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Izvleček
PROBLEMATIKA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
ZGODOVINE V GIMNAZIJSKIH UČNIH NAČRTIH

GEOGRAFIJE

IN

Svet se intenzivno spreminja in postaja vse bolj povezan, zato zahteva reševanje
problemov sodobnega sveta celostno znanje. Medpredmetno povezovanje je eden
izmed učinkovitih načinov za doseganje celostnega, trajnejšega in uporabnega
znanja. Geografija in zgodovina sta sorodna učna predmeta zaradi skupne
prostorsko-časovne dimenzije. Oba predmeta razvijata pri dijakih kartografsko
pismenost. Namen magistrskega dela je preučiti povezanost geografije in zgodovine
v gimnazijskih učnih načrtih in šolski praksi. Analizirali smo učna načrta za geografijo
in zgodovino iz 1998 in 2008. Med raziskavo smo anketirali gimnazijske učitelje
geografije in dijake ter ugotovitve dopolnili z intervjuji z učitelji in pedagoškimi
svetovalci. V obeh učnih načrtih iz 2008 je opazen napredek pri opredelitvi
medpredmetnih povezav, saj so le-te vpete v širše teme. Povezovanje je predvideno
na ravni vsebin, konceptov, veščin, vrednot in dejavnosti. Učna načrta za geografijo
predvidevata več povezav z zgodovino kot obratno. V magistrskem delu smo
ugotavljali vpliv delovne dobe in smeri izobrazbe učiteljev na povezovanje med
geografijo in zgodovino. Zanimalo nas je, ali ocena iz geografije in letnik, ki ga dijaki
obiskujejo, vplivata na mnenje o medpredmetnem povezovanju. Ugotovili smo, da
izobrazba učiteljev vpliva na pogostost povezovanja med geografijo in zgodovino. Tri
četrtine učiteljev, ki so študirali geografijo in zgodovino, navajajo pri povezovanju na
prvem mestu zgodovino. Med delovno dobo in usposobljenostjo učiteljev za
medpredmetno povezovanje ni povezave. Delovna doba učiteljev pa vpliva na
pogostejše povezovanje pri pouku. Analiza pri dijakih je pokazala, da ocena iz
geografije ne vpliva na to, koliko pobud izražajo pri geografiji glede povezovanja z
zgodovino. Več tovrstnih pobud izražajo dijaki višjih letnikov, ki tudi bolj prepoznavajo
opozorila učiteljev o povezavi znanja obeh predmetov. V sklepnem delu so nekateri
primeri, kako lahko uspešneje povežemo geografijo in zgodovino v šoli.
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, pouk, geografija, zgodovina, učni
načrti, posodobitev gimnazije.
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Abstract
QUESTION OF MULTIDISCIPLINARY INTEGRATION OF GEOGRAPHY AND
HISTORY IN HIGH SCHOOL CURRICULA
The world has been changing intensively, becoming more and more integrated.
Solving the problems of modern world, therefore, requires comprehensive
knowledge. Multidisciplinary integration is one of the effective ways for achieving
comprehensive, lasting and useful knowledge. Geography and history are related
school subjects due to the place and time dimension they have in common. Both
subjects develop cartographic literacy of the pupils. The purpose of the Master’s
dissertation is to research the integration of geography and history in high school
curricula and in practice at school. We have analyzed the 1998 and 2008 geography
and history curricula. During the research high school geography teachers and pupils
have been investigated. The findings have been complemented by interviewing the
teachers and pedagogical advisers. Improvement in defining multidisciplinary
connections is noticeable in both curricula from 2008, where these connections are
interwoven in broader topics. Integration is planned on the level of subject materials,
concepts, skills, values and activities. Geography curricula assume more connection
to history than vice versa. The Master’s dissertation has researched the influence of
the length of one’s employed life and of what subjects the teachers have studied
during their university education on the integration of geography and history. We
were interested in whether the grade in geography and the year of high school the
pupils are attending influence their opinion on multidisciplinary integration. The
findings show that the education of the teachers influences the frequency of
integration of geography and history. In integration three quarters of teachers who
studied geography and history state history first. There is no connection between the
subjects the teachers have studied and the length of employed life as far as the
teachers’ ability of multidisciplinary integration is concerned. However, the length of
teachers’ employed life has an influence on more frequent integration in class. The
analysis of the pupils shows that the grade in geography does not influence the
number of initiatives they make in geography in connection to history. The older
pupils make more such initiatives and they also recognize more teachers’ warnings
about connecting the knowledge of both subjects. In conclusion, there are also some
examples of how to connect geography and history in school more successfully.
Key words: multidisciplinary integration, school lessons, geography, history,
curriculum, high school modernization

5

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Kazalo
1

2

UVOD .................................................................................................................................................... 10
1.1

NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA ............................................................................................................... 10

1.2

ZASNOVA MAGISTRSKEGA DELA ...................................................................................................................... 11

SPLOŠNO O MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU ................................................................................... 14
2.1

PREDSTAVITEV POJMOV ................................................................................................................................ 14

2.2

OPREDELITEV MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ............................................................................................... 16

2.3

VRSTE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA......................................................................................................... 20

2.4

NAMEN IN SMISEL MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ......................................................................................... 25

2.4.1

Utemeljitev medpredmetnega povezovanja z vidika pedagoške psihologije ................................ 25

2.4.2

Utemeljitev medpredmetnega povezovanja z vidika obče didaktike ............................................ 27

2.4.3

Utemeljitev medpredmetnega povezovanja v strateških dokumentih .......................................... 29

2.5

UPORABA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA .................................................................................................... 31

2.6

OVIRE PRI MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU..................................................................................................... 32

2.7

OMEJITVE PRI MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU ............................................................................................... 33

2.8

IZBRANI MODELI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ........................................................................................... 35

3

ZGODOVINA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ................................................................................ 45

4

ZNANJE, VEŠČINE, KOMPETENCE IN POUK ............................................................................................ 48
4.1

KAJ JE ZNANJE? ........................................................................................................................................... 48

4.2

VRSTE ZNANJA............................................................................................................................................. 49

4.3

KAKOVOST ZNANJA....................................................................................................................................... 50

4.4

VEŠČINE ..................................................................................................................................................... 51

4.5

KOMPETENCE.............................................................................................................................................. 52

4.5.1

Opredelitev pojma ......................................................................................................................... 52

4.5.2

Ključne kompetence ...................................................................................................................... 52

4.6
5

POUK IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ......................................................................................................... 53

POGOJI IN DEJAVNIKI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA................................................................... 55
5.1

POGOJI ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE....................................................................................................... 55

5.2

DEJAVNIKI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ................................................................................................... 55

5.2.1

Učitelji ........................................................................................................................................... 57

5.2.1.1

Nove naloge in vloge učiteljev ............................................................................................................. 58

5.2.1.2

Kompetence učiteljev .......................................................................................................................... 59

5.2.1.3

Izobraževanje učiteljev ........................................................................................................................ 60

5.2.1.3.1

Dodiplomsko izobraževanje učiteljev ............................................................................................. 61

5.2.1.3.2

Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev .................................................................................... 61

6

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

5.2.1.4

Timsko delo ......................................................................................................................................... 63

5.2.1.5

Prednosti medpredmetnega povezovanja za učitelje ......................................................................... 65

5.2.2

Ravnatelj ....................................................................................................................................... 66

5.2.3

Učenci ............................................................................................................................................ 66

5.2.3.1

5.2.4

Organizacija dela v šoli .................................................................................................................. 68

5.2.4.1

6

7

8

9

Prednosti medpredmetnega povezovanja za učence .......................................................................... 66

Prednosti medpredmetnega povezovanja za šolo .............................................................................. 68

UČNI NAČRTI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ................................................................................ 69
6.1

UČNI NAČRT IN KURIKUL ................................................................................................................................ 69

6.2

STRATEGIJE NAČRTOVANJA ............................................................................................................................ 70

6.3

PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV ........................................................................................................................ 72

6.4

UČNI CILJI................................................................................................................................................... 72

6.5

UČNA VSEBINA ............................................................................................................................................ 73

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA V LUČI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ........................................... 75
7.1

GEOGRAFIJA KOT ZNANOST IN ŠOLSKI PREDMET.................................................................................................. 75

7.2

GEOGRAFIJA IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ................................................................................................ 76

7.3

GEOGRAFIJA IN UČNI TRANSFER ...................................................................................................................... 78

7.4

UTEMELJITEV POVEZOVANJA MED GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO ............................................................................. 78

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO Z VIDIKA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA .............. 82
8.1

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA V STAREJŠIH UČNIH NAČRTIH IN PREDMETNIKIH ............................................................ 82

8.2

UČNI NAČRT ZA ZGODOVINO IZ LETA 1998........................................................................................................ 84

8.2.1

Opredelitev medpredmetnega povezovanja v učnem načrtu za zgodovino .................................. 85

8.2.2

Vpetost medpredmetnega povezovanja v učnem načrtu pri zgodovini v okviru širokih tem ....... 87

8.3

UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO IZ LETA 1998 ....................................................................................................... 89

8.4

POSODABLJANJE GIMNAZIJSKIH UČNIH NAČRTOV V OBDOBJU 2006–2008 ............................................................. 90

8.5

UČNA NAČRTA ZA GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO IZ LETA 2008 ................................................................................ 93

8.5.1

Učni načrt za geografijo iz leta 2008 ............................................................................................. 93

8.5.2

Učni načrt za zgodovino iz leta 2008 ............................................................................................. 95

METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA ........................................................................................... 101
9.1

OPREDELITEV RAZISKOVANEGA PROBLEMA ...................................................................................................... 101

9.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................................................................................... 101

9.3

RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................................................................. 102

9.4

RAZISKOVALNE METODE .............................................................................................................................. 103

9.5

RAZISKOVALNI POSTOPKI ............................................................................................................................. 103

9.5.1

Anketiranje učiteljev .................................................................................................................... 103

9.5.2

Intervjuvanje ............................................................................................................................... 104

7

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

9.5.3
9.6

Vzorec učiteljev............................................................................................................................ 106

9.6.2

Vzorec intervjuvancev ................................................................................................................. 107

9.6.3

Vzorec dijakov ............................................................................................................................. 107

OBDELAVA PODATKOV ................................................................................................................................ 108

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................................................... 110
10.1

OPREDELITEV, NAMEN IN STALIŠČA O MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU .......................................................... 110

10.1.1

Opredelitev medpredmetnega povezovanja .......................................................................... 110

10.1.2

Namen medpredmetnega povezovanja ................................................................................. 112

10.1.3

Stališča o medpredmetnem sodelovanju ................................................................................ 115

10.2

DEJAVNIKI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA ............................................................................................ 118

10.2.1

Vloga dejavnikov po mnenju anketiranih učiteljev ................................................................. 118

10.2.2

Pomen dejavnikov po mnenju intervjuvanih učiteljev in svetovalcev ..................................... 123

10.3

10.2.2.1

Mnenja učiteljev ................................................................................................................................ 123

10.2.2.2

Mnenja svetovalcev ........................................................................................................................... 124

UČNI NAČRTI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ......................................................................................... 126

10.3.1

Mnenja anketiranih učiteljev o pomenu učnih načrtov .......................................................... 126

10.3.2

Mnenja intervjuvanih o pomenu učnih načrtov ...................................................................... 126

10.3.3

Mnenja svetovalcev o posodabljanju učnih načrtov ............................................................... 128

10.4

UČNI CILJI IN VSEBINE POUKA GEOGRAFIJE TER MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ................................................. 130

10.4.1

Učni cilji .................................................................................................................................. 130

10.4.2

Učne vsebine ........................................................................................................................... 131

10.5

10.4.2.1

Učne vsebine po navedbah učiteljev ................................................................................................. 131

10.4.2.2

Učne vsebine po navedbah dijakov ................................................................................................... 132

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE PRI POUKU .......................................................... 134

10.5.1

Faze izvajanja medpredmetnega povezovanja....................................................................... 134

10.5.2

Učne oblike in metode primerne za medpredmetno povezovanje ........................................ 136

10.5.3

Utemeljitev medpredmetnih povezav geografije in zgodovine po mnenju intervjuvancev .... 139

10.6

VLOGA UČITELJA PRI MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE ........................................... 142

10.6.1

Motivacija učiteljev za medpredmetno povezovanje ............................................................. 142

10.6.2

Usposobljenost in izobraževanje učiteljev .............................................................................. 143

10.6.3

Mnenje svetovalcev in učiteljev o vlogi fakultete in Zavoda za šolstvo .................................. 147

10.7
11

OPIS VZORCEV IN OSNOVNE MNOŽICE ............................................................................................................ 106

9.6.1

9.7
10

Anketiranje dijakov...................................................................................................................... 105

DIJAKI O MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE ........................................................... 148

HIPOTEZE ............................................................................................................................................ 155
11.1

POTRJEVANJE HIPOTEZ - UČITELJI .............................................................................................................. 155

11.2

POTRJEVANJE HIPOTEZ - DIJAKI................................................................................................................. 166

8

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

12

PREDLOGI IN PRIPOROČILA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE .......... 174
12.1

POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE NA NIVOJU SKUPNIH SPLOŠNIH CILJEV ............................................... 174

12.2

POVEZOVALNI ELEMENTI MED GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO............................................................................ 175

13

ZAKLJUČEK .......................................................................................................................................... 179

14

SUMMARY .......................................................................................................................................... 187

15

LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................................ 191

16

SEZNAM PRILOG ................................................................................................................................. 199

9

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

1
1.1

UVOD
Namen in cilji magistrskega dela

Tema magistrskega dela je proučitev medpredmetnega povezovanja geografije in
zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih. Najprej obravnavamo medpredmetno
povezovanje na splošno. V nadaljevanju raziskave preidemo na konkretno področje
sodelovanja med dvema tradicionalno povezanima in sorodnima predmetoma –
geografijo in zgodovino.
Svet in dogajanje v njem postaja čedalje bolj povezan in prepleten, zato zahteva
reševanje perečih problemov v svetu vse bolj celovito in povezano znanje. Ker
pomeni medpredmetno povezovanje eno izmed možnosti za doseganje
kakovostnejšega znanja, se mu posveča velika pozornost tako teoretično kakor
praktično.
Medpredmetno povezovanje je v Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja od t. i.
kurikularne reforme iz sredine 90. let prejšnjega stoletja dalje med glavnimi
pedagoškimi in didaktičnimi temami. Skorajda ni tehtnejšega razmišljanja ali razprave
o znanju, učenju ali sodobnem pouku, da se ne bi neposredno ali posredno dotaknilo
predmeta naše obravnave. Prizadevanje za večje vključevanje medpredmetnega
povezovanja v pouk je odraz širših prizadevanj na področju izobraževanja v svetu.
Kljub temu v Sloveniji (še) ne obstaja celovit teoretični in metodološki prikaz
medpredmetnega povezovanja.
Namen magistrskega dela je:
 preučiti sedanje stanje povezanosti geografije in zgodovine v gimnazijskem
programu v Sloveniji tako na ravni učnih načrtov kot prakse pri pouku;
 analizirati okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na medpredmetno povezovanje
med geografijo in zgodovino v gimnaziji;
 opredeliti možnosti za tesnejše medsebojno povezovanje obeh predmetov pri
pouku.
Za ustrezen vpogled v današnje stanje medpredmetnega povezovanja geografije in
zgodovine smo opravili naslednje raziskovalne korake.
1. Študij literature in seznanitev z medpredmetnim povezovanjem na splošno kot z
vidika specialne didaktike geografije in zgodovine.
2. Analiza in primerjava učnih načrtov za geografijo in zgodovino iz leta 1998 in leta
2008.
Analiza je zajela opredelitev obeh predmetov, njune splošne in operativne ciljev ter
umestitev medpredmetnega povezovanja v učnih načrtih. Poudarek je bil na
ugotavljanju skupnih splošnih ciljev geografije in zgodovine. Nadalje smo primerjali
učna načrta iz leta 2008 s tistima izpred 13 let. Pri analizi smo izpostavili vzajemno
navajanje predmetov za medsebojno povezovanje ter število eksplicitnih omemb
povezave geografije z zgodovino in obratno. V učnih načrtih za geografijo in
zgodovino smo predvideli možne smiselne povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, a
jih učna načrta ne predvidevata.
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3. Da bi dobili celovit vpogled v obravnavano tematiko, smo z raziskavo pridobili
mnenja, stališča in izkušnje učiteljev in dijakov1. Njihova mnenja smo dopolnili s
stališči pedagoških svetovalcev za geografijo oz. zgodovino. Tako smo izvedli
klasično pedagoško triangulacijo. Primerjanje vseh treh pogledov daje celosten in
bolj objektiven pogled na dejansko stanje povezovanja geografije in zgodovine.
Glavni cilji magistrskega dela so:
 opredeliti pojem in oblike medpredmetnega povezovanja v domači in tuji
literaturi;
 ugotoviti dejavnike, ki nanj vplivajo;
 prikazati prednosti in omejitve medpredmetnega povezovanja;
 ovrednotiti
pomen
medpredmetnega
povezovanja
za
doseganje
kakovostnejšega znanja;
 analizirati učna načrta za geografijo in zgodovino v gimnaziji iz leta 1998 in
2008, jih primerjati ter ugotoviti intenziteto medpredmetnega povezovanja
obeh predmetov;
 ugotoviti stališča in izkušnje učiteljev, dijakov in pedagoških svetovalcev o
medpredmetnem povezovanju geografije in zgodovine in
 predlagati možne načine za tesnejše povezovanje geografije in zgodovine v
gimnaziji.
1.2

