehnologije. Zdelo se mi je, da sem lahko večini stvari
sledila.«
»Zelo dobra in navdihujoča predstavitev«
»Vedno se je lepo naučiti česa novega. To bom uporabljal pri svojem
poučevanju. Oseba, ki je vodila tečaj, je bila zelo motivacijska!«

»Aplikacija, razvita v projektu ESTEAM, je videti kot odlična nadgradnja
šolskega učnega načrta, saj po mojem mnenju združuje elementi, ki so
popolnoma skladni ter vsak zase in vsi skupaj promovirajo in prinašajo
pozitivne učinke za uspešno učenje. Verjamem, da bosta raba sodobne
tehnologije in možnost, da učenec samostojno in aktivno raziskuje področje,
povečali motivacijo, kar je ključnega pomena pri pridobivanju ali utrjevanju
učnih ciljev. Pri mojem delu bo aplikacija najbolj uporabna pri družboslovju in
naravoslovju, saj vsebine tu ponujajo več raziskovalnega dela na terenu in
preko različnih izzivov več možnosti za raznolike načine pridobivanja znanja«
(Lidija Kacin, učiteljica na Osnovni šoli Idrija, 5. razred)

»Na delavnici sem res uživala in aplikacijo bi rada uvedla v svojem razredu.
Vendar pa zahteva veliko učiteljevega časa in upam, da bom kdaj le imeli
dovolj časa, da bomo učne ure pripravili na ta način.« (Klavdija Pavšič Bajc,
učiteljica na Osnovni šoli Idrija)
»Pri poučevanju velikokrat uporabljam različne aplikacije in če za uporablja
pravo aplikacijo v pravi namen, se pri izbrani dejavnosti dosežejo zelo
pozitivni izidi. Pri uporabi aplikacije TeachOUT bi najprej izpostavil metodo
dela in vivo, saj je učenje v učilnici podobno raziskovanju okolja in vitro.
Aplikacija TeachOUT je zasnovana posebej za to, da poučevanje prenese iz
učilnice v naravo, kjer se nahaja učni 'material'. Vendar pa imajo aplikacije
določene pomanjkljivosti, čeprav so te v veliki meri povezane z našo
ustvarjalnostjo. Največja omejitev je v naših glavah« (Goran Bezjak, Zavod
republike Slovenije za šolstvo, OE Nova Gorica).
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Odzivi portugalskih učiteljev, ki so sodelovali pri testiranju ter na
multiplikacijskih dogodkih in delavnicah:
Mnenja so si bila skoraj enaka in so izražala idejo, da je bila delavnica »zelo
primerna za usposabljanje učiteljev« ter je »zmogla učinkovito odgovoriti na
izzive današnjega časa in zanimanja današnjih učencev«; hkrati so razmišljali,
da »je zelo zahtevna, saj omogoča implementacijo inovativnih praks
poučevanja, da bi izboljšala učinkovitost procesa poučevanja/učenja« in je
»pridobitev za vsak predmet v šoli«.
Kar se tiče same aplikacije, so se strinjali, da predstavlja »zelo zanimivo
orodje za učitelje in učence«, ki je sposobno istočasno zaobjemati »teme z
različnih učnih področij«, kar krepi multidisciplinarnost. Nekateri učitelji so
izrazili vtis, da ima »aplikacija velik potencial« in da je »koristna, sodobna in
motivirajoča«. Prevladovalo je mnenje, da gre za orodje, ki ustreza novim
oblikam učenja ter je »bolj interaktivno, dinamično in kreativno«.
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Zaključek vodje projekta
Ena izmed osnovnih nalog globalnih geoparkov UNESCO je priprava in
implementacija izobraževalnih vsebin in programov ter sodelovanje s šolami
in drugimi izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami. Dejavnosti geoparkov
so zlasti zaščita, ohranjanje in izobraževanje o naravi in kulturi ter naravni in
kulturni dediščini.

tega smo jim želeli ponuditi učno orodje, ki bi bilo deloma implementirano v
naravi pod milim nebom.

