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Učna pot skozi kraj Nazarje
(povzetek)

Naloga je razdeljena na tri osnovne dele. Prvi del podaja splošen geografski oris območja,
sledi didaktični del, ki prikaže osnovne značilnosti učnih poti ter teoretična izhodišča uporabe
učne poti v okviru različnih aktivnih učnih metod pri pouku geografije. Tretji del predstavi
sintezo prvih dveh delov, v sklopu prikaza postavitve učne poti skozi kraj Nazarje in njene
uporabnosti pri geografskem pouku na primeru učnih priprav in delovnih listov.
Učna pot se začenja v središču Nazarij pri Gradu Vrbovec in je krožna. Za obisk poti
potrebujemo okoli 4 ure. V pot je vključena tudi tako imenovan točka »počitka in rekreacije«,
na kateri si lahko obiskovalec spočije in nabere novih moči. Šolska mladina lahko to točko
izrabi za rekreacijo, oziroma pogovor z učitelji ali vodiči o tem, kaj so na učni poti videli in se
novega naučili. Pot je varnostno primerna tako za šolsko mladino, planince, sprehajalce,
turiste in naključne obiskovalce.
Zasnovana je na 25 kontrolnih točkah. Vsaka točka je prikazana s fotografijo določene
družbene ali naravne značilnosti in podrobno vsebinsko razložena. Na ta način lahko
posameznik do potankosti spozna pokrajino iz različnih zornih kotov in tako razširi svoje
obzorje. Za obisk šolske mladine so k vsaki kontrolno opazovalni točki dodani delovni listi s
primeri praktičnih vaj in nalog, ki jih učenci na obiski učne poti lahko realizirajo.
Diplomsko delo si lahko ogledate v dveh knjižnicah na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Knjižnica na oddelku za geografijo (2. nadstropje, soba 236) je odprta ob ponedeljkih in
petkih od 7:00 do 14:00, od torka do četrtka pa od 7:00 do 18:00). Knjižnica na oddelku za
pedagogiko in andragogiko (4 nadstropje) pa je odprta od ponedeljka do petka od 10:00 do
14:00, sredo in četrtek pa tudi od 15:00 do 17:00.
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