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projekt ARRS
- CapHaz-Net, mednarodni projekt
7. okvirnega programa

Geografija in naravne nesreče
• Geografsko preučevanje naravnih nesreč ima dolgoletno
zgodovino;
• geografija se ukvarja s spreminjajočim se razmerjem med
družbo in naravo, ki ima prostorske ali pokrajinske učinke;
• v geografiji preučujemo naravnogeografske vidike naravnih
nesreč (obseg, pogostnost, prilagoditve rastja in prsti) in
tudi njihove družbene vidike (škoda, prilagoditve človeka,
pisni viri);
• naravne nesreče so odličen primer stika med
humanističnimi in naravoslovnimi vedami.

Izobraževanje o naravnih nesrečah
• Izobraževanje je (ne)formalen proces, pri katerem
izkušeni posreduje znanje, informacije, izkušnje,
mnenja, občutke – spoznavne, čustvene in
psihomotorične veščine na manj izkušenega.
• Naše razumevanje naravnih procesov temelji
predvsem na izkušnjah. Naravne nesreče zaradi
intenzivne dinamike omogočajo boljše
razumevanje pokrajinske stvarnosti.
• Izobraževanje o naravnih nesrečah je pomembna
dolgoročna, preventivna dejavnost.

Metode
• Zanimalo nas je, kako naravne nesreče v najširšem,
geografskem pomenu besede obravnavajo geografski
srednješolski učbeniki v Evropi;
• delo je mdr. potekalo na Inštitutu za preučevanje
učbenikov Georg Eckert v Braunschweigu v Nemčiji
(Georg Eckert Institute for International Textbook
Research);
• inštitut hrani več kot 240.000 bibliografskih enot, med
njimi 170.000 učbenikov z vsega sveta;
• pregledali smo 166 učbenikov iz 35 evropskih držav s
skupaj 37.000 stranmi.

Empirična analiza učbenikov
• Vsebino učbenikov smo analizirali z več vidikov:
– horizontalna analiza vsebine (% strani, posvečenih
naravnim nesrečam);
– preučitev notranje organiziranosti učbenika in
njegovih prvin (razmerje med zemljevidi, slikami in
besedilom);
– analiza prevladujoče usmerjenosti učbenika (fizična,
regionalna, humana geografija);
– Geografska – prostorska in vsebinska analiza poglavij
ali njihovih delov, ki obravnavajo naravne nesreče.

Empirična analiza učbenikov
• vrste opisanih ali omenjenih naravnih nesreč;
• konkretni primeri naravnih nesreč, ki so opisani
ali prikazani v učbenikih;
• analiza usmerjenosti obravnave učbenika
(humana geografija, fizična geografija);
• število strani učbenika, ki obravnavajo posamezne
naravne nesreče oziroma njihove tipe;
• število tekstovnih in vizualnih didaktičnih prvin
učbenika
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PROSTORSKI PRESEK –
povprečni delež strani
v evropskih
srednješolskih
geografskih učbenikih,
ki obravnavajo
naravne nesreče po
evropskih državah
oziroma regijah

ČASOVNI PRESEK – povprečni delež strani v slovenskih
srednješolskih geografskih učbenikih, ki obravnavajo naravne
nesreče (analiza učbenikov, ki jih hrani Slovenski šolski muzej)

Sklep
• Izobraževanje je pomembna preventivna (in prva) dejavnost na
področju naravnih nesreč, ki je dolgoročno cenejša od kurative;
• Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi je izjemno
raznoliko, vendar je to razmeroma malo preučena tema;
• Geografski učbeniki uporabljajo širok spekter izobraževalnih
sredstev in načinov;
• Učbeniki redko obravnavajo lokalne teme oziroma naravne
nesreče v domači pokrajini, bolj pa se osredotočajo na bolj
zanimive in znane pojave iz sveta (to je napačno z vidika
preventive);
• Učbeniki so v hitro se spreminajočem “računalniškem” svetu
starodobno učno sredstvo, ki zagotavlja trajnost, a se le počasi
spreminja (učni načrti).