Zasnova magistrskega dela

Medpredmetno povezovanje kot didaktični pristop obravnavamo najprej s
teoretičnega vidika. V uvodu opredelimo pojme in predstavimo definicije v domači in
tuji strokovni literaturi. Podobno kot pri drugih didaktičnih pojmih zasledimo različne
opredelitve, ki so si delno podobne, obenem pa kažejo vso različnost konceptov in
pogledov na področju medpredmetnega povezovanja.
Utemeljitev medpredmetnega povezovanja je podana iz različnih strokovnih vidikov,
predvsem z gledišča pedagoške psihologije in obče didaktike. Dodana je utemeljitev
v nekaterih strateških dokumentih na področju šolstva.
V svetu so nastali kot posledica različnih pristopov mnogi modeli medpredmetnega
povezovanja. Vsak poskuša na svoj način odgovoriti na vprašanje o smiselnosti
povezovanja predmetov in takšni zasnovi učnih načrtov, ki omogoča tovrstna
prizadevanja. Modeli medpredmetnega povezovanja temeljijo na izkušnjah iz
lokalnega in nacionalnega okolja ter didaktičnih raziskavah. Oblikovani so na osnovi
sodobnih pristopov k poučevanju in pričakovanj, ki jih vsaka družba goji do
izobraževanja kot njenega pomembnega podsistema.
Zavedamo se, da spremljajo uvajanje in izvajanje medpredmetnega povezovanja
določene ovire. V magistrskem delu poskušamo opozoriti na nekatere izmed njih.
V krajšem poglavju prikažemo zgodovinski pregled prizadevanj za medpredmetno
povezovanje, ki so objektivno gledano stara toliko, kot je star predmetni pouk.
1

V magistrskem delu uporabljamo pojem učenec v najširšem smislu besede, zato v teoretičnem delu
govorimo o učencih. Ker je empirični del zasnovan na osnovi proučevanja gimnazijcev, v njem
uporabljamo izraz dijak.
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Medpredmetno povezovanje motrimo z gledišča tradicionalnih in sodobnih pogledov
na znanje, veščine in kompetence, ki naj bi jih pridobili učenci za aktiven vstop v 21.
stoletje. Na uvajanje medpredmetnega povezovanja v šolo vplivajo zlasti učiteljeva
pojmovanja znanja. Znanje se danes pojmuje širše. Govorimo o kompetencah, ki
vključujejo poleg znanja v ožjem pomenu tudi veščine in stališča. Vprašujemo se, kaj
lahko medpredmetno povezovanje prispeva k razvijanju učenčevih kompetenc. V tem
smislu razlikujemo tradicionalni ali transmisijski in novejši ali kognitivnokonstruktivistični pouk. Pouk presojamo z gledišča medpredmetnega povezovanja, ki
postaja zadnja leta naravnost pedagoška nuja.
V posebnem poglavju predstavimo pogoje, ki omogočajo takšen didaktični pristop.
Analizirali smo različne dejavnike, ki vplivajo na odločitev za medpredmetno
povezovanje. Med glavne dejavnike uvrščamo učitelja, ravnatelja, organizacijo dela
v šoli, učne načrte in učence, ki jim je medpredmetno povezovanje namenjeno.
Predvsem smo izpostavili učitelja, ki ima ključno vlogo pri vsaki šolski reformi. Poleg
učiteljeve strokovne in pedagoške usposobljenosti je pomembno njegovo pojmovanje
znanja in učenja, pripravljenost za stalno strokovno spopolnjevanje, sposobnost
refleksije svojega dela in pripravljenost za sodelovanje z drugimi učitelji. Ravnatelj
kot pedagoški vodja ima vlogo spodbujevalca sprememb, načrtovalca in
koordinatorja vseh dejavnosti v šoli. Z organizacijo pouka postavlja okvir za
medpredmetno povezovanje. Pri uvajanju medpredmetnega povezovanja naj bi
upoštevali interese, izkušnje in potrebe učencev, saj jih medpredmetno povezovanje
lahko dodatno motivira pri učenju.
V osredju magistrskega dela je proučitev vpetosti medpredmetnega povezovanja v
učne načrte za geografijo in zgodovino v gimnaziji iz leta 1998 in 2008. Zato v
posebnem poglavju predstavimo pojma učni načrt in kurikul ter funkcije, vrste in
strukturo učnih načrtov. Med strategijami učnega načrtovanja namenimo več
pozornosti učno-ciljni in procesno-razvojni strategiji. V tem okviru presojamo odnos
učnih načrtov do medpredmetnega povezovanja.
Sklepni del teoretičnega prikaza prikazuje predmeta geografijo in zgodovino. Zaradi
snovne in metodične bližine, predvsem pa zaradi p(r)oučevanja prostorsko-časovne
dimenzije, ki je skupna obema, ju radi označujemo kot sestrska predmeta. Že po
tradiciji sta bila oba predmeta v učnih načrtih tesno povezana, v obdobju po reformni
gimnazije po 1849 celo pol stoletja združena v enem predmetu.
Po predstavitvi ustroja geografije kot znanosti in šolskega predmeta utemeljujemo,
smiselnost povezovanja geografije in zgodovine v šoli. Vprašujemo se, kako
medsebojno povezovanje lahko obogati oba predmeta in izboljša kakovost znanja.
V nadaljevanju smo iskali osnove za njuno povezovanje, še posebej presečišča z
vidika vsebin, konceptov, veščin, dejavnosti in vzgojnih ciljev.
Da bi dobili poglobljen vpogled v stanje povezanosti med geografijo in zgodovino v
programu gimnazije, smo analizirali in primerjali učna načrta za geografijo in
zgodovino iz leta 1998 in posodobljena učna načrta iz leta 2008. V učnih načrtih smo
bili pozorni na opredelitev splošnih ciljev obeh predmetov in na predvidene oblike
medpredmetnega povezovanja. Ugotovljeni skupni splošni cilji geografije in
zgodovine so ustrezna podlaga za različne oblike medpredmetnega povezovanja.
Najprej smo ugotavljali spremembe (razlike) v zasnovi in strukturi učnih načrtov za
geografijo in zgodovino iz leta 1998 in 2008. V nadaljevanju smo bili pozorni na
12
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operativne cilje obeh predmetov in kako le-ti odsevajo možnosti medpredmetnega
povezovanja. Nato smo ovrednotili v obeh učnih načrtih za splošno gimnazijo
navedene povezave med geografijo in zgodovino in predlagali še nekatere nove.
Vpogled v stanje smo dopolnili v empiričnem delu z vprašalniki in intervjuji med
gimnazijskimi učitelji, dijaki in pedagoškimi svetovalci.
V zaključku magistrskega dela podajamo glavne ugotovitve, navajamo odprta
vprašanja in možnosti za nadaljnje raziskovanje na tem področju.
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2
2.1

SPLOŠNO O MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU
Predstavitev pojmov
»Šola ponuja le raztrgano mrežo znanja.« (F. Vester)

Na pedagoškem in didaktičnem področju je medpredmetno povezovanje ena izmed
osrednjih tem, o kateri veliko razpravljajo in pišejo tako strokovnjaki kakor učitelji
praktiki. To pomeni, da si vse bolj pogumno utira pot v šolo. Vloga in pomen
medpredmetnega povezovanja sta se izrazito povečala s kurikularno reformo, ki so ji
sledili novi gimnazijski učni načrti, sprejeti leta 1998. Tematika vsekakor ni nova, saj
je pod drugimi pojmovnimi oznakami in pristopi obstajalo povezovanje že veliko prej.
Ideja o medpredmetnem povezovanju je pravzaprav stara toliko kot predmetni pouk.
Namen prizadevanj za medpredmetno povezovanje je, da bi se prešlo od
sporadičnega (občasnega) k sistematičnemu in od naključnega k načrt(ova)nemu
uvajanju in predvsem izvajanju povezav med predmeti. Glavni namen
medpredmetnega povezovanja je preseči razdrobljenost znanja in zagotoviti
učencem trajnejše in življenjsko uporabno znanje. Kljub temu, da je kurikularna
reforma izrecno poudarila pomen medpredmetnega povezovanja, le-to lahko
prispeva le del rešitev za doseganje kakovostnejšega znanja kot enega izmed
bistvenih ciljev vsakega šolskega sistema.
Medpredmetno povezovanje je eden izmed pojmov na pedagoškem oz. didaktičnem
področju, ki ima zaradi mnogih pojavnih oblik različne pojmovne oznake. Temeljitejši
vpogled v strokovno literaturo opozori na številne strokovne termine, ki po eni strani
kažejo bogastvo pojavnih oblik, po drugi strani pa vnašajo pravo pojmovno
zmešnjavo. Pojmi se neenotno in nedosledno uporabljajo že v slovenski strokovni
literaturi. Podobne težave pri rabi pojmov zasledimo v tuji strokovni terminologiji
(Peterßen, 2000).
Medpredmetno povezovanje je v domači strokovni literaturi tako teoretično kot
metodološko še vedno razmeroma slabo proučeno. Zaenkrat nimamo celovitega
strokovnega prikaza o medpredmetnem povezovanju. Nekaj več prispevkov prinaša
pedagoška stroka, zlasti didaktika, bistveno manj pedagoška psihologija. Predmetna
didaktika, pa naj bo to didaktika geografije ali zgodovine, temu didaktičnemu principu
prav tako ni posvečala večje pozornosti.
V domači in tuji literaturi se v povezavi z medpredmetnim povezovanjem pojavljajo
številni pojmi. V slovenščini se najpogosteje uporabljajo naslednji pojmi:
koncentracija, učna korelacija, korelacija pri pouku, medpredmetna korelacija2 oz.
korelacija med predmeti, koreliranje oz. povezovanje učnih vsebin, medpredmetne
povezave ali povezovanje, interdisciplinarnost (medpredmetnost), občasno še
integracija, ki pa ima danes v pedagogiki drugačen pomen.3
2

Pojem zasledimo predvsem v nekoliko starejši didaktični literaturi. Obenem naj poudarimo, da ima
danes pojem korelacija predznak povezovanja v ožjem smislu (navezovanje), saj temelji pretežno na
vsebinskem povezovanju.
3
Integracija je prizadevanje, da se v običajne šolske razmere vključijo tisti učenci, ki so danes tako
ali drugače segregirani. To so učenci, ki so zaradi različnih razlogov potisnjeni na rob družbe (npr.
Romi), ter učenci s posebnimi potrebami. Več o tej temi je objavil Resman (2003).
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Slika 1: Pojmovna zmešnjava
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Vir: Peterßen, 2000.

Poleg teh izrazov zasledimo še pojme kompleksni pouk, celostni pouk, nadpredmetni
pouk, pojem medpodročne povezave in prevode, predvsem iz angleščine, kot na
primer (kros)kurikularne teme oz. povezave, krosdisciplinarnost, transdisciplinarnost
in kot zadnjega integrativni kurikul. Slednje zasledimo predvsem v novejši strokovni
literaturi in posodobljenih gimnazijskih učnih načrtih, ki so se pričeli uporabljati v
šolskem letu 2008/09.
Slika 2: Razvoj pojmov za medpredmetno povezovanje v Sloveniji
predmetni pouk → koncentracija (pouka) → strnjeni pouk → (učna, medpredmetna)
korelacija → medpredmetno povezovanje → integrativni kurikul

Avtor in zasnova: Mihelič, 2011.
V geografski didaktični literaturi do pred dvema desetletjema ni bilo razprav o
medpredmetnem povezovanju. Zadnja leta številnejše članke, predvsem prikaze
praktičnih primerov, prinaša revija Geografija v šoli. O teoretičnih izhodiščih
medpredmetnega povezovanja je objavljala največ Kolenc Kolnik (1992, 2001 in
2003, 2005). V geografski didaktični literaturi sta se najprej pojavila pojma korelacija
in koncentracija pouka (Zgonik, 1995), medtem ko Kolenc Kolnik (1992, 2001, 2003)
najpogosteje uporablja pojem medpredmetna korelacija.
V angleški literaturi, ki prinaša največ objav s tega področja in od koder mnogokrat
nekritično povzemamo strokovno izrazje, se najpogosteje uporabljata termina
integrated curriculum in interdisciplinary curriculum, povečini kot sinonima (Drake,
1998). Redkeje se uporabljajo izrazi, kot na primer: cross-curriculum approaches in
cross-curriculum objectives and issues, interdisciplinary teaching, synergistic
teaching, skills across the curriculum ipd. (Lake, 2002).
Tudi že omenjeni Peterßen (2000) opozarja na pomensko nejasnost in zmedo v rabi
pojmov v nemščini. Pojavlja se več izrazov, med katerimi Peterßen izpostavi
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predvsem dva najpogosteje izmenoma in hkrati nedosledno rabljena, in sicer
Fächerverbindender Unterricht in Fächerübergreifender Unterricht.4
Pomensko bolj ali manj sorodni izrazi so Fächerkoordinierender Unterricht,
Fächerüberschreitender Unterricht, Fächerkonzentration in Interdisziplinarität
(medpredmetnost, interdisciplinarnost) (Rinschede, 2005).
2.2

Opredelitev medpredmetnega povezovanja

Povezovanje učnih vsebin med posameznimi predmeti in predmetnimi področji v
učnih načrtih in pri pouku ni popolna didaktična novost, zato je v časovni perspektivi
in v različnih izobraževalnih sistemih v svetu nastalo več različnih definicij. V
nadaljevanju navajamo nekatere med njimi. Vsaka opredelitev poudari in izpostavi
določen vidik povezovanja.
Poskusi povezovanja učne vsebine oz. učnih predmetov so stari toliko kot predmetni
pouk. Tako navaja Šilih (1970, str. 56) kot odgovor na preveliko razdrobljenost
predmetnega pouka tri možne načine: koncentracijo oz. korelacijo pouka, epohalni
pouk in celostni pouk.
Medpredmetno povezovanje je opredeljeno v literaturi (Šilih, 1970, Poljak, 1988,
Rinschede, 2005) bodisi kot didaktični princip (načelo) ali še pogosteje kot
didaktični pristop (Štemberger, 2007; Sicherl Kafol, 2007).
Maloštevilni didaktiki obravnavajo problem povezovanja v okviru didaktičnih principov
(načel). Poljak (1988) je med več dvojicami didaktičnih načel posebej izpostavil
didaktično načelo diferenciacije in integracije. Poudari dialektično dvojnost tega
didaktičnega načela. Diferenciacija ustreza analizi oz. analitičnemu pristopu v
znanosti. Ob njem je načelo integracije, ki ustreza sintezi. Integracija pomeni
združevanje oz. sintetiziranje v učnem procesu (Poljak, 1988, str. 209). Če želimo
spoznati celoto (znanje), ni dovolj, da jo razstavimo na posamezne dele (šolski
predmeti), marveč je potrebno ponovno združevanje teh delov, kar je bistvo
medpredmetnega povezovanja. Spoznanja posameznih predmetov je potrebno
sintetizirati, da se oblikuje enoten (celosten) pogled na svet.
Pedagoška enciklopedija (1989, str. 412) pri definiciji pojma korelacija poudari njen
namen. »Korelacija pri pouku pomeni funkcionalno povezovanje in usklajevanje
učnih vsebin različnih učnih predmetov, ki so si podobni ali se medsebojno
dopolnjujejo.5 Pri tem vsak predmet ohrani svojo popolno samostojnost. Če učenec
ne pozna učne vsebine določenega predmeta, ne more dobro razumeti snovi
drugega. Temeljno znanje enega predmeta omogoča hitrejše, boljše in
kakovostnejše dojemanje oz. usvajanje snovi pri drugem predmetu. Korelacija tako
prispeva k oblikovanju sistema, ki integrira vsebine različnih šolskih predmetov.«
Definicija poudarja povezovanje predmetov in podporno vlogo, ki jo ima posamezen
predmet za drugega.