Vse te domneve in izkušnje so nato potrdile raziskave in analiza podatkov v
projektu ESTEAM. Izkazalo se je, da se učenci želijo učiti preko sodobnih
digitalnih tehnologij. Še več: doma jih vsi uporabljajo, v šoli pa ne. Po drugi
strani pa si učitelji tega ne želijo preveč. Sklepamo, da sta razloga za to
nevednost glede digitalnih tehnologij in možnosti, ki jih te prinašajo, ter strah
pred neznanim.

V listini Mreže geoparkov Evrope
(http://www.europeangeoparks.org/?page_id=357) je zapisano:

5. Evropski geopark mora tudi podpirati izobraževanje o okolju, usposabljanje
in razvoj znanstvenega raziskovanja v različnih disciplinah geoznanosti,
izboljševanje naravnega okolja in politike trajnostnega razvoja.

Vsi geoparki, sodelujoči v projektu ESTEAM so že vzpostavili povezavo z
izobraževalnimi ustanovami in vsi so se z implementacijo izobraževalnih
programov za osnovnošolske učence srečali že pred projektom. Zato smo se
tudi redno srečevali s težavo motivacije učencev in izvedljivostjo programov v
naravi v osnovnih šolah. Dejstvo je, da je čas delovnih listov mimo in da se
sodobnim digitalnim tehnologijam ne da izogniti.

Iz teh izkušenj je med partnerji, ki so se pozneje združili v projektu ESTEAM
rastla želja, da bi pomagali rešiti te težave ter učiteljem in učencem ponudili
priložnost rabe zanimivega, sodobnega in interaktivnega učnega orodja. Poleg
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Fotografija: Učiteljica pripravlja igro za TeachOUT aplikacijo (Avtor: Bojan Tavčar)
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V treh letih intenzivnega sodelovanja med partnerji – partnerski sestanki,
pogovori, brainstormingi, spletne raziskave, testiranje, evalvacija itd. – smo v
projektu ESTEAM razvili mobilno aplikacijo »TeachOUT – Naravoslovna igra
na prostem«.
Želimo si, da bi jo učitelji in učenci uporabljali pri poučevanju in pri učenju.
Evalvacijsko testiranje kaže, da je raba mobilne aplikacije TeachOUT vabljiva
tako učencem kot učiteljem.
Seveda so nekateri tudi zaskrbljeni, vendar njihove skrbi prvenstveno izhajajo
iz nevednosti in strahu pred novostmi. Kot smo že napisali, so digitalne
tehnologije tu in ne moremo se jim izogniti. Prepričani smo, da moramo
storiti korak bližje rabi teh sodobnih tehnologij, predvsem pa se moramo
naučiti, kako jih uporabljati. Učencem moramo ponujati kakovostne vsebine
in kakovostne izkušnje, da bo njihovo učenje karseda zanimivo in da bo
spodujalo njihovo radovednost.

27

Vsi, ki delamo z izobraževalnimi ustanovami, imamo pomembno dolžnost:
naučiti se moramo kritičnega razmišljanja o spletnih vsebinah in ločevanja
kakovostnih izobraževalnih in neizobraževalnih orodij (aplikacij) od slabih.
Močno upamo, da smo vas med projektom in tudi po zaključku prepričali, da
smo naredili dobro in kakovostno orodje učenja ter da se boste odločili
narediti korak naprej in tudi sami izdelali svojo igro v aplikaciji TeachOUT, ki
se bo dogajala v vašem domačem okolju.

27

Fotografija: Učenje v naravi z uporabo TeachOUT aplikacije in digitalne tehnologije (Avtor: Bojan
Tavčar)
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Kontakti

T: +351272320176

Slovenija

Norveška

Idrija UNESCO Global Geopark (Zavod za turizem Idrija)

Magma UNESCO Global Geopark

Mestni trg 2

Elvegaten 23

5280 Idrija

4370 Egersund

Slovenia

Norway

W: www.geopark-idrija.si, www.visit-idrija.si
E: info@geopark-idrija.si

W: www.magmageopark.com

T: +38653734076

E: cathrine@magmageopark.com
T: +47 51 22 55 05

Portugalska
Naturtejo UNESCO Global Geopark (Naturtejo,Empresa de Turismo, EIM)
Ed. Camara Municipal Praça do Município
6000-458 Castelo Branco
Portugalska

W: www.naturtejo.com, www.geonaturescola.com
E: pergunta@geonaturescola.com
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