
BARCELONA IN GAME BASED LEARNING 

 

V Barceloni sva se na Univerzi v Barceloni udeležila seminarja Gamification, GBL and Games in 

Education oziroma poenostavljeno v slovenščini Igrificiranje poučevanja. Seminar, ki je bil zelo dobro 

organiziran, je bil razdeljen v več delov, vsak dan pa smo obdelali eno temo. Imela sva dobro družbo 

22 učiteljev »sošolcev«, 7 iz Finske, še 2 iz Slovenije, po 3 iz Poljske in Romunije, po 2 iz Turčije, 

Nizozemske in Norveške ter 1 iz Grčije; predavalo nam je 8 predavateljev, večinoma izkušenih 

univerzitetnih profesorjev. Prvi dan smo namenili spoznavanju novih »enotedenskih sošolcev«, preko 

kviza dobili poglobljen vtis o konceptih igrificiranja pri poučevanju, popoldne pa spoznali nekaj 

zanimivih načinv in računalniških aplikacij, ki jih lahko uporabljamo pri poučevanju jezika. Drugi dan 

smo zjutraj obiskali osnovno šolo, kjer smo v praksi lahko opazovali različne strategije igrificiranja 

pouka, potem pa smo igrificirali tudi sami v dveh delavnicah. Posebno zanimiva je bila igra vlog. Tretji 

dan so bile na vrsti videoigre in njihov pomen pri poučevanju, četrti dan smo v dopoldanskem času 

spoznali, kako načrtovati scenarij za izobraževalno igro, popoldan pa nekaj orodij, ki nam pri izdelavi 

lahko pomagajo. Naslednji dan smo v dopoldanskem delu poskušali zasnovati igro, v popoldanskem pa 

smo s pomočjo QR kod reševali uganke ter preko Skype-a poskušali ugotoviti lokacijo naših 

sogovornikov ter pri tem vadili angleščino in znanje geografije. Zadnji dan smo s skupnim pogovorom 

evalvirali vsebinsko bogat seminar. 

BARCELONA 

Barcelona je glavno mesto Katalonije, španske pokrajine, ki si že dalj časa želi stopiti na pot, ki jo je 

Slovenija pričela leta 1991. V Barceloni trenutno prebiva 1,6 milijona prebivalcev ali kar ¾ celotne 

katalonske populacije. Uradni jezik je katalonščina, ki se zelo razlikuje od španščine.  

Po celotnem mestu lahko najdemo hiše, ki jih je zasnoval Antoni Gaudi (Casa Mila, Sagrada Familia, 

Park Güell …), veliko je muzejev, katedral, širokih avenij in parkov, na mestnem hribu se razprostira 

olimpijski park, pod njim pa  stadion Camp Nou. V mestu najdemo nekaj zanimivih muzejev in galerij, 

npr. Picassov muzej, muzej čokolade, mogoče ne najlepši, vendar izjemno zanimiv muzej znanosti 

CosmoCaixa, z ogromno in zanimivo predstavljenimi fizikalnimi izumi, prikazom razvoja človeka, 

tropskim gozdom v sredini … Kar nekaj je krajev, kjer se tre ljudi, turistov in domačinov: slovita ulica La 

Rambla, kjer se drug ob drugi stiskajo neštete trgovine in restavracije, barvito tržnico, kjer je možno 

kupiti od sadja in zelenjave do mesa in rib, ter seveda peščena plaža, ki se vije vzdolž celotne Barcelone. 

Po mestu se je mogoče prevažati na več načinov, najbolj priljubljena je verjetno podzemna železnica, 

ki te v nekaj minutah prepelje iz enega dela mesta v drug del, sledi pa ji kolo, saj so po celem mestu 

lepo urejene kolesarske in pešpoti. Vzdušje v mestu je živahno, sproščeno, ljudje so odprti in družabni, 

Da radi uživajo v življenju, kaže že zelo raznolika ponudba hrane, predvsem so priljubljeni tapasi, kjer 

lahko poskusimo več različnih jedi hkrati, saj eno omizje običajno naroči več različnih prigrizkov. 

Casa Mila, znana tudi pod imenom La Pedrera (na sliki levo). 