4

Pojma lahko prevedemo kot medpredmetni pouk. Omenjeni avtor dosledno uporablja prvi izraz, pri čemer
poudarja, da je drugi pojem v rabi veliko pogosteje. V nemški geografski literaturi se bolj pogosto uporablja
drugi izmed navedenih pojmov.
5
Tako se dopolnjujejo ali delno prekrivajo npr. določene vsebine iz zgodovine in literarne zgodovine, geografije in
zgodovine ipd.
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Pod pojmom korelacija pri pouku se pojmuje povezovanje, poglabljanje, širjenje in
sistematiziranje pojmov, predstav, procesov, dogodkov in vsebin v okviru pouka
geografije ter med njo in drugimi šolskimi predmeti (Sekulović, 1981, str. 21).
Podobno opredeljuje medpredmetno povezovanje nemški pedagoški leksikon (1970,
str. 837). Fächerübergreifende Unterricht (medpredmetni pouk) združuje pri
obravnavi določene kompleksne vsebine poglede številnih tradicionalnih predmetov
in uporablja pri tem njihove metode. Tak pouk poskuša obravnavati predstavljeno
vsebinsko celoto z več vidikov. Zaradi tega povezuje vsebine, ki se običajno
pojavljajo kot sestavni deli pouka pri posameznih predmetih ob različnem času v
medpredmetnem izhodišču sočasno. V nasprotju z integriranim poukom ne želi
stopiti na mesto predmetnega pouka, marveč ga zgolj dopolnjuje.
V definiciji sta izpostavljeni:
 sočasnost obravnavanja učnih vsebin, kar je bil in ostaja velik problem pri
pouku, in
 osvetlitev določene teme iz več perspektiv oz. različnih zornih kotov, kar
pripomore k bolj celostnemu prikazu vsebine ali problema.
Peterßen (2002, str. 79) opredeli medpredmetni pouk kot takšno obliko pouka, ki je
organizacijsko med docela predmetnim na eni in povsem nepredmetnim
(integriranim) poukom na drugi strani. Medpredmetni pouk izpostavlja tematsko
usmerjenost, pri čemer je enakovredno udeleženih več predmetov. Izhodišče pouka
je osrednja tema. Povezovanje se doseže z določitvijo skupnega, nadrejenega
učnega cilja. Udeleženi predmeti vsak s svojega vidika prispevajo k osvetlitvi
skupnega cilja in osrednje teme.
Medpredmetni pouk je lahko le rezultat dogovarjanja med sodelujočimi predmeti. V
nasprotju z integriranim poukom ne želi nadomestiti predmetnega pouka, zato
medpredmetni pouk ni alternativa predmetnemu pouku, marveč je le njegovo
dopolnilo (Rindschede, 2005).
Bolj preprosta definicija je v nemškem pojmovniku Didaktik der Geographie (1999,
str. 42–43), ki medpredmetni pouk pojmuje kot povezovanje učne vsebine in ciljev
določenega predmeta z učnimi vsebinami in cilji drugih predmetov. Definicija ne
izpostavlja le skupnih vsebin, ampak tudi cilje predmeta.
Visokošolski učbenik Didaktika (Blažič in sod., 2003, str. 233) približno enako
pojmuje povezovanje, koncentracijo in korelacijo učnih vsebin v učnem načrtu ali
pri pouku. Vsem trem pojmom je skupno, da premagujejo ločnice med učnimi
predmeti in zavestno vzpostavljajo zveze med sorodnimi učnimi vsebinami znotraj
enega ali med več predmeti. Namen povezovanja je, da se dosežejo čim bolj enotni
in celostni izobraževalni učinki, ki učencem omogočajo nadpredmetno, celostno oz.
holistično razumevanje sveta.
Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, ki učence pripravi na
vseživljenjsko učenje. Pomeni povezovanje vsebin različnih predmetov znotraj
predmetnika na horizontalni ravni in povezave določenega predmeta z različnimi
medpredmetnimi področji (okoljska vzgoja, prometna vzgoja ipd.). Če hočemo, da je
učinkovito, morajo biti jasno prepoznavni cilji posameznih predmetov ali področij
(Štemberger, 2007).
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V nadaljevanju povzemamo opredelitve medpredmetnega povezovanja iz
ameriškega izobraževalnega sistema (Lake, 2002). Tako pravi Humphreys (1981; cv:
Lake, 2002), da je integrirano učenje tisto, pri katerem učenci na široko odkrivajo
znanje iz različnih predmetov, ki se veže na določene vidike iz njihovega okolja.
Veščine in znanje se razvija in uporabi na več področjih učenja.
Shoemaker (1989; cv: Lake, 2002) je definiral integrirani kurikul (integrated
curriculum)6 kot organizirano izobraževanje, ki pomeni presečišče različnih
predmetov. Različne aspekte učnega načrta spaja in združuje v pomembne
povezave, da se tako osredotoči na široko področje učenja. Poučevanje in učenje
pojmuje izrazito holistično (celostno), saj odsevata resnični svet, ki je interaktiven oz.
med sabo povezan.
Znotraj tega okvirja obstajajo različne ravni povezovanja:
 razvijanje medpredmetnih (medkurikularnih) operativnih ciljev znotraj danega
kurikula;
 razvijanje vzorčnih ur, ki vključujejo medpredmetne (kroskurikularne)
dejavnosti in preverjanje;
 razvijanje aktivnosti, ki izboljšajo in obogatijo pouk ter so osredotočene na
medpredmetne povezave;
 razvijanje takšnih načinov preverjanja znanja, ki so po naravi medpredmetni.
Dressel (1958; cv: Lake, 2002) gre v svoji opredelitvi še korak naprej, saj poskuša
poleg povezovanja predmetov in področij oblikovati nove modele za razumevanje
sveta. Pri medpredmetnem povezovanju načrtovane učne izkušnje ne oskrbijo
učenca le s poenotenim pogledom na znanje, marveč ga motivirajo in razvijajo
učenčevo moč, da sam zazna nove odnose in tako lahko sam kreira nove modele,
sisteme in strukture.
Pogosto se v angleščini kot sinonim uporablja termin interdisciplinary curriculum. Leta označuje organizacijo kurikula, ki ubira bližnjico mimo posameznih šolskih
predmetov in se hkrati osredotoča na vsestranske življenjske vsebine oz. probleme
ali na širša področja učenja. Različne segmente kurikula združuje v smiselno oz.
pomembno celoto (Dictionary of Education, 1973).
Jacobs (1989; cv: Lake, 2002) definira medpredmetnost kot znanje in kurikularni
pristop, ki zavestno uporablja metodologijo in jezik več kot enega predmeta, da bi na
ta način lahko spoznali določeno središčno temo, problem, cilj ipd.
Ta pogled podpira Everett (Lake, 2002). Za medpredmetne povezave je značilno, da
se poveže več šolskih predmetov v aktiven projekt. Tako ga približajo vsakodnevnim
situacijam, s katerimi se srečujejo učenci.
Vse opredelitve podpirajo naziranje, da je medpredmetno povezovanje izobraževalni
poskus oz. način, ki pripravlja učence na vseživljenjsko učenje. Strokovnjaki, ki
zagovarjajo medpredmetno povezovanje, so prepričani, da mora šola razumeti
izobraževanje predvsem kot proces razvijanja sposobnosti, ki jih zahteva 21. stoletje,
ne pa kot ločeno vsebino posameznih predmetov.
6

O definiciji pojma kurikul spregovorimo v 6. poglavju o učnih načrtih. Integrirani kurikul lahko prevedemo kot
povezani učni načrt.
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Različnim definicijam medpredmetnega povezovanja je skupno:
 povezava med predmeti,
 poudarek na skupnih projektih,
 uporaba dodatnih virov poleg učbenika,
 vzpostavljanje odnosov med pojmi,
 uporaba tematskih enot kot organizacijskega pristopa,
 fleksibilen (prilagodljiv) urnik in
 fleksibilno oblikovanje učnih skupin (Lake, 2002).
Najnovejša literatura (Pavlič Škerjanc, 2010) razlikuje med pojmoma medpredmetne
povezave in kurikularne povezave. Medpredmetne povezave se odvijajo na linearni
ravni. Povezave izhajajo iz predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo
kakovost doseganja predmetnih ciljev. Nasprotno segajo kurikularne povezave z
nadrejene ravni celotnega kurikula do posameznih predmetov ter jih ciljno in
izvedbeno prepletejo med seboj. Izhajajo iz t. i. kurikularnih ciljev. Takšno področje
povezovanja so na primer ključne kompetence7. Vsaka izmed njih je lahko le
kroskurikularni cilj, saj je ne more v celoti razviti noben posamezen predmet.
V obdobju zadnjega posodabljanja gimnazijskega programa (2006–2008) se je na
slovenskem izobraževalnem polju pojavil na podlagi angleške literature in tujih
modelov medpredmetnega povezovanja termin integrativni (povezovalni) kurikul,
ki se razlikuje od t. i. integriranega (povezanega) kurikula (Pavlič Škerjanc, 2010).
Temeljna značilnost integrativnega kurikula je povezovalnost
kot osnovno
organizacijsko načelo. Integrativni kurikul omogoča oz. vzpodbuja povezave
(integracije) med posameznimi predmeti in predmetnimi področji, ne da bi jih že
vnaprej ustvaril in predpisal. Povezovanje je cilj in pričakovani rezultat izvajanja
kurikula, ne pa njegovo izhodišče. Predmetov ne povezujemo zato, da se ustvarijo
novi, integrirani predmeti, ampak da se vzpostavljajo načela za interakcijo med njimi.
Integrativni pristop ne odpravlja posameznih predmetov, ki ostajajo temelj znanja.
Integracije so mišljene kot obogatitev oz. nov pristop. Disciplinarno znanje se
obogati, omogočijo se vzporedni zorni koti in dodatne perspektive. Naključna
presečišča postanejo žarišča, v katera hkrati usmerimo poglede različnih disciplin
(Pavlič Škerjanc, 2010).
Ključni cilji integrativnega kurikula so:
 razvijanje sintetičnega mišljenja,
 izgradnja celovitega, povezanega oz. holističnega znanja in
 trajna zmožnost povezovanja znanja (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 23).
Integrativni kurikul spodbuja in omogoča integracije med predmeti in disciplinami.
Ima jasno opredeljene cilje povezovanja predmetov in skrbno izdelane strategije za
njihovo doseganje. Za integrativni kurikul je še značilno:
 učni proces je usmerjen v dijaka;
 spodbuja dijakovo aktivno vlogo;

7

Pojem je pojasnjen v poglavju 4. 5 Kompetence.

19

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih




omogoča doseganje taksonomsko višjih ravni učnih ciljev, še posebej
razvijanje kritičnega mišljenja in problemske obravnave;
upošteva in spodbuja multiperspektivni (mnogostranski) pristop k reševanju
problemov (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 31).

Medpredmetno povezovanje določajo skupni nameni različnih predmetnih področij.
Vključujejo procese učenčevega celovitega spoznavanja učne stvarnosti s
prenašanjem učnih spretnosti in znanja. Skupni imenovalec, ki povezuje posamezne
predmete, je transfer učnih postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih
spretnosti, čustev, stališč ipd. (Sicherl Kafol, 2007, str. 113).
Pri medpredmetnem povezovanju niso pomembne le skupne teme (vsebine)
posameznih predmetov, ampak predvsem prepoznavanje in oblikovanje skupnih
ciljev, ki segajo nad oz. preko meja posameznih predmetov. Poleg znanja v ožjem
pomenu besede povezujemo predmete zato, da razvijamo določene spretnosti
(veščine) in kompetence, ki niso omejene s posameznimi predmeti. Poleg vsebinske
vključuje povezovanje tudi metodično oz. organizacijsko raven, kar se odraža
predvsem v drugačni organizaciji pouka (blok ure, timsko poučevanje …). Poudarek
na skupnih projektih pomeni, da je pouk koncipiran bolj življenjsko ob upoštevanju
interesov in pobud učencev.
Medpredmetno povezovanje pomeni didaktični pristop, ko uporabimo nekakšen
sinoptični pogled pri poučevanju. Obravnavano temo, problem ali učno vsebino
pogledamo s širokega horizonta oz. mnogih zornih kotov (perspektiv), kar v šoli
pomenijo predmeti. Vodilo pri poučevanju so nam skupni učni cilji.
Medpredmetno povezovanje pomeni didaktično dopolnitev in nadgradnjo
predmetnega pouka. Ravno ta pristop prispeva »didaktično dodano vrednost« in
omogoča kvalitetnejše znanje.

2.3

Vrste medpredmetnega povezovanja

Načini delitve medpredmetnega povezovanja so zelo različni (Bahr, 2004; Drake,
Burns, 2004; Pavlič Škerjanc, 2010). V osnovi razlikujemo vertikalno in horizontalno
povezovanje (Strmčnik, 2001).
Pri vertikalnem povezovanju gre za navezovanje predhodno obravnavane učne
snovi na novo, torej za povezave v okviru enega predmeta skozi celotno vertikalo
učnega načrta. Učne vsebine se povezujejo (nadgrajujejo) med posameznimi letniki
ter osnovno in srednjo šolo. Vertikalno povezovanje opredeljujeta predmetnik in
predmetni učni načrti. Predmeti se usklajujejo in povezujejo iz nižjega v višji letnik z
namenom, da zagotavljajo nadgradnjo znanja in zavarujejo njegovo kontinuiteto do
konca določene stopnje šolanja (Strmčnik, 2001).
Horizontalno povezovanje je omejeno na posamezni razred oz. letnik. Tu se
povezujejo učne vsebine znotraj enega predmeta, ali, kar je pogosteje, med dvema
ali več predmeti. Gre za povezovanje, prepletanje in dopolnjevanje vsebin, ki se
pojavljajo v okviru istega ali različnih letnikov (Strmčnik, 2001). S horizontalnim
povezovanjem lahko okrepimo razumevanje učnih vsebin in hkrati racionaliziramo
njihovo obravnavo. V učbeniku Didaktika (Blažič in sod., 2003, str. 233) zasledimo
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presenetljivo misel, da je horizontalno povezovanje stvar učiteljev. Tudi na podlagi
lastnih izkušenj menimo, da mora dati izhodišče za tovrstno povezovanje že učni
načrt s svojimi smernicami in didaktičnimi priporočili.
Šilih (1970) navaja tri načine koncentracije pouka: logično ali snovno, psihološko in
personalno ali osebno koncentracijo. Snovna koncentracija zavestno povezuje
notranje sorodno učno vsebino različnih predmetov (npr. geografijo in zgodovino).
Psihološka koncentracija jemlje za osnovo učenčevo doživljanje in ga postavlja v
ospredje učnega dogajanja. Personalna ali osebna koncentracija zagotavlja
poenotenje več učnih predmetov v učiteljevi osebi, ko en učitelj poučuje določen
razred.
Starejši izraz koncentracija je pozneje nadomestil pojem korelacija, saj bolje
označuje osnovno tendenco, to je ustvariti trdnejše povezave med sicer ločenimi
šolskimi predmeti. Strmčnik (2001) podobno kot Šilih razlikuje naslednje strategij
povezovanja učne snovi:8
 stvarna ali vsebinska koncentracija,
 personalna koncentracija,
 celostni ali strnjeni (globalni, kompleksni) pouk in
 hegemonistična koncentracija.
Kadar govorimo o medpredmetnem povezovanju, običajno najprej pomislimo na
vsebinske povezave. Stvarna ali vsebinska koncentracija pomeni horizontalno
in/ali vertikalno povezovanje znotraj enega predmeta ali povezovanje sorodnih
dopolnjujočih se predmetov. Takšna predmeta sta npr. zgodovina in geografija, ki
imata skupno prostorsko-časovno dimenzijo dogajanja. V preteklosti sta pogosto
nastopala kot sestrski stroki. Večina učiteljev je bila usposobljena za poučevanje
obeh predmetov.
Učni načrt mora biti zasnovan tako, da si sledijo učni predmeti v takšnem zaporedju,
ki omogoča vsebinsko koncentracijo. Naj omenimo, da tudi pojem korelacija pri
pouku v ožjem smislu meri na vsebinsko povezovanje, na navezovanje med učnimi
vsebinami oz. njihovo dopolnjevanje. Danes stopajo v ospredje drugi, širši vidiki
povezovanja. Kljub temu ostajajo izhodiščne (širše) teme še vedno jedro
povezovanja.
Pri personalni koncentraciji je subjekt povezovanja učitelj, ki poučuje iste učence
več predmetov. Pri tem je pomembno, da je učitelj usposobljen za tovrstno
poučevanje, kar govori v prid dvopredmetnim študijskim programom.9 Personalna
koncentracija je danes uveljavljena na razredni stopnji devetletne osnovne šole.
Tretja oblika koncentracije je t. i. kompleksni pouk, ki opušča delitev vsebin po
posameznih predmetih. Izhaja iz nadpredmetnih, celostnih oz. globalnih življenjskih
izsekov ali metodičnih enot (npr. gozd jeseni, človek in prosti čas …). Okrog
glavnega predmeta, ponavadi slovenščine, se nanizajo vsebine drugih predmetov.
8

