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Kaj vse najdemo na spletišču Uporabna
geografija?
Ekskurzije
• Aplikacije:
•

mobilne in spletne geoinformacijske
aplikacije,
• geoinformacijske zgodbe,
• izdelovanje aplikacij in geoinformacijskih
zgodb.
•

•

Meritve/oprema:
brezpilotni letalniki (droni),
• merilne naprave,
• GPS, navigacijske naprave ipd.
• izumiteljski krožek.
•

•

Drugi viri in pripomočki
multimedijska orodja,
• orodja za infografiko,
• glasovalna, sodelovalna orodja,
• spletno anketiranje,
• skripti,
• viri podatkov,
• literatura.
•

Ekskurzije …

• V učnih načrtih in v letnem načrtu OŠ in SŠ
so opredeljene kot obvezni, sestavni del
izobraževanja.
• Izvaja jih vedno več predmetov (zgodovina,
biologija, kemija, športna vzgoja, …).
• Spletišče, ki se nenehno nadgrajuje, bogati
medpredmetno povezovanje, uresničuje
cilje pouka geografije, izboljša kakovost
izvedbe ekskurzij in močno olajša delo
učiteljem.

Kaj želimo doseči s spletiščem Uporabna
geografija?
Ustrezno načrtovanje ekskurzij.
Lažje izvajanje ekskurzij.
Lažje povezovanje med predmeti.
Ustvariti bogato zbirko ekskurzij, ki
bo dostopna na enem mestu.
• Omogočiti učencem/dijakom in
staršem vpogled v ekskurzijo.
• Dati možnost učencem/dijakom, da
sodelujejo v pripravi ekskurzije.
•
•
•
•

Kaj pridobimo z uporabo spletišča?
• Pridobivanje veščin in novega znanja s
področja geografije in drugih predmetov.
• Orientiranje (GPS), uporaba interativnega
spletnega zemljevida, uporaba GIS-a.
• Pridobivanje informacijskih veščin (uporaba
IKT za predstavitev dosežkov po ekskurziji).
• Učenje življenjskih veščin (načrtovanje
poteka ekskurzije, načrtovanje časa, prehrane,
obleke …).
• Pridobivanje medpredmetnega znanja
(enostavno, nujno potrebno povezovanje
šolskih predmetov).

Kaj vključuje spletišče?
• Koordinatni sistem –
povezljivost z GPS-om ali
mobilno aplikacijo kot orodjem
za načrtovanje in izvedbo
ekskurzij.
• Možnost shranjevanja
izdelanih itinerarijev ekskurzij.
• Možnost spreminjanja že
postavljenih in izvedenih
ekskurzij.
• Orodja, ki bodo učencem in
učiteljem pomagala in
olajšala načrtovati in izdelati
ekskurzije.

Kaj vse mora vsebovati načrt ekskurzije?
1. Naslov ekskurzije.
2. Itinerarij poti.
3. Kratek uvodni opis celotne ekskurzije
s cilji, ki naj bi jih učenci/dijaki dosegli.
4. Čas odhoda in prihoda, malice, kosila.
5. Na zemljevidu označene lokacije
postankov (lahko tudi GPS
koordinate).
6. Kratki opisi posameznih postankov
vključno z dejavnostmi in slikovnim
materialom.

7. Opis dejavnosti, ki jih bo učitelj
in učenci/dijaki opravljali na
posameznih točkah (ogled,
anketiranje, malica, oddih…).
8. Nabor vprašanj in odgovorov
za vrednotenje ekskurzije oz.
vrednotenje znanja; vprašanja
so lahko v obliki kviza, tiskanega
ali spletnega vprašalnika, ali kot
vprašanja na sami poti.

Avtorske pravice
Način uporabe je v skladu z licenco »Creative
Commons«: »priznanje avtorstva - nekomercialno
- deljenje pod istimi pogoji«, kar skupaj pomeni:
"ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in
njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati
v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod
pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za
komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo
izvirna dela/predelave pod istimi pogoji" (več o
licenci na naslovu http://creativecommons.si in
http://creativecommons.org )
Za gradiva, katerih nisi avtor, obvezno preveri,
ali so objavljena pod ustreznimi pogoji, ki ti
dovoljujejo nadaljnjo objavo!
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