Hiša je zanimiva predvsem zaradi neobičajne gradnje, saj na 

njen skoraj ne najdemo običajnih (kvadratnih) oblik. 

(https://www.lapedrera.com/en/home) 

Sagrada Familia je bazilika in ena najbolj znanih stavb na svetu, 

ki so jo pričeli graditi že leta 1882 in še vedno ni popolnoma 

končana. Predvidevajo, da bo končana leta 2026, kar bo 

sovpadalo s 100 letnico Gaudijeve smrti. 

(http://www.sagradafamilia.org/en/) 

https://www.lapedrera.com/en/home
http://www.sagradafamilia.org/en/


Park Güell je mestni park, ki so ga zgradili po načrtih Antonija Gaudija. Park je oblikovan tako, da se 

čimbolj vključuje v naravno okolje, z močnimi barvami pa ga je oplemenitil na tistih mestih, ki najbolj 

privlačijo opazovalca. (http://www.parkguell.cat/en/). 

Camp Nou, znani nogometni klub FC Barcelona domače tekme igra na največjem nogometnem 

stadionu v Evropi, ki sprejme skoraj 100.000 gledalcev. V sklopu tega kompleksa pa ni samo nogometni 

stadion, ampak tudi košarkarska dvorana, ledene dvorana, muzej nogometnega in košarkarskega kluba 

… (http://www.fcbarcelona.com/camp-nou). 

Placa de Catalunya je največji trg v Barceloni in je na splošno znan kot mestno središče in kot glavna 

transportna povezovalna točka, ki povezuje vse pomembne ulice. Trg je znan po vodnjakih, kipih in 

trgovinah, ki ga obkrožajo. 

Ker pa nas obiski muzej, galerij in neštetih trgovin utrudijo, se lahko odpravimo na mestno plažo, ki je 

dolga približno 4 kilometre in je v celoti peščena. V času najinega obiska je bilo na plaži že zelo živahno, 

ni pa bilo pretirane gneče, ki se ji v poletnih mesecih ne da izogniti. 

Žal je pa bilo časa, ki nama je ostal po seminarju, veliko premalo, da bi si lahko ogledala celotno 

Barcelono. Spodaj prilagava še nekaj slik, ki jih je ujel najin fotoaparat in nekaj španskih besed, da bo 

obisk špansko govorečih dežel lažji. 

Buenos dias – dobro jutro 
Buenos tardes – dober večer 
Gracias – hvala 
Adios - nasvidenje 
Por favor – prosim 
Bueno - dobro 
Cuanto pagar – koliko stane 
Cerveza – pivo 
Vino – vino 
Jugo - sok 
Coche - avto 
Bicicleta – kolo 
 
Več o sami Barceloni pa na naslednji povezavi http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/. 
 

Zapisala Boštjan Kernc in Boštjan Mohorič 
Hasta luego Barcelona! 

 
 
 

http://www.parkguell.cat/en/
http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/


 
Življenje na ulicah, plaži in številnih, dobro urejenih parkih, je zelo živahno. 
 

 
 
Množice turistov se zbirajo predvsem pred 
umetninami arhitekta Gaudija, ki jih 
odlikujejo neobičajne oblike. 
 
Najbolj obiskana je Sagrada Familia. 
 
Avtobusi množično »razvažajo« turiste 
tudi do stadiona na Camp Nou, za turiste 
obstajajo posebni Shoping busi, seveda pa 
sta atraktivni tudi peščena plaža in velika 
marina. 
 
 
 
 



Pokopališče v Barceloni.                                                         Tudi avtobusne postaje imajo zanimive oblike. 
 
 

Obisk v šoli. Učenci se učijo tudi s pomočjo različnih iger in računalniških aplikacij. 
 

Tropski gozd v muzeju znanosti. 
V takem muzeju bi bilo tudi 
učenje fizike zabavno! 
 



Dobri in predvsem zelo 
raznovrstni prigrizki, 
tapas, so zelo popularni 
obroki. Tudi morski polžki 
… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci seminarja. 
 
 

 

 

Udeleženca seminarja. Tako so naju vzljubili, da so naju komaj spustili … nazaj pod Krvavec. 