V obči didaktiki zasledimo prvo delitev oblik povezovanja pri G. Šilihu (1970). Šilih še uporablja izraz
koncentracija pouka, ki pa ima še starejše korenine. Izraz uporablja Vranc (1937) že v času pred 2.
svetovno vojno.
9
Kot zanimivost navajamo, da so še v začetku 20. stoletja na nekaterih nemških gimnazijah poučevali
profesorji klasični filologi vse predmete razen matematike (Kochan, 1972; cv: Strmčnik, 2001, str.
274).
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Takšen pouk je primernejši na razredni stopnji osnovne šole. Tako predmet
Spoznavanje okolja vsebuje vse elemente integriranega oz. kompleksnega pouka.
Za predmetno stopnjo osnovne in srednjo šolo ni tako primeren, ker zanemarja
poglobljen analitičen pristop in znanstveno strukturiranost predmetov (Blažič in sod.,
2003). Kompleksni pouk se je zelo uveljavil v 20. letih 20. stoletja v Sovjetski zvezi,
deloma tudi v Kraljevini Jugoslaviji, vendar so ga kasneje ukinili.
Tudi na srednješolski stopnji so znani primeri, ko so vsebine posameznih predmetov
združene v skupnem predmetu. Tako so v nekaterih strokovnih in poklicnih
programih geografija, zgodovina in sociologija združene v predmetu Družboslovje.
Poleg omenjenega povezovanja zasledimo pojem nadpredmetna unifikacija, ki naj
bi predstavljala najvišjo stopnjo medpredmetnega povezovanja (Blažič in sod., 2003,
str. 234). V predmetniku določenega programa ne obstaja poseben šolski predmet,
marveč se učne vsebine več predmetov spojijo v neko širše področje obravnave, v
nove sinteze (na primer okoljska vzgoja kot kroskurikularna vsebina v gimnazijskem
programu).
V angleščini uporabljajo za takšen način povezovanja pojem transdisciplinarni ali
čezpredmetni pouk, kjer se meje med predmeti že povsem zabrišejo.10 V slovenski
literaturi tej oznaki ustreza pojem kroskurikularne povezave (Pavlič Škerjanc,
2010).
Hegemonistična koncentracija posveča posebno pozornost izbranemu vodilnemu
predmetu, na katerega se navezujejo ostali. Takšna oblika povezovanja je
prevladovala v preteklosti. Povezovalno vlogo sta odigrala pogosto materinščina ali
verouk. V novejši dobi lahko funkcijo povezave prevzame obhajanje kakšne
zgodovinsko pomembne obletnice (na primer ustanovitev Evropske unije) ali
kompleksna aktualna tema (promet in trajnostni razvoj, energijski viri prihodnosti,
nasilje med mladimi …). Takšno povezovanje se lahko nasloni na interese učencev.
Hegemonistična koncentracija sicer združuje vsebine, a ima hkrati negativno
lastnost, da ruši sistematičnost učnih predmetov, ki so povezani (Blažič in sod., 2003,
str. 234).
Pavlič Škerjanc (2007, str. 174) razlikuje tri ravni povezovanja:
1. znotraj predmetov, t. i. predmetne ali intradisciplinarne povezave,
2. med predmeti, t . i. medpredmetne povezave, ki so lahko multidisciplinarne
oz. večpredmetne ali interdisciplinarne oz. prave medpredmetne, in
3. nad predmeti, t. i. nadpredmetne ali transdisciplinarne povezave.

10

Nemški termin za takšno obliko povezovanja je Überfachlicher Unterricht, angleški pa
transdiciplinary curriculum.
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Slika 3: Vrste in oblike medpredmetnega povezovanja

Vir: Pavlič Škerjanc, 2010.
Glede na število vključenih oz. povezanih predmetov razlikujemo enopredmetne
(monodisciplinarne) in večpredmetne (pluridisciplinarne) povezave.
Vertikalne ali navpične so tiste povezave, ki se izvajajo v dveh, več ali vseh
zaporednih letnikih. Vzporedne ali horizontalne povezave pa so tiste, ki potekajo v
dveh, več ali vseh letnikih istega letnika. Če potekajo pri enem predmetu, so
enopredmetne horizontalne povezave, če pa pri več predmetih, jih imenujemo
interdisciplinarne horizontalne povezave (Pavlič Škerjanc, 2010).
Medpredmetne povezave so lahko delne ali parcialne, če se pojavijo le v delu
kurikula (na primer v enem ali dveh letnikih) ali samo v enem ali nekaj oddelkih iste
generacije dijakov. Druga možnost je, da so celovite, prečne ali kroskurikularne,
segajo preko kurikula oz. zadevajo predmet v celoti (na primer v vseh letnikih
programa in v vseh oddelkih na šoli).
Enopredmetna povezava poveže uresničevanje učnih ciljev in izvajanje enega
predmeta oz. učitelje istega predmeta na šoli (na primer vse učitelje geografije). Po
svoji naravi so intradisciplinarne oz. znotrajpredmetne. Večpredmetne povezave so
lahko: multidisciplinarne (mnogopredmetne oz. raznopredmetne) in interdisciplinarne
(prave medpredmetne) v ožjem pomenu besede. Večpredmetne povezave povežejo
uresničevanje učnih ciljev in izvajanje več predmetov kurikula oz. učitelje več
predmetov na šoli. S tem omogočijo učinkovitejše doseganje ciljev vseh sodelujočih
predmetov oz. uresničitev nekega nadpredmetnega kurikularnega cilja (na primer
ključne kompetence).
Multidisciplinarna povezava ohranja učnociljno in izvedbeno ločenost na
tradicionalne šolske predmete. Pomeni, da sodelujoči predmeti še nimajo
integriranega (združenega) učnega cilja. Skupni cilj dosegajo povezano, a po
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predmetno ločenih poteh. Uresniči se s pomočjo enega ali več povezovalnih
elementov.11
Interdisciplinarna povezava z dogovorjenim povezovalnim elementom poveže sicer
ločene in samostojne predmete, da uresničijo skupen, že integriran učni cilj. Prava
medpredmetna povezava poveže predmete od znotraj. Skupni integrirani cilj je tako
kompleksen, da ga noben predmet ne more doseči sam, ampak le v skupnem
sodelovanju.
Tudi večpredmetne povezave so lahko delne ali prečne in vertikalne oz. horizontalne.
Stopnja povezanosti narašča od znotrajpredmetne preko mnogopredmetne do
medpredmetne povezave.
Drake in Burns (2004) prav tako ločita tri ravni povezovanja:
1. multidisciplinarnost (večpredmetnost),
2. interdisciplinarnost (medpredmetnost) in
3. transdisciplinarnost (čezpredmetnost, nadpredmetnost).
Bistvena razlika med tremi pristopi je v stopnji ločenosti predmetnih področij.
Multidisciplinarne povezave izhajajo iz posameznih predmetov. Učitelji, ki se
odločijo za takšen način dela, oblikujejo standarde, ki izhajajo iz posameznih učnih
predmetov. Le-ti se običajno združijo pri obravnavi skupne teme. Možne oblike so
intradisciplinarni pristop, fuzija ali vzporedno poučevanje.
Intradisciplinarni pristop pomeni, da učitelji integrirajo (povežejo) poddiscipline znotraj
določenega širšega predmetnega področja. Kot primer se navaja zgodovino,
geografijo, ekonomijo in upravljanje, ki se združijo v predmetno področje Social
Studies (družboslovje).
Druga možnost je fuzija (zlitje). Učitelji spojijo znanje, veščine in odnose v predpisani
šolski kurikul. Tako se na primer učenci pri vseh predmetih seznanjajo z odgovornim
vedenjem do okolja.
Naslednja možnost je vzporedno (hkratno) poučevanje predmetov, kar je mogoče na
višjih stopnjah šolanja. Učenci se na primer učijo pri zgodovini o nekem
zgodovinskem obdobju in sočasno pri jeziku obravnavajo literaturo tistega časa.
Naslednja raven je interdisciplinarno povezovanje. Pri tem načinu učitelji
organizirajo kurikul o skupni snovi preko posameznih disciplin. Običajno skupaj
povežejo učno snov. Vsebina posameznih predmetov se da še vedno razbrati, toda
predmeti ohranijo manjšo stopnjo samostojnosti kot pri multidisciplinarnem pristopu.
Pri transdisciplinarnem pristopu učitelji zasnujejo kurikul ob vprašanjih dijakov in
njihovih predstavah. Učenci razvijajo življenjske veščine, ko uporabijo medpredmetne
in predmetne veščine v kontekstu resničnega življenja. Pri tej obliki povezovanja se
izpostavlja projektno delo. Učenci se lotijo reševanja konkretnega lokalnega
problema. Učitelji in učenci izberejo neko temo oz. vsebino, ki temelji na interesih
dijakov, zahtevanih standardih znanja in lokalnih virih. Učitelj ugotovi, kaj učenci že
vedo o izbrani temi in jim pomaga pri snovanju raziskovalnih vprašanj. Učitelj
preskrbi učencem vire in jim omogoči priložnost za delo. Slednjič, učenci predstavijo
rezultate svojega dela z nekim osrednjim dogodkom (Drake, Burns, 2004).

11

S povezovalnimi elementi se organizirajo povezave. To so lahko vsebine, dejavnosti, učna orodja (npr.
informacijska tehnologija), kompetence, veščine, navade ipd.
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Med najpogosteje navajane in izvajane dejavnosti medpredmetnega povezovanja v
gimnazijskem programu sodijo medpredmetne (interdisciplinarne) ekskurzije,
projektno delo, projektni dnevi ali tedni, dnevi dejavnosti (na primer naravoslovni,
športni dnevi ipd.), raziskovalne ter projektne naloge. Naštete dejavnosti ponujajo
več priložnosti za povezovanje kot običajni predmetni pouk, ki ga tudi ne smemo
zanemariti.
2.4

Namen in smisel medpredmetnega povezovanja

Osnovni namen medpredmetnega povezovanja je, da začasno prekine predmetni
pouk, odpravi njegove pomanjkljivosti in na drugi strani ohrani prednosti
predmetnega pouka (Peterßen, 2000). Medpredmetno povezovanje je upravičeno le,
kadar daje boljše učne učinke kot običajni predmetni pouk. Na njegovo
neučinkovitost je opozarjal že znani nemški pedagog Kerschensteiner (1926; cv:
Strmčnik, 2001, str. 272). Rogal se je počasnosti sprememb na tem področju, ko je
nekoliko cinično izjavil, da je jermen za povezovanje šolskih knjig (tako povezane so
učenci namreč nosili v šolo) še vedno edino, kar povezuje izobraževanje v šolskem
dopoldnevu.
V čem je smisel medpredmetnega povezovanja? V čem je lahko bolj kakovostno od
prevladujočega predmetnega pouka? Kaj prinese učencu? Odgovori na ta vprašanja
so vodilo pri utemeljevanju smisla oziroma namena medpredmetnega povezovanja.
Medpredmetno povezovanje utemeljujemo z vidika pedagoške psihologije, splošne
didaktike in nekaterih strateških dokumentov v šolstvu.
2.4.1 Utemeljitev medpredmetnega povezovanja z vidika pedagoške psihologije
Pedagoška psihologija omenja medpredmetno povezovanje najbolj neposredno pri
razglabljanju o pomenu učnega transfera. Po drugi strani so za utemeljitev
medpredmetnega povezovanja pomembna nova spoznanja o delovanju možganov in
procesiranju informacij.
Proces učenja in učni transfer sta temeljna pojma pri razumevanju, kako ljudje
razvijamo kompetence. Proces učenja je pomemben zato, ker se nihče ne rodi z
zmožnostmi, da bi lahko deloval v družbi kot odrasel. Posebej pomembno je, da
razumemo učne izkušnje, ki vodijo v transfer. Ta je definiran kot zmožnost, da
znanje, ki smo ga pridobili v nekem kontekstu, prenesemo na drug kontekst
(Bransford, 2000, str. 51). S transferom učenja pojmujemo prenos učnega učinka s
prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja na drugo, pa tudi iz
znanih okoliščin (na primer šolskih) v nove, življenjske. Velik del izobraževanja sloni
prav na podmeni transfera.
Učitelji pričakujejo, da bodo učenci pri pouku zmožni prenesti obravnavanje nekega
problema na drugega, znanje iz enega šolskega leta v drugo, iz šole na dom ter iz
šole na delovno mesto (Bransford, 2000, str. 51). Na drugi strani izkušnje in šolska
praksa kažejo, da pri učenju pogosto ne prihaja do pričakovanega transfera. Šolsko
znanje ostaja inertno, kar pomeni, da ni dovolj uporabno v drugačnih oz.
spremenjenih življenjskih situacijah (Marentič Požarnik, 2000, str. 98).
Učenje naj bi bilo zato organizirano tako, da bi bil poudarek na avtentičnih problemih
in projektih, kot se pojavljajo v situacijah izven šole. Učencem je potrebno čim bolj
približati realno okolje. Ali kot je razmišljal že John Dewey: »Šola naj bi manj
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pripravljala za življenje, ampak naj bi bila čim bolj takšna, kot je življenje samo«
(Bransford, 2000, str. 77).
Šolsko znanje zato vse preredko prinaša zaželene transferne učinke. Marentič
Požarnik (2000) meni, da zato, ker je prvotno učenje preveč vezano na konkretno
situacijo, v kateri je potekalo.
V tem smislu je končni cilj izobraževanja, da so učenci sposobni prenesti šolsko
znanje na vsakdanje okoliščine doma, v lokalni skupnosti ali na delovnem mestu.
Na transfer učenja vplivajo: predhodno učenje, kontekst, motivacija za učenje,
stopnja razumevanja, potrebna količina časa in seznanjanja s primeri, metakognicija,
kulturno okolje ipd. (Bransford, 2000).
Razlikujemo vertikalni ali specifični transfer in horizontalni, lateralni ali splošni
transfer. Pri vertikalnem se učinki učenja prenašajo znotraj istega predmeta ali
predmetnega področja s predhodnega na nadaljnje učenje. O horizontalnem
transferu govorimo, ko se učni učinki prenašajo širše, med predmeti, med teorijo in
prakso, med šolskim učenjem in življenjskimi situacijami (Marentič Požarnik, 2000,
str. 99).
Pri medpredmetnem povezovanju je pomembnejši lateralni transfer. Za transfer so
pomembne poleg učnih vsebin tudi učne metode. Pomemben je vsak predmet, saj
ima večjo transferno vrednost, če pri poučevanju vseskozi povezujemo posebno s
splošnim, teorijo s prakso ter spodbujamo globlje razumevanje ter uporabo pravil in
principov v novih situacijah.
Ločimo tudi t. i. vsebinski in proceduralni transfer. Vsebinski pomeni prenos
konkretnih podatkov, dejstev, zakonitosti pri posameznih predmetih in med predmeti
ter prenos v življenjske situacije. Pri proceduralnem gre za prenos raznih splošnih,
širše uporabnih spretnosti, postopkov, orodij učenja in mišljenja, ki so skupni raznim
predmetom in področjem.
Pri pouku si moramo zavestno prizadevati, da dijakom ponudimo transferno bogato
znanje in veščine, saj je le takšno znanje trajnejše in bolj uporabno.
Zadnje raziskave možganov potrjujejo, kar mnogi učitelji vedo iz lastnih izkušenj.
Učenci se učijo s povezovanjem. Čim več povezav ustvarijo oz. uspejo vzpostaviti,
tem več se naučijo. Možgani nimajo ločenih predelov za posamezna predmetna
področja. Nasprotno, podobni so nekakšni cestni prometni karti, na kateri so vse
poti med sabo povezane.
Stvarnost doživljamo kot celoto, ki ni strukturirana po kriterijih posameznih strok oz.
disciplin. Človeški možgani procesirajo zaznave vzporedno, ne pa sekvenčno.
Informacije urejajo v kompleksne mreže z jasnimi hierarhijami medsebojnih odnosov.
Večja avtentičnost učnega procesa že po definiciji terja intenzivnejše in globlje
povezave med disciplinami oz. šolskimi predmeti (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 19).
Cromwell (1989; cv: Lake, 2002) se je ukvarjal s tem, kako možgani procesirajo in
organizirajo informacije. Možgani organizirajo novo znanje na podlagi predhodnih
izkušenj in pomenov, ki so se razvili iz teh izkušenj. Možgani procesirajo mnogo
stvari istočasno. Celostne (holistične) izkušnje prikličejo hitro in zlahka.
Caine in Caine (1991; cv: Lake, 2002) ugotavljata, da pomeni iskanje pomena in
vzorca (modela) temeljni proces v človeških možganih. Možgani se lahko celo
»branijo« učenja razdrobljenih podatkov, ki so predstavljeni na izoliran način. Učenje
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je vsekakor hitrejše in bolj temeljito, kadar je predstavljeno v pomembnih kontekstih
s komponento izkušenj.
Sodobna gibanja za integrirani kurikul se zgledujejo pri tistih teoretikih učenja, ki
zagovarjajo konstruktivistično teorijo znanja. Obstaja kar nekaj raziskav možganov, ki
podpirajo predstavo, da se osvoji najbolj dovršeno znanje, kadar so informacije
podane kot povezani in pomembni modeli in vzorci. To vsekakor vključuje
medpredmetno učenje, ki povezuje mnoga področja (Lake, 2002).
2.4.2 Utemeljitev medpredmetnega povezovanja z vidika obče didaktike
»Če se poučuje več učnih predmetov vštric, pomeni to deloma odliko, deloma pa
hudo hibo. Ustreza namreč množečemu se bogastvu kulturnih dobrin, mnogoterim
zanimanjem pri učencih in gospodarskemu razvoju, zavaja pa h kopičenju učiva, k
površnosti in enostranski predmetni usmerjenosti. Zaradi nepovezanih ali slabo
povezanih učnih drobcev trpi enotnost izobraževalnega učinkovanja in stiki z
življenjem.« (Šilih, 1970).
V didaktični literaturi najdemo presenetljivo malo teoretičnih prispevkov, ki
utemeljujejo medpredmetno povezovanje. Še največ je o povezovanju, predvsem na
vsebinskem področju, objavil Strmčnik (2001; Blažič in sod., 2003). Povezovanje
vsebin je motril z vidika koncipiranja in strukturiranosti učnih načrtov.
V nadaljevanju navajamo poglavitne razloge za medpredmetno povezovanje z
gledišča splošne didaktike. Utemeljitev povezovanja geografije z drugimi predmeti je
podana v posebnem poglavju.
Naj najprej poudarimo razliko med znanostjo in znanstvenimi disciplinami ter šolskimi
predmeti in učnimi vsebinami. Znanost zaradi teženj k doseganju objektivne resnice
in popolnosti stremi k čedalje večji specializaciji in diferenciaciji. Nasprotno je naloga
izobraževanja oz. učnih vsebin, da učencem zagotavljajo tudi integracijo
(povezanost) in interdisciplinarnost (medpredmetnost). Le na ta način lahko učenci
globalno dojemajo in razumejo stvarnost (Strmčnik, 1997, str. 336).
Med elementarnimi zahtevami za medpredmetno povezovanje je dejstvo, da se
obseg znanja z napredkom znanosti in vedno novimi tehnikami in tehnologijami
enormno povečuje. Priča smo eksploziji novega znanja. Informacije in znanje rastejo
s takšno naglico, kot niso še nikoli v zgodovini človeštva. Nobelov nagrajenec
Herbert Simon trdi, da se je težišče znanja premaknilo od »biti zmožen zapomniti si
in ponoviti informacije k biti sposoben poiskati informacije in jih uporabiti« (Simon,
1996; cv: Bransford, 2000, str. 5).
Zaradi naglega razvoja znanosti prihaja do vse večje specializacije in delitve
znanstvenih disciplin, ki (p)ostajajo čedalje bolj ločene in oddaljene (Strmčnik, 1997).
Tendenca po specializaciji v znanosti se v pedagogiki kaže v vse večjem številu
šolskih predmetov in čedalje večji razdrobljenosti obravnave posameznih pojavov, ki
so objektivno gledano povezani in celostni. Nasprotno so skladno z zakonitostmi
dialektike vse pogostejša prizadevanja, da se posamezne ozko specializirane
discipline ponovno povezujejo, ker segajo v določenih segmentih na skupna področja
raziskovanja (na primer biokemija, biofizika, historična geografija).
Učne povezave so potrebne zaradi didaktičnega načela racionalnosti in
ekonomičnosti. Pogosto se pojavljajo podobne ali celo prekrivajoče se vsebine pri
več predmetih. Namesto da se o njih učenci učijo večkrat pri različnih predmetih, je z
vidika ekonomičnosti pouka bolje, da je učna snov povezana in prepletena.
Obravnava določene učne vsebine je veliko bolj ekonomična, kadar se opre na
predhodno obravnavo podobne snovi pri sorodnem predmetu (Strmčnik, 2001, str.
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272). Ker učitelji ne poznajo učnih načrtov drugih predmetov in možnih povezav, se
pogosto, a nenamerno pripeti, da določene vsebine učenci poslušajo večkrat,
namesto da bi jih obravnavali enkrat in tedaj celostno.
Vzemimo primer pri geografiji. V gimnazijskem programu je takšna tema prva
industrijska revolucija in širjenje industrije po Evropi. Ta pojav se obravnava pri
zgodovini v 2. letniku, pri geografiji pa deloma v 1. letniku, več pa v 3. letniku v
sklopu Zahodne Evrope in Velike Britanije. Če že ni možno obravnavati teme
celostno, je priporočljivo, da učitelj pri obravnavi te snovi dijake vsaj opozori na
predznanje iz drugega predmeta ali jim svetuje, kako lahko geografsko znanje
koristno uporabijo pri učenju zgodovine.
Z medpredmetnim povezovanjem je mogoče bistveno okrepiti ne le razumevanje
učnih vsebin, marveč tudi racionalizirati njihovo obravnavo (Strmčnik, 2001, str. 273).
Ne smemo spregledati dejstva, da je poznavanje določenih pojmov, principov,
procesov ipd. lahko nujno potrebno za obravnavo nove snovi pri drugem predmetu.
Govorimo o pomenu t. i. predznanja.
Medpredmetno povezovanje upravičuje vidik učne uspešnosti. Že stara modrost
pravi, da seštevek med seboj ločenih učnih vsebin ni isto kot celota - sinteza med
seboj povezanih vsebin. S predmetno ločenim podajanjem znanja se potvarja
celostna podoba sveta (Strmčnik, 2001).
Velik izziv za uvajanje medpredmetnega povezovanja je temeljna naravnanost
celotnega pouka na predmetni stopnji osnovne šole in v srednjih šolah. Pouk je
usmerjen v čezmerno kopičenje podatkov, dejstev, pojmov in formul, ki niso niti
dovolj dobro razumljeni, še manj utrjeni, najmanj pa med sabo povezani in osmišljeni
tako z osebno izkušnjo posameznega učenca kakor s celotnim življenjem nasploh
(Marentič Požarnik, 1997a, str. 32). Posledica takšnega učnega pristopa je razbito,
»popredalčkano« in razdrobljeno znanje, ki je oropano trajnejše in uporabne
vrednosti. »Bolj kot kaj in kako poučujemo, bi nas moralo zanimati, česa se učenci
naučijo tako, da postane trajen repertoar njihovega razumevanja sveta in delovanja v
njem. Izobraževanje mora pomagati vzpostavljati pri učencu orientacijo med
posameznostmi in »splošnim zemljevidom« znanja, ciljev in problemov, kajti sedaj je
glede tega največkrat prepuščen sam sebi.« (Marentič Požarnik, 1997a, str. 38).
Cilj medpredmetnega povezovanja je, da preprečuje faktografsko, razdrobljeno in
»popredalčkano« znanje. Namesto njega ponuja trajnejše, bolj uporabno in celostno
(holistično) znanje.
Razdrobljena in nepovezana učna snov je nadalje velika metodična ovira za uvajanje
sodobnejših oblik pouka, kot so projektno delo, sodelovalno učenje ipd. Pomanjkanje
povezav in odnosov med posameznimi predmeti slabi doseganje višjih taksonomskih
ravni učnih ciljev.
Medpredmetno povezovanje narekujejo globalna povezanost sodobnega sveta na
gospodarskem, političnem, znanstvenem in kulturnem področju, medsebojna
soodvisnost posameznih sistemov in vse hitrejši tempo sveta v 21. stoletju.
Delodajalci pričakujejo, da bodo bodoči delavci sposobni »iztisniti« znanje z različnih
področij in z njim reševali probleme, na katere vplivajo med seboj povezani dejavniki
(Lake, 2002). Globalizacija kot odsev tega povezovanja terja drugačen pristop k
reševanju problemov in razvojnih izzivov. Sodobni problemi sveta so vse bolj
kompleksni, zato je nujno, če naj šola pomeni »pripravljalnico za življenje«, da se
učenci usposobijo za celosten pristop k reševanju problemov.

28

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Sposobnost povezovanja znanja, reševanje problemov z več zornih kotov,
upoštevanje informacij z različnih področij ipd. so najpomembnejša zagotovila za
uspeh v prihodnosti (Lake, 2002).
Končni razlog za medpredmetno povezovanje ima podlago v izkušnjah učiteljev, ki se
soočajo z vedno obsežnejšim znanjem, drugačnimi učenci in z vse več učenci s
posebnimi potrebami, večjimi zahtevami staršev, povezanimi z doseganjem
rezultatov ipd. Ko upoštevamo vse nove okoliščine in zahteve in jih dodamo k
tradicionalnemu obsegu znanja, za katere se učitelji čutijo odgovorne, se zdi, da je
povezovanje eden od učinkovitih načinov, ki lahko zadosti potrebam učencev na eni
in zahtevam države (šolskih oblasti) na drugi strani. Povezovanje področij in
predmetov v učnem načrtu omogoča učiteljem, da učence dobro pripravijo za
življenje v 21. stoletju.
2.4.3 Utemeljitev medpredmetnega povezovanja v strateških dokumentih
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) je začrtala pot spremembam na področju
izobraževanja v 90. letih prejšnjega stoletja. Poudarila je, da je z načelom o enotnosti
znanosti v vseh njenih razvejanih oblikah vednosti povezana zahteva po združevanju
prenesenega znanja in integraciji kurikula. To načelo je utemeljeno predvsem v
zgodovinski enotnosti, ki blaži učinke specializacije vednosti in ločevanja znanja po
disciplinah. Če so prvotno posamezne znanstvene panoge predstavljene kot ločena
disciplinarna področja, postanejo pozneje predmet ponovne konceptualne integracije
(Bela knjiga …, 1995, str. 18).
Bela knjiga je eksplicitno izpostavila medpredmetnost v enem izmed ciljev programa
gimnazije. Namen gimnazijskega programa je med drugim globalen, celosten pristop
v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta in soodvisnosti znanja različnih
področij. Razvijanje disciplinarnosti je pogoj za interdisciplinarno razumevanje sveta
(Bela knjiga, 1995, str. 164).
Drugi dokument, ki je poudaril načrtno in zavestno uvajanje medpredmetnega
povezovanja, so Izhodišča kurikularne prenove (1996). Ta so opredelila vrsto
ključnih ciljev, ki naj bi izboljšala slovenski izobraževalni sistem. Glavni cilj prenove je
bil dvig kakovosti učenja in znanja, ki ju nudi izobraževalni sistem. Med visoko
zastavljenimi, a težko dosegljivimi, je cilj »povečati stopnjo povezanosti med
disciplinarnimi znanji«.12 Poudarek je na pridobivanju trajnejšega in kakovostnega
znanja, med drugim tudi z integracijo oziroma povezovanjem (Izhodišča, 1996, str.
13–15).
Večina učencev se ne izobražuje za strogo znanstveno delovanje na specifičnem
področju, ampak za delo in življenje. Pri tem se ne bodo srečevali z izoliranimi
znanstvenimi vprašanji, marveč z aktualnimi življenjskimi in delovnimi problemi.
Reševanje le-teh je ponavadi interdisciplinarno, zato nastaja velik razkorak med
vsakdanjim izkustvom učencev ter parcialno obravnavo tega izkustva pri posameznih
predmetih, ki so izrazito disciplinarno naravnani. Učenci vedo ogromno podrobnosti,
ne znajo pa jih povezati in vgraditi v celoto in znanja uporabiti pri reševanju
problemov (Svetlik, 1997, str. 16).

12

Zopet je v uporabi množinska oblika, medtem ko Marentič Požarnik v svojih razpravah dosledno
uporablja edninsko obliko znanje.
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Na podlagi omenjenih dokumentov je bil oblikovan Nacionalni kurikularni svet, v
okviru njega pa predmetne skupine. Njihova glavna naloga je bila pripraviti nove
učne načrte. Ti so bili izdelani do leta 1998.
Sledila je spremljava z učnimi načrti in kurikularno reformo spremenjenih
gimnazijskih programov. Spremljavo so vodili sodelavci Zavoda RS za šolstvo. Eden
izmed rezultatov spremljave je bil priprava posodobljenih učnih načrtov.
Za pripravo konceptualnih izhodišč spremljanja in posodabljanja učnih načrtov je bila
pomladi 2006 na Ministrstvu za šolstvo in šport imenovana Državna komisija za
spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za področje splošnega izobraževanja.
Junija 2006 so bile imenovane še predmetne skupine, ki so imele nalogo, da na
podlagi opravljenih analiz in evalvacij pripravijo osnutke posodobljenih učnih načrtov
(Smernice…, 2007). Le-te je v začetku leta 2008 sprejel Strokovni svet za splošno
izobraževanje.
Leta 2011 je izšla nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Njen namen je na novo začrtati in utemeljiti usmeritve v slovenskem šolskem
sistemu, skladno s spremembami, ki so se zgodile v 15. letih v Sloveniji in svetu.
Medpredmetno povezovanje v primerjavi z Belo knjigo iz leta 1995 omenja le
mimogrede oz. posredno.
V uvodnem poglavju o načelih izobraževanja je poudarjeno, da ima vsakdo pravico
do kakovostne vzgoje in izobraževanja. To je eno od pomembnih načel vzgojnoizobraževalnega sistema, ki vzgaja avtonomne in razsodne posameznike. Pri
zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja je z vidika posameznika pomembno
izpostaviti njegovo pravico do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa,
torej pouka, ki mu zagotavlja možnost pridobiti kakovostno znanje in izobrazbo (Bela
knjiga …, 2011).
O medpredmetnem povezovanju v gimnaziji Bela knjiga ne spregovori.
Če je cilj pouka kakovostno znanje in izobrazba, potem je eno izmed sredstev za
dosego tega cilja medpredmetno povezovanje. Potrebo po bolj načrtnem in
sistematičnem vpeljevanju medpredmetnega povezovanja v nove učne načrte so
potrdili prvi rezultati analize oz. spremljave prenove pouka v gimnaziji. Ugotovitve so
opozarjale, da cilji kurikularne prenove niso bili doseženi ravno na področju
medpredmetnega povezovanja (Cigler, 2000; Rutar Ilc, 2005).
Za ilustracijo naj povzamemo nekaj ugotovitev svetovalcev Zavoda RS za šolstvo.
Rezultati analize anketiranja 2200 dijakov gimnazijcev so pokazali, da so razmeroma
nizke vrednosti ocen, ki se gibljejo pri pojavnosti med »občasno in redko«, dobile
kategorije »navezovanje učitelja na druge teme in predmete« (2,05 na lestvici, kjer 0
pomeni odsotnost izvajanja aktivnosti, 4 pa redno izvajanje). Še nekoliko slabše
(1,96) so dijaki ocenili kategorijo »spodbujanje dijakov k navezovanju na druge teme
in predmete«. Razmeroma nižjo oceno pojavnosti kot redko ali zgolj občasno se da
komentirati tudi z naravo aktivnosti, ko povezovanje z drugimi temami ni vedno
smiselno (Rutar Ilc, 2005, str. 58).
Zanimivo je, da so učitelji ocenili »spodbujanje dijakov k iskanju povezav z drugimi
temami in predmeti« za celo oceno višje (2,91) kot dijaki. Pri opazovanju učnih ur so
svetovalci Zavoda RS za šolstvo zasledili elemente medpredmetnega povezovanja
bolj po naključju. V intervjujih so učitelji povedali, da medpredmetnim povezavam
načrtno ne posvečajo pozornosti, da se jim ponavadi »zgodijo«. Pri pojmovanju
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medpredmetnosti učitelji niso presegli okvirja idej o rutinskih korelacijah. Idej o
medpredmetnih ali transdisciplinarnih projektih ni bilo (Rutar Ilc, 2005, str. 60).
Tudi Šteh Kure (2000, str. 100) je ugotovila, da je v sklopu učnih aktivnosti, vezanih
na povezovanje znanja v gimnazijah, tega še najmanj v postavki »učiteljevo
povezovanje z drugimi predmeti« (2,65) in spodbujanje dijakov samih k temu (le
2,44), kar je najnižje med 16 učnimi aktivnostmi (ocene so bile razporejene od
najvišje 3,84 do 2,44; vključenih 560 dijakov). Sodeč po odgovorih dijakov so učitelji
izvedli povezave običajno kar sami, manj pa k iskanju aktivnih povezav spodbujali
dijake, kar naj bi bil namen aktivnega pouka. Med kategorijo povezave je najmanj
navezovanja med temami in predmeti, ki od učiteljev zahtevajo aktivno pripravo in
načrtno povezovanje z drugimi predmeti. Po ocenah dijakov prihaja do teh povezav
le občasno. Podobno kot že omenjeno so tudi v tej raziskavi bili učitelji v presojah
bolj blagi kot dijaki, vendar so kljub temu namenili najnižje ocene prav povezovanju
snovi z drugimi predmeti (3,64). Tudi pri ocenah učiteljev se je med 19 aktivnostmi
znašlo medpredmetno povezovanje med najnižjimi (Šteh Kure, 2000, str. 109).

2.5

Uporaba medpredmetnega povezovanja

Medpredmetne povezave lahko uporabimo v vseh fazah učnega procesa. Izrabimo
jih lahko že pri uvodni motivaciji. Z vključevanjem spoznanj drugih predmetov
ugotavljamo stopnjo predznanja. Ko na primer pričnemo z obravnavo Ljubljanskega
barja pri geografiji v 4. letniku, je snov zelo smiselno navezati na zgodovinsko
obravnavo, na primer kultura mostiščarjev na Ljubljanskem barju, Rimljani na Barju,
prizadevanja za osušitev Ljubljanskega barja skozi čas, način poselitve (kolonizacije)
v preteklosti ipd. Prav tako je seveda dragoceno vpletanje zgodovinske tematike med
samim usvajanjem nove učne vsebine. Veliko motivacijsko vrednost imajo literarna
dela, časopisni članki, različni citati ipd. Prav je, da medpredmetne povezave niso
prisotne le na začetku ure, ampak v čim več etapah učne ure.
Sicer redki strokovnjaki poudarjajo, da ponuja medpredmetno povezovanje veliko
možnosti pri utrjevanju, ponavljanju ter ocenjevanju znanja. Pančešnikova (Mitter,
1974, str. 320–321) je v študiji ugotovila, da so srednješolci, ki so bili predhodno
opozorjeni na povezave z zgodovino, do 30 % bolje rešili geografske naloge, kot pa
učenci, ki na povezave niso bili opozorjeni in jih pri odgovarjanju niso upoštevali.
V Sloveniji zasledimo redke raziskave o učinkih medpredmetnega povezovanja na
znanje dijakov. V okviru akcijskega raziskovanja (Golob in sod., 2007) med petimi
predmeti, med katerimi je bila vključena tudi geografija, so avtorice ugotovile, da je
bila medpredmetno posredovana snov bolje usvojena in da se je raven znanja
povečala.
Zavedati se je potrebno, da vsaka učna vsebina ne omogoča medpredmetnih
povezav, tako da nasilno izvajanje le-teh ne bi bilo koristno. Vendar literatura navaja,
da se da uspešno povezovati tudi »netradicionalne« predmete, kot sta na primer
matematika in umetnost. Kolikor bolj so učitelji vpeti v medpredmetno povezovanje,
toliko bolj prepoznavajo povezave tam, kjer jih v začetku sploh niso (ne bi)
pričakovali (Lake, 2002, str. 12). Poiskati je potrebno takšne vsebine in dejavnosti, ki
lahko zares prispevajo h kakovostnejšemu pouku, učenju in znanju.
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2.6

Ovire pri medpredmetnem povezovanju

Kljub načelnemu strinjanju o koristnosti in potrebnosti medpredmetnega povezovanja tako
med teoretiki kakor učitelji praktiki si le-to stežka utira pot v Sloveniji in tujini.

Že starejša didaktična literatura opozarja, da ne obstajajo jasna organizacijska
pravila, kako pristopiti k medpredmetnemu povezovanju. Povezovanje ne sme biti
prisiljeno in izumetničeno (Šilih, 1970).
Tudi sodobna literatura poudarja, da je prvi pogoj za medpredmetno povezovanje t. i.
sito smiselnosti (Pavlič Škerjanc, 2010). Medpredmetno povezovanje mora biti
naravno, pretehtano in ne sme služiti samo sebi ali zadostiti le nekakšnim
pedagoškim novotarijam. Če hočemo uspešno udejanjati ta didaktični pristop,
moramo premagati kar nekaj ovir.
Najpomembnejša ovira je razpoložljivi čas, saj drugačna organizacija pouka zaradi
medpredmetnega povezovanja zahteva veliko več časa predvsem za načrtovanje
(Drake, 1998) in deloma za evalvacijo izvedenega povezovanja. Čas pa je potreben
tudi za sprejem novosti pri uvajanju sprememb. Veliko časa je potrebno, da učitelji
sprejmejo novo filozofijo poučevanja.
V tesni zvezi s časom je struktura oz. organizacija šolskega pouka, ki je povsem
prilagojena predmetnemu pouku in ne upošteva potreb po medpredmetnem
povezovanju. Glavno prepreko v tem smislu predstavljajo urniki in ponavadi le ena
ura predmeta na dan, to se pravi odsotnost t. i. blok ur. Nujna je sprememba urnikov
in drugačna organizacija pouka. V urniku mora biti odmerjen čas za skupno
načrtovanje učiteljev, zato mora postati urnik fleksibilnejši. Organizacijske ovire
segajo na področje zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev, delitve učencev v
skupine po postavljenih normativih ipd.
Naslednja velika ovira so mentalni modeli posameznih učiteljev, ki niso prepričani
v smiselnost medpredmetnega povezovanja in optimalnejše učenje, ki ga le-to
prinaša (Sentočnik, 2010). Premik se mora najprej zgoditi v miselnosti učiteljev, ki jo
pogosto spremljata strah pred neznanim in pred spremembami. Odpor pri nekaterih
učiteljih se kaže v več oblikah. Ena izmed njih je, da učitelji trdijo, da so vse to delali
že do sedaj (Drake, 1998).
Prepreko lahko pomeni večja odgovornost učiteljev. Medpredmetno povezovanje
zahteva njihov dodatni angažma, timsko sodelovanje, poznavanje učnih načrtov
drugih predmetov ipd. Učitelj je vsekakor bolj izpostavljen, saj mora dopustiti, da med
poukom »odpre vrata« svoje učilnice.
Spregledati ne smemo tudi kakovosti medosebnih odnosov v zbornici in raven
sodelovalne kulture v šoli.
Poleg osebnih in organizacijskih ovir ne smemo zanemariti zasnove in strukture
učnih načrtov. Tudi ob zadnji posodobitvi leta 2008 niso bili sestavljeni ob
predhodnem usklajevanju strokovnjakov različnih predmetnih skupin, ampak zopet
predmetno ločeno. Preobsežni ter vsebinsko in časovno neusklajeni učni načrti so
velika ovira pri medpredmetnem povezovanju.
Drake (1998) naniza še nekatere druge ovire. Izpostavi status posameznega predmeta.
Ker izhaja iz kanadskega okolja, ločuje temeljne predmete (ang. core subjects), kamor sodijo
angleščina, matematika in naravoslovje, ter ostale predmete, ki imajo običajno manjše število
ur v predmetniku, zato učitelji teh predmetov včasih niso najbolj navdušeni nad
povezovanjem. Tesno s tem je povezana miselnost učiteljev, da bo z medpredmetnim
povezovanjem oslabela integriteta posameznega predmeta in bo prišlo do njegove
trivializacije.

Med ovirami za več medpredmetnega povezovanja lahko navedemo tudi slabe
izkušnje z izvedenimi dejavnostmi. Zaradi mnogih dejavnikov se lahko vpeljana
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novost ne obnese in ne prinese želenih rezultatov. V takem primeru zajame učitelja
malodušje in se tega ne loti več.
Ne nepomembna ovira je tudi pojmovna zmešnjava. Množica izrazov, ki so v
glavnem preneseni iz drugih šolskih sistemov, vnaša zaradi nejasnosti in nedosledne
rabe določen odpor ali vsaj skepso pri učiteljih. Medpredmetno povezovanje po
nepotrebnem zapletajo z rabo obilice pojmov in oznak, ki jih učitelji ne poznajo.
Prav tako so učitelji nezaupljivi, kadar se neko novost prikazuje pod oznako
»moramo«, ker tako od nas zahteva država, šolska oblast, Evropska unija ipd.
V zvezi z načrtovanimi in izvedenimi medpredmetnimi povezavami je potrebno
sestaviti ogromno načrtov, poročil, evalvacij in vse navedeno skrbno protokolirati.
Odvečna administracija pomeni učiteljem veliko nadlogo. Zaradi tega marsikdaj
niso pripravljeni stopiti na že tako negotovo pot medpredmetnega povezovanja.
2.7

Omejitve pri medpredmetnem povezovanju

V domači strokovni literaturi zaenkrat nismo zasledili študije, ki bi celovito in kritično
ovrednotila medpredmetno povezovanje v gimnaziji.13 Vzrok za pomanjkanje je
morda v tem, da je načrtno in sistematično medpredmetno povezovanje zaživelo šele
pred nekaj leti. Medpredmetnemu povezovanju v gimnazijah so se na široko odprla
vrata z uvedbo projektov Evropski oddelki in Didaktična prenova gimnazij, ki
potekata pod okriljem Zavoda RS za šolstvo.
Kljub pomanjkanju celovitejših analiz spremljajo medpredmetno povezovanje tudi
omejitve in pomanjkljivosti.
Medpredmetno povezovanje lahko prinese dodatno kontrolo nad delom učiteljev.
Takšno delo lahko vodi k močnemu rivalstvu. Pogosto se učitelji ne osredotočijo na
bistvene ideje ali koncepte posameznih predmetov ali disciplin (Polšak, 2007).
Obstaja nevarnost, da pri povezovanju en predmet zasenči druge(ga).
»Imperializem« drugih strok (predmetov) lahko odvrača učitelje od odločitve za
medpredmetno povezovanje. Pojavi se občutek ogroženosti predmeta, slabitev
njegove vsebine in manjša prepoznavnost predmeta. Temu se lahko pridruži strah
pred zlitjem predmeta z drugim in posledično izguba ur, na kar opozarjajo nekatere
tuje in domače izkušnje.
Določeni učitelji med sabo niso »kompatibilni« (osebnostno in značajsko
neujemanje med učitelji) ali imajo povsem različen pedagoški credo. Različni pogledi
na pedagoška vprašanja so možen vzrok za nesoglasja in težko usklajevanje o
določenih skupnih zadevah. Če so pogledi na uvajanje oz. sprejemanje določene
didaktične novosti zelo različni, potem je težko pričakovati sodelovanje med učitelji.
Učence lahko zmede oz. dodatno obremeni sočasna prisotnost dveh profesorjev v
oddelku, ki vendarle prinašata k pouku drugačno dinamiko. Ne nazadnje imata vsak
svoj stil poučevanja in kljub usklajevanju nista nikoli povsem usklajena.
Medpredmetno povezovanje lahko vnaša nesistematičnost ali vsaj manjšo
sistematičnost pri obravnavi učne snovi. Če pouk ni premišljeno načrtovan, nenehno
»preskakovanje« iz predmeta v predmet dijaka moti in dodatno obremenjuje.
Upoštevati je potrebno tudi pomislek, ali se bodo učenci pri takšnem pouku dovolj naučili.
Kritiki pedagoških inovacij so skeptični prav glede tega.
Končno je potrebno dobro poznati učence, saj so vse dejavnosti povezovanja namenjene
ravno njim. Sprejemati in upoštevati je potrebno njihove pobude (Sentočnik, 2010).

13

Za devetletno osnovno šolo je opravil evalvacijsko študijo Pedagoški inštitut (Sardoč in sod., 2004).
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Zaradi medpredmetnega povezovanja ostaja učna snov lahko preveč plitvo oz.
površinsko obravnavana. Paziti je potrebno, da so zares doseženi vsi zastavljeni
učni cilji. Tako vloga posameznih predmetov ne more priti do veljave (Drake, Burns,
2004). Med zagovorniki naprednega gibanja v 30. letih 20. stoletja v ZDA je bil
interdisciplinarni pouk zelo popularen. Nasprotno so se kritiki pritoževali, da je bilo
povezovanje marsikdaj v šolah samo sebi namen. Učitelji so se premalo vpraševali o
izboru določenih aktivnosti. Takšna percepcija je bila tedaj ena izmed večjih ovir za
uspeh interdisciplinarnih pristopov (Drake, Burns, 2004).
Povezave marsikdaj niso smiselne. Lahko presegajo obseg učnega načrta ali pa celo
ne dosegajo predmetnih in skupnih učnih ciljev. Posebna nevarnost preti, da
medpredmetno povezovanje uvajamo, ker je trenutno modno in zapovedano. Pri
učiteljih in učencih lahko nastane občutek, da se izvaja zgolj direktive vodstva šole
in/ali zunanjih institucij, učenci pa so le poskusni zajčki.
Nekateri učitelji doživljajo čas, porabljen za medpredmetno povezovanje (npr.
projektni dnevi ipd.), kot izgubljen. Pritožujejo se, koliko učnih ur so izgubili, medtem
ko bi lahko poučevali svoj predmet.
Obstaja nevarnost, da postane medpredmetno povezovanje nekakšna lepljenka
različnih predmetov in slabo povezanih vsebin, kjer spoznajo učenci »vsakega po
malem«.Ta nevarnost je večja, kadar učitelji nimajo na voljo dovolj časa ali ustrezne
podpore za premišljeno načrtovanje medpredmetnega povezovanja.
Velikokrat se zgodi, da učitelj določenega predmeta prepozna drugi predmet kot
primeren za povezovanje, nasprotno pa učitelj drugega predmeta te možnosti ne
uvidi. Podobno velja za učne načrte. Učni načrt za geografijo predvideva določeno
povezavo, ki pa je v učnem načrtu drugega predmeta ni. Učitelj lahko sam pri sebi
predvideva, s kom in kdaj bi se lahko povezal, vprašanje pa ostaja, ali drugi učitelji
tudi zaznajo to potrebo.
Za konec razmišljanj o pomanjkljivostih medpredmetnega povezovanja še utrinek iz
zgodovine. Vranc (1937) povzema o koncentraciji pouka mnenje Viktorja Bežka, ki
povezovanje pri pouku ostro zavrača. »Edina prava koncentracija je učenčeva
napeta pozornost«. Bežek trdi, da je koncentracija snovi v nasprotju s psihološko
resnico o tesnobi zavesti in o pozornosti. »Učenca spraviš v zadrego, če ga vprašaš
pri računstvu, kadar zagreši jezikovno napako, za odnosno pravilo iz slovnice ali če iz
slovenske slovnice skočiš hitro v nemško ali iz stare zgodovine v novo.« Bežek pravi,
da je učenec tako zatopljen v predmet, ki se pravkar obravnava, da tedaj ne zmore
misliti na drug predmet. »Ne moti torej učenca pri računstvu z izpraševanjem
jezikovnih pravil, rajši si zapomni jezikovne pomote, ki jih zagreše učenci pri
računstvu, ter o njih spregovori pri prihodnji jezikovni uri« (Vranc, 1937, str. 63).
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2.8

Izbrani modeli medpredmetnega povezovanja

V didaktični literaturi (Drake, 1998; Harden, 2000; Fogarty, 2002; Drake, Burns,
2004; Bahr, 2004, Polšak, 2007) obstajajo nekateri primeri, ki poskušajo nazorno, v
obliki shem ali modelov, prikazati načine medpredmetnega povezovanja. Modeli se
med sabo razlikujejo v teoretičnih izhodiščih, v pristopih, predvsem pa v številu
stopenj oz. moči (intenziteti) medpredmetnega povezovanja.
A) Model trojne razsežnosti medpredmetnega povezovanja

Model jasno prikazuje tri dimenzije povezovanja. Prvo predstavlja vertikalna os v
obliki spirale. Gre za t. i. vertikalni kurikul, ki sega od vrtca do zaključka srednje šole.
Učne vsebine se nadgrajujejo in širijo z leti šolanja. Opraviti imamo z vertikalnim
povezovanjem učne snovi med posameznimi letniki.
Druga je horizontalna dimenzija. Pomeni širino in globino znanja, ki ga pridobimo pri
učenju posameznega predmeta.
Tretja razsežnost je krog, ki predstavlja povezavo me obema navedenima
dimenzijama na ravni veščin, konceptov in vsebin, ki segajo preko posameznih
predmetov in so skupni posameznim predmetom oz. področjem. Jasno opredeljene
povezave pomagajo pri krepitvi učenja v celostnem smislu, ko so učenci sposobni
povezovati ideje nekega predmeta z idejami drugega.
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Slika 4: Model trojne razsežnosti medpredmetnega povezovanja

Vir: Fogarty, 2002, str. 23.
Fogarty (1991; cv: Drake, 1998) in Fogarty (2002) prikazuje model z 10 različnimi
vrstami oz. stopnjami povezovanja v učnem načrtu. Tudi ta koncept se giblje od
predmetno povsem ločenega k medpredmetnemu pouku.
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Slika 5: 10-stopenjski model povezovanja učne snovi

Vir: Fogarty, 2002, str. 24.

Za vsak predstavljeni način (stopnjo), označen z zaporedno številko, uporabi
primerjavo z določenim predmetom (običajno optično napravo), ki naj bi najbolje
simbolizirala takšen pristop. Skupna značilnost prvih treh stopenj povezovanja je, da
so znotraj posameznega predmeta, od 4. do 8. stopnje gre za povezave med
posameznimi predmeti, medtem ko zadnji dve stopnji predstavljata povezovanje, ki
nastaja neodvisno od zunanjih pobud (okolja), nastaja namreč v zavesti učenca
samega.
Preglednica 1: Prikaz 10-stopenjskega modela medpredmetnega povezovanja
Stopnja (način)
Značilnosti
povezovanja
1. razdrobljena stopnja
Je tradicionalni pristop, kjer so predmeti jasno ločeni. Pogled
fragmentirani ali celični
učitelja je ozko usmerjen na posamezen predmet ali vsebinsko
pouk
področje (primerjava s periskopom). Znanje je razdrobljeno,
povezav med predmeti ni. Učenec je pri povezovanju znanja
prepuščen sam sebi. Verjetnost učnega transfera je majhna.
2. povezana stopnja
Pri predmetu se povezuje ena vsebina z drugo, predmetni pojmi
so med sabo povezani. Učna snov se navezuje med letniki
(vertikalne povezave). Učne vsebine so povezane le znotraj
predmeta. Učitelji v tej fazi še niso pripravljeni na medsebojno
sodelovanje. Zaradi napora, ki ga vlagajo v povezovanje pri
svojem predmetu, spregledajo možnosti za razvijanje širšega
pogleda z drugimi predmeti. Ta način služi kot prva stopnja k
medpredmetnemu povezovanju.
3. stopnja dodajanja

4.
zaporedna
sekvenčna stopnja

Vsebino ali temo se obravnava iz več perspektiv. Model je
primeren za izkušene učitelje. Pri vsakem predmetu razvija
učitelj različne splošne socialne, miselne in vsebinske veščine
(spretnosti) in specifične predmetne veščine. Te veščine in
miselne sposobnosti so osredotočene znotraj predmeta, a
pozornost posvečajo več področjem naenkrat, kar olajša učenje.
Oblikujejo se nekakšni »skupki«, ki so sestavljeni iz številnih
veščin in standardov in se usvojijo z učnimi izkušnjami. Učenje
se na ta način ojača. Možna slabost tega načina povezovanja je,
da lahko učence zmede, če vpletanje vsebin ni skrbno izvedeno.
ali Sorodno učno snov poučujemo sočasno. Učno snov časovno
prerazporedimo tako, da se ujema z drugim predmetom.
Določene sorodne vsebine poučujeta učitelja po dogovoru. Učna
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5. deljena stopnja

6. tkana stopnja

7. model
model niti)

nizanja

vsebina obeh predmetov se poučuje paralelno (primerjava z
očali). Predmeta podpirata drug drugega14. Čeprav so predmeti
ločeni, takšno poučevanje olajša transfer znanja. Poučevanje je
ločeno pri dveh profesorjih istega razreda. Pri takšnem pouku
dijaki učno snov lažje povezujejo. Priporoča se, da se na začetku
povežeta predmeta, med katerima je že po naravi povezava
lažja.
Slabost tega načina je, da so učitelji prisiljeni sklepati
kompromise. Učitelj je prisiljen opustiti del svoje avtonomije pri
razporejanju snovi v učnem načrtu. Od učitelja se pričakuje, da je
zelo fleksibilen. Fogarty predlaga, da se ta način uporablja na
začetku povezovanja, saj gre za intenzivno dogovarjanje in
usklajevanje.
Pred uvedbo te stopnje si moramo odgovoriti na vprašanja:
 Katere koncepte si delita predmeta pri učni enoti?
 Ali poučujemo podobne veščine?
 Ali si dva predmeta lahko razdelita obravnavo veščin,
stališč in standardov?
Dva predmeta si razdelita obravnavo skupnih pojmov, tem ali
veščin, ki se prekrivajo in pomenijo presečišče dveh predmetov.
V ospredju so predvsem medpredmetni pojmi. Prekrivajoči se
koncepti, pojmi oz. ideje služijo kot povezovalni elementi. Za to
stopnjo je značilno timsko poučevanje dveh učiteljev.
Kako poteka? Dva učitelja pričneta skupaj načrtovati. Iščeta
ključne koncepte, veščine in odnose, ki se običajno poučujejo
ločeno. Ko učitelja poiščeta skupne prioritete, pričneta iskati
vsebinska prekrivanja.
Pristop je izrazito induktiven. Odkriva podobnosti, ki so v
presečišču obeh predmetov. Ključ do te stopnje je pregled
konceptov, vsebin, veščin, stališč, standardov in načinov
mišljenja, ki se pojavljajo pri obeh predmetih.15
Pogled na izbrano temo je širok in je oblikovan iz različnih
elementov. Predstavlja tematski pristop k povezavi predmetnih
vsebin. Za medpredmetni pouk ustrezna tema je vpletena v
kurikularne discipline in vsebine. Predmeti uporabljajo temo kot
izhodišče za razlago pojmov, idej, vsebin ipd. Učitelj na primer
predstavi učencem preprost pojem, kot je krog, nato aplicira
pojem na posamezna predmetna področja (matematika, športna
vzgoja, geografija …). Izhodišča povezave so: pojmi (svoboda,
sodelovanje, konflikt, kultura, sprememba); vsebine (deževni
gozd, svet, vesolje) ali problemi (recikliranje odpadkov,
onesnaževanje okolja, energetska kriza, suše/poplave).
(ali Model nizanja se osredotoči na metakurikulum, ki seže v samo
jedro katerekoli vsebine. Veščina je tako predvidevanje ocene
rezultata pri matematiki, napoved pri vsakdanjih dogodkih,
pričakovanje pri romanih in postavljanje hipoteze v znanstvenem
laboratoriju.
Metakurikulum je zavedanje in kontrola veščin in strategij
mišljenja in učenja, ki gredo preko same učne snovi. Učenci se

14

Tako lahko najprej obravnavamo pri zgodovini okoliščine in pogoje velikih geografskih odkritij, pri
geografiji pa sledi geografski prikaz posameznih potovanj.
15
Menimo, da je prikazani način zelo uporaben pri povezovanju zgodovine in geografije na ravni
skupnih vsebin, konceptov, veščin in dejavnosti.
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tako učijo o tem, kako se učijo.
Ko so standardi, veščine mišljenja, socialne kompetence, veščine
učenja, tehnologija in koncept multiplih inteligenc nanizani v
samo vsebino, učitelj zastavlja vprašanja: Kako si o tem
razmišljal? Katera miselna strategija ti je pri tem najbolj
pomagala? Kako dobro je tvoja skupina danes delovala? Si
danes uporabil svojo glasbeno inteligenco? Vse to so procesna
vprašanja, ki se močno razlikujejo od kognitivnih vprašanj, kot je
Kakšen odgovor si dobil?
8. integrirana (povezana) Novi primeri in vzorci, ki uporabijo temeljne elemente vsakega
stopnja
posameznega predmeta. Povezani kurikularni model predstavlja
kroskurikularni pristop, ki je podoben deljenemu modelu.
Interdisciplinarni pristop poveže predmete za prekrivanje tem,
pojmov, vsebin s timskim poučevanjem na avtentičen oz.
integralen način.
9. poglobljena stopnja
To je zelo visoka stopnja z močnim osebnim pogledom, ki
dovoljuje mikroskopsko raziskavo, ko je vsa vsebina prefiltrirana
skozi močan osebni interes in strokovno znanje izvedenosti.
Predmeti postanejo del očal študirajočega. Učeči se presoja
celotno vsebino skozi svojo lastno izkušnjo. Posameznik poveže
(integrira) podatke z različnih znanstvenih področij. Gre za obliko
zelo poglobljenega študija pri posameznikih na višjih stopnjah
izobraževanja. Posamezniki se popolnoma poglobijo v svoj študij.
Pri tem načinu gre za notranjo integracijo, ki izhaja iz
posameznika, kjer ni skoraj nobenega poudarka na zunanji
intervenciji. Je dejanska, resnična, iz notranjosti izvirajoča
integracija.
10. mrežna stopnja
Model mreženja je trajen zunanji vir vnosa, ki vedno zagotavlja
nove, razširjene, predpostavljene ali prečiščene ideje. Učenčeva
profesionalna mreža navadno sega v očitno ali včasih ne tako
očitno smer.
Narava tega modela je izjemno proaktivna, saj učenec
samoiniciativno išče in hodi po novo nastalih poteh. Učenca
stimulirajo pomembne informacije, veščine ali koncepti, ki mu
pomagajo pri učenju. Seveda učenec pri takem delu zlahka zaide
na stransko pot oz. se oddalji od glavne ideje.
Vir: Fogarty, 2002.
Slika 6: Deljena stopnja – oblikovanje presečišča med geografijo in zgodovino
GEOGRAFIJA

ZGODOVINA

Vir: Fogarty, 2002.

B) Model štirih stopenj medpredmetnega povezovanja
Povzemamo primer iz nemškega izobraževalnega okolja. Bahr (2004) razlikuje štiri
stopnje povezovanja:
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1. predmetni pouk,
2. večpredmetni pouk (nem. Fächerübergreifender Unterricht),
3. pravi medpredmetni ali interdisciplinarni pouk (nem. Fächerverbindender
Unterricht),
4. nadpredmetni pouk (nem. Überfachlicher Unterricht).
Predmetni pouk opredeljuje s svojimi metodami in vsebinami določen predmet. Pri
predmetnem pouku ima šolski predmet osrednje mesto v šolskem sistemu. Ponuja
okvir, v katerega se umesti zunajšolske vsebine in probleme na področju učenja v
šoli. Namen posameznih predmetov je, da zagotavljajo predvsem vsebinsko in
časovno sistematiko.
Kot pri predmetnem tudi pri večpredmetnem pouku določa še vedno posamezni
predmet strukturo pouka. Takšno obliko povezovanja v okviru nekega predmeta je
potrebno upoštevati, kadar so pri obravnavi določene teme potrebna spoznanja
drugih predmetov, da bi lahko dosegli nadpredmetne povezave. Pravzaprav gre za
nekakšno navezovanje, ko drugi predmet služi kot nekakšna podpora glavnemu.
Tako bi se pri obravnavi geografske teme »Stara industrijska območja« sočasno pri
zgodovini učili o zgodovinskem razvoju Porurja in s tem omogočili določeno podlago
za geografsko proučevanje (Bahr, 2004). V tem primeru je zgodovina podporni
predmet za geografijo.
Pravi medpredmetni pouk temelji na konceptu, ki ne postavlja več v ospredje
posameznih šolskih predmetov, ampak jemlje za izhodišče prekrivanja in presečišča
med posameznimi predmeti. Skupna tema se obravnava sočasno iz perspektiv vseh
vpletenih predmetov. Pri takšnem pouku so v ospredju predvsem predmetno
neodvisne teme, kot so na primer Evropa, regija, hrup, gozd ipd.
Četrto stopnjo pomeni nadpredmetni ali čezpredmetni pouk. Pri tej najizrazitejši
obliki medpredmetnega sodelovanja struktura posameznih predmetov popolnoma
izgine.
Posebna oblika konkretizacije teh prizadevanj je uvedba nekakšnih integrativnih
predmetov ali predmetnih področij. To so vpeljale nekatere nemške zvezne dežele
(na primer okoljsko vzgojo v Spodnji Saški) (Bahr, 2004).
C) Model integracijskega kontinuuma
Integrirani kurikul ali povezani učni načrt (ang. integrated curriculum) je pojmovan
kot proces, s katerim se skozi čas vzpostavi vse več povezav.
Drake (1998, str. 20–23) prikazuje kontinuum povezovanja s šestimi stopnjami v
obliki stopnic.
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Slika 7: Integracijski kontinuum (model šestih stopnic)
nadpredmetnost
medpredmetnost
večpredmetnost
povezovanje znotraj predmeta
zlitje
klasični pouk

Vir: Drake, 1998.

1. Klasični pouk: snov se poučuje povsem ločeno pri posameznih predmetih.
2. Zlitje/spojitev (ang. fusion): tema je vključena, vstavljena v nekaj predmetnih
področij. Denimo, neka šola spoji okoljske cilje, vzgojo za družbeno
odgovornost in socialno aktivnost v določen predmet, kot sta geografija ali
naravoslovje.
3. Povezovanje znotraj predmeta: poddiscipline so povezane znotraj enega
predmetnega področja, kot na primer fizika, kemija in biologija v integrirani
predmet naravoslovje (ang. Science).
4. Večpredmetnost (multidisciplinary): predmete povezuje skupna tema oz.
vsebina, pri čemer poteka pouk sicer sočasno, vendar v ločenih razredih.
5. Medpredmetnost (interdisciplinary) z več različicami. Predmeti so med sabo
tesneje povezani s skupnim ciljem oz. temo. Povezave učencem jasno
predstavimo. Kurikul tedaj povezujejo vodilna vprašanja, skupni koncepti ali
kroskurikularni cilji.
6. Nadpredmetnost (transdisciplinary): ta pristop se loči od drugih po tem, da
načrtovanje ne izhaja s pozicije posameznega predmeta, ampak iz konteksta
resničnih življenjskih situacij. Predmeti niso več ločeni, marveč so določene
učne vsebine vgrajene v širša področja oz. se pojavljajo skozi celotni učni
načrt (kroskurikularno).
Medpredmetni kurikul (interdisciplinary curriculum) opredeljujejo naslednje lastnosti:
 vsebina je povezana, vendar so v njej posamezni predmeti jasno razpoznavni;
 predmete povezuje ena ali več skupnih značilnosti, na primer tema, vodilna
vprašanja, pojmi, veščine, cilji ipd.;
 povezave jasno predstavimo dijakom;
 vsi vidiki učnega načrta so med sabo povezani (Drake, 1998, str. 60).
D) Model integracijske lestve
Še bolj natančen model medpredmetnega povezovanja povzema Polšak (2007) po
Harden (2000), ki je opredelil kar 11 stopenj medpredmetnega povezovanja. Tudi ta
zelo razdelan model integracijske lestve vodi od predmetno razdrobljenega k
povezanemu pouku.
Prve štiri stopnje so predmetno ločene, naslednje štiri izkazujejo določeno stopnjo
povezanosti, medtem ko zadnje tri vključujejo popolno integracijo predmetov.
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Slika 8: Integracijska lestev

Vir: Harden, 2000; cv: Polšak, 2007.

1. Ločenost (isolation): učitelj se pri pouku ne ozira na snov drugih predmetov, ki se
morda celo podvaja ali je skupna več predmetom.
2. Zavedanje (awarness): učitelj se zaveda vsebin sorodnih predmetov le toliko, da
jih ne podvaja, ni pa med učitelji nobenega sodelovanja.
3. Usklajevanje (harmonization): učitelji se med sabo pogovarjajo o svojih predmetih
s ciljem, da vsak predmet prispeva svoj delež k ciljem kurikula. Povezave so bolj
znotraj predmeta.
4. Dodajanje (nesting, infusion): poučevanje je še vedno ločeno, a učitelj uporabi
vsebino drugih predmetov za obogatitev svojega.
5. Občasno sodelovanje (temporal coordination): pri časovnem načrtovanju pouka
posameznega predmeta se upošteva druge predmete. Sorodne vsebine so na
programu istočasno pri različnih predmetih. Vzporedno poučevanje dijakom
omogoča, da sami odkrijejo povezave med predmeti.
Ob tem se vprašujemo, ali so dijaki zares sposobni sami odkriti povezave, ne da bi
jih nanje opozoril učitelj. Gotovo pa sočasno poučevanje učencem olajša iskanje
povezav.
6. Sodelovanje (sharing): gre za povezovanje dveh predmetov, ki sicer lahko vsak
zase uresničita določen skupni cilj, a je bolje, če se povežeta, kar omogoči bolj
učinkovito uresničitev.
7. Povezanost (corelation): pod tem pojmom se razume povezovanje dveh
predmetov pri vsebinah, ki so v domeni dveh ali več predmetov. Problem se najprej
prouči z vidika posameznih predmetov. Sledi skupna učna ura, kjer se problem
obravnava celostno. Tako se ugotovitve posameznih predmetov povežejo v obliki
sinteze.
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8. Dopolnjevanje (complementary): glavna značilnost te stopnje so integrirane ure. V
ospredju so cilji oz. vsebine, h katerim lahko prispeva svoj delež več predmetov. Ni
jasna razlika s predhodno stopnjo.
9. Multidisciplinarnost ali večpredmetnost: takšen način povezovanja ohranja
vsebinsko in izvedbeno ločenost na tradicionalne discipline oz. šolske predmete,
vendar združuje določene vsebine različnih predmetov v posebne, združene
programe. V Sloveniji so tako zasnovani projektni dnevi.
10. Interdisciplinarnost ali medpredmetnost: pravo medpredmetno povezovanje
poveže sicer ločene predmete s skupnimi dejavnostmi in procesi. Določen problem
se obravnava sočasno. Ni več sklicevanja na en sam predmet oz. znanstveno
disciplino, ampak je prisoten že integriran skupni učni cilj. Izvaja se s projektnim
delom ali s timskim poučevanjem.
11. Transdisciplinarnost ali čezpredmetnost: se uresničuje znotraj novih izbirnih
predmetov. Vsebinski cilji so zasnovani tako, da v nove kontekste združujejo
vsebine, ki sodijo med posamezne tradicionalne discipline (na primer program
evropske študije, ki združuje in sintetizira znanje in pristope več predmetov).
E) Model učnega mostu (ang. learning bridge) znati – narediti – biti
V novejši literaturi smo zasledili nazoren model t. i. učnega mostu med tremi
kategorijami znanja: znati – narediti – biti. Model sta zasnovali Drake in Burns (2004).
Celovito so vključene vse ravni znanja, izraža pa kompetenčni pristop k pouku. Ker
so tako zasnovani tudi posodobljeni učni načrti iz leta 2008, je po našem mnenju
model zelo primerna osnova za medpredmetno načrtovanje in med prikazanimi
modeli najbolj uporaben.
Učni most znati – narediti – biti povezuje v celoto različne predmete in ima vlogo
nekakšnega dežnika. Če hočemo oblikovati čvrsto medpredmetno povezavo, morajo
učitelji odgovoriti najprej na tri ključna vprašanja:
 Kaj je najpomembnejše, da učenec zna? (kategorija ZNATI)
 Kaj je najpomembnejše, da je učenec zmožen narediti? (kategorija NAREDITI)
 Kakšen naj postane učenec kot osebnost? (kategorija BITI)
Model (slika 9) je zasnovan v obliki mostu. Osnovo pomenita dva piramidasto
oblikovana opornika. Levi predstavlja znanje v ožjem pomenu besede. V osnovnici je
prostor za deklarativno znanje, ki sega od najnižjega nivoja, kot je poznavanje
dejstev, podatkov in pojmov do oblikovanja posplošitev ter trajnega razumevanja kot
končnega cilja. To kategorijo relativno zlahka merimo s standardiziranimi preizkusi.
Drugi steber predstavljajo veščine ali spretnosti. Kategorija »narediti« najprej
vključuje najnižjo stopnjo obvladanja veščin, kot sta memoriranje in priklic. Kot
nadgradnjo vključuje kroskurikularne veščine, kot so komuniciranje, raziskovanje,
upravljanje z informacijami in ostale veščine višjega ranga, kot so analiza, sinteza in
evalvacija oz. vrednotenje (po Bloomu). Kompleksne veščine lahko učenci pridobijo
le na medpredmetni način, izkazujejo pa jih z določenimi zahtevnejšimi načini
(predstava, priprava razstave, predstavitev projekta ipd). Veščine so merljive, kadar
so jasno definirane in kadar so se učenci učili potrebnih procedur za uspeh.
Razumljivo je, da sta obe piramidi med sabo soodvisni, saj veščine vplivajo na
znanje in obratno.
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Povezovalni element med stebroma pomenijo odnosi, stališča, ravnanje in
prepričanje (kategorija »biti«), ki naj bi jih pri pouku razvili in pokazali dijaki. Ta
povezovalni element so v gimnazijskih učnih načrtih vzgojni cilji. Te lahko
posredujemo le ob prvih dveh ravneh.
Slika 9: Učni most znati – narediti – biti

BITI
odnosi, stališča, ravnanje, prepričanje

NAREDITI

ZNATI
Trajno
razumevanje
↑
Medpredmetni pojmi
↑
Predmetni pojmi
↑
Teme
↑
Dejstva

Kompleksne
medpredmetne
veščine
↑
Predmetne veščine
↑
Temeljne veščine

Vir: Drake, Burns, 2004.
Cilji so oblikovanje značaja, izobraževanje za demokratične vrednote ipd. Kategorija
»biti« posega dejansko na področje vrednot.
Opisani model je ustrezen zato, ker medpredmetnost gradi na kompetenčnem
pristopu in povezovanju vseh treh bistvenih komponent: znanja (v ožjem pomenu),
veščin in vrednot.
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3

ZGODOVINA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

Težnje po medpredmetnem povezovanju so že stare. Naj se spomnimo v kratkem
zgodovinskem sprehodu najprej na očeta pedagogike Jana Amosa Komenskega
(1592–1670), ki je objavil svoje znamenito delo Didactica magna (Velika didaktika).16
Ena izmed njegovih zahtev je, naj bo znanje uporabno. »Učencem bomo olajšali
učenje, če jim, kadar jih česa učimo, hkrati pokažemo, kako se to v vsakdanjem
življenju uporablja. Tako moramo delati povsod brez izjeme: pri jezikovnem pouku, v
dialektiki, aritmetiki, geometriji, fiziki. Če se po tem ne ravnamo, se bo učencu zdelo
vse, kar mu pripovedujemo, kakor čudo iz novega sveta. Te reči bo učenec, ne da bi
spraševal, ali v resnici obstajajo in kakšne so, prej verjel, kakor znal. Če pa mu
pokažemo, čemu je vsaka stvar, mu jo damo tako rekoč v roko, da se prepriča o
svojem znanju, jo z veseljem dela.« (Komensky, 1995, str. 100).
Menil je, da so »med resničnimi vzroki neuspešnosti šol naslednji: kar je v naravi
povezano, se ni učilo skupaj, marveč ločeno ... Veščine in znanosti so navadno
predavali raztrgano, po drobcih, ne pa v celoti, zato so jih učenci videli kot kup drv in
vej brez kakršnekoli povezave. Tako se je dogajalo, da je vsak od tega zagrabil le
nekaj, kar pomeni, da nihče ni bil vsestransko izobražen.« (Komensky, 1995, str.
111-112). Komensky priporoča, naj se vse, kar je med seboj povezano, tako tudi
poučuje.« (Komensky, 1995, str. 111–113).
Poudarjanje pomena povezovanja pri pouku ima nadalje osnovo v delih Piageta,
Deweya, Brunerja in drugih, ki so zagovarjali holistični pristop k učenju.
Na drugi strani so zagovorniki gibanja Napredno izobraževanje (Progressive
Education) v 30. letih 20. stoletja branili integrirani kurikul, včasih označen kot
»jedrni kurikul« (Vars, 1987; cv: Lake, 2002). Gibanje v podporo integriranemu
kurikulu (medpredmetnemu povezovanju) presega golo memoriranje in dobesedno
ponavljanje posamičnih nepovezanih podatkov in dejstev ter vodi k bolj smiselnim
predstavam in povezavam med pojmi (Lake, 2002).
Zgodovina medpredmetnega povezovanja sega tako vsaj dobrih sto let nazaj.
Medpredmetno povezovanje je postalo aktualna tema ob koncu 19. stoletja s
herbartijanci, gibanjem, poimenovanim po nemškem filozofu in pedagogu Johannu
Friedrichu Herbartu (1776–1841). Po Herbartu se morajo interesi oz. učni predmeti
pri pouku prepletati, kombinirati in ne smejo biti med seboj ostro ločeni (Žlebnik,
1973, str. 161). Herbart je razvil idejo o koreliranju nepovezanih predmetov okoli
izbranih tem, včasih poimenovanih kot »integracija študijev«.
V 20. letih 20. stoletja je v ZDA vodil pedagog John Dewey (1859–1952) t. i.
napredno gibanje (The progressive movement). Napredno gibanje je umestilo
učenčeve osebne in družbene potrebe v središče kurikula. John Dewey je v knjigi Pot
iz vzgojne zmede namenil vnetim zagovornikom predmetnega pouka posebne
smernice. Dejal je, da se govori v ameriški šoli o specializaciji, a v resnici se dosega
le večja razcepljenost in površnost. Pri praktičnih predmetih se goji učenje, ki nima
prav nobenih stikov z resnično prakso v življenju. Posamezni predmeti si stojijo
nasproti kot neodvisna kraljestva. Noben predmet se ne briga za to, kaj se dogaja pri
drugem, ko se vendar v resničnem življenju vse bolj uveljavlja medsebojna odvisnost
in povezanost. Življenje ne pozna računstva zaradi računanja samega. Računstvo je
vedno sredstvo za dosego kakega smotra. V praksi je fizika ozko spojena z
matematiko, a v šoli se uči matematika zaradi nje same. Enako je pri drugih
16

Veliko didaktiko je napisal sprva v češčini (1632), leta 1638 pa jo je prevedel v latinščino. V tem
jeziku je prvič izšla leta 1657 v Amsterdamu (Komensky, 1995, str. 6).
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predmetih. To so kamenčki za mozaik, ki ne dajo skupne slike. Več ko je predmetov
v šoli, huje postaja to zlo (Vranc, 1937, str. 137).
V 20. letih 20. stoletja je bilo veliko zanimanje za medpredmetno povezovanje v obliki
projektnega pristopa, v 30. letih pa gibanje za jedrni kurikul. Ponovna oživitev
povezovanja je nastopila šele v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja (Drake, Burns,
2004, str. 27).
Naj omenimo še primer iz ZDA. Tam so med leti 1912 in 1915 skupine, sestavljene iz
različnih
družboslovcev,
izdelale
projekt
širokega
interdisciplinarnega
družboslovnega predmeta, imenovanega Social Studies (družboslovje), ki je povezal
zgodovino, geografijo, državljansko vzgojo in ekonomiko. Posamezni predmeti so bili
medsebojno povezani na tri načine:
 pri korelaciji je potrebno usklajevati samostojne učne predmete;
 pri integraciji so predmeti še samostojni, toda meje med njimi se brišejo; pri
obravnavi interdisciplinarnih tem prispevajo učno snov posamezni predmeti;
 pri unifikaciji se posamezni predmeti medsebojno povsem zlijejo (Trojar,
1993).
Glede medpredmetnega povezovanja v Sloveniji lahko ugotovimo, da je v
drugačnih oblikah in pojmovanjih obstajalo že v preteklosti. Poudarek je bil na
doseganju ožjih, zlasti vsebinskih korelacij. Pogosto je bilo mišljeno kot navezovanje
enega predmeta na drugega. Povezovanje se je pojavljalo sporadično.
Pred drugo svetovno vojno je zelo obširno razpravo o povezavah med predmeti oz.
pri pouku napisal Ernest Vranc (1937). Vranc omenja t. i. strnjeni pouk in ga v študiji
poskuša utemeljiti. Zanj je strnjeni pouk nekakšna nadgradnja predmetnega pouka,
ki mu je sledila sprva koncentracija, nato delovni pouk (zlasti v obdobju po 1.
svetovni vojni), ta pa je prerasel v strnjeni pouk.
Ideje o strnjenem pouku sodijo v sklop reformnih prizadevanj pedagogike za
izboljšanje tedanje šole. Vendar tudi ideje o koncentraciji pouka koreninijo v
drugačnih pojavnih oblikah precej nazaj (Komensky, 1995)
Jan Amos Komensky tako v delu Didactica magna iz leta 1657 pravi: »Narava
združuje, kar spada skupaj! To se naj vrši tudi pri pouku. Kar gre naravno skupaj,
obravnavajmo skupno.« (Vranc, 1937, str. 58).
Pedagog in teolog Franc Ušeničnik v delu Vzgojeslovna načela iz leta 1918 takole
razmišlja o pomanjkljivostih predmetnega pouka: »Ne da se tajiti nedostatek, da se
učencu, ki se mu je učiti več predmetov obenem, dušne sile preveč drobe, in da zato
v posameznih predmetih manj uspeva. Tej nepriliki se je mogoče po nekoliko s tem
izogniti, da učitelj veže predmet s predmetom in tako ves pouk spaja v bolj ali manj
tesno enoto. To spajanje predmeta s predmetom imenujemo koncentracijo pouka.
Kolikor se da, poišči učitelj tisto, kar je v predmetih sorodnega ali podobnega, in tako
strni predmet s predmetom.« (Vranc, 1937, str. 63).
Strnjeni pouk postavlja v ospredje nazornost domovine, s tem pa pripravlja čim boljše
razumevanje kulture in delovnega človeka. Od učitelja je strnjeni pouk zahteval višjo
zmogljivost, morda tudi več znanja. Istočasno pa učitelju to novo šolsko življenje nudi
več prilike za svobodno udejstvovanje in za večje učno zadovoljstvo (Vranc, 1937,
str. 84–85).
Predmetni pouk sicer dovoljuje medsebojne zveze, vendar je tako vezanje največkrat
izumetničeno in nenaravno. Spajajo se stvari, ki nimajo ničesar skupnega. Tako
dobimo najslabši koncentracijski pouk, kar je mogoče. Zakaj naj razkosamo naravno
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celoto, da bi pozneje nenaravno zmes razglašali kot celoto? »Svet je pred nami kot
celota in šolniki (ne znanstveniki) ga naj v pouku osvajamo kot celoto s tem, da
gremo vedno iz celote in je ne izgubimo iz vida, četudi se bavimo z deli ali izseki
življenja.« (Otto; cv: Vranc, 1937, str. 139).
Po 2. svetovni vojni nismo zasledili tehtnejših razprav in prikazov o medpredmetnem
povezovanju vse do kurikularne prenove sredi 90. let. Kot omenjeno ni prihajalo do
združevanja učnih predmetov. Izjema je predmet Družboslovje v poklicnih in
nekaterih strokovnih programih.
Zanimiva je pobuda v Beli knjigi (2011). Zaradi relativno velikega števila predmetov v
okviru tretjega triletja osnovne šole predlaga, da šole izvajajo določene predmete
znotraj razreda, med razredi ali znotraj triletja strnjeno. Pri strnjenem izvajanju
določenih predmetov je treba upoštevati največji dovoljeni obseg tedenske
obveznosti učencev. Na ta način naj bi dosegli manjše število predmetov za učence
ter povečali možnosti za povezovanje znanja in medpredmetno povezovanje (Bela
knjiga …, 2011, str. 126).
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ZNANJE, VEŠČINE, KOMPETENCE IN POUK

4
4.1

Kaj je znanje?17

»Znanje ni parcialno, vezano na posamezno stroko, temveč celostno, univerzalno.«
(Zgonik, 1995, str. 81)
Odgovor na to vprašanje v marsičem vpliva na učiteljevo pojmovanje učenja,
filozofijo poučevanja in končno na njegovo strokovno usposabljanje.
Znanje je definirano zelo različno. Najbolj preprosto ga lahko opredelimo kot rezultat
učenja.
Pojmovanje znanja danes presega t. i. vsebinsko znanje v ožjem pomenu besede,
kot je poznavanje dejstev, pojmov, definicij, podatkov ipd. Večji poudarek se pripisuje
pomembnosti razumevanja in uporabe usvojenega znanja, vse bolj pa je poleg
razmisleka o znanju prisoten tudi razmislek o samostojnem razmišljanju (Rutar Ilc,
2003, str. 13).
Govorimo o različnih pogledih na znanje, o različnih vrstah in o različnih
taksonomskih ravneh znanja. Med njimi sta najbolj znani in uporabljani Bloomova in
Marzanova taksonomija (Rutar Ilc, 2003).
Pri pojmovanju znanja se je zgodil bistveni premik od nekdaj prevladujočih
behaviorističnih pogledov, ko je bilo znanje pojmovano kot enoznačno in razstavljivo,
k sodobnejšemu, konstruktivističnemu pogledu na znanje.
Znanje ni le zapomnitev, temveč je interpretacija podatkov, pri katerih učenci
oblikujejo novo znanje v povezavi s svojim predhodnim znanjem, izkušnjami, stališči,
vrednotami, osebnostnimi lastnostmi in okoljem (Plut Pregelj, 2004, str. 27).
Učitelj naj ne bi posredoval učencem zgolj gotovega znanja, npr. z razlago ali
interpretacijo, ampak naj bi učence spodbujal, da prihajajo do razlage z lastnim
odkrivanjem, da sami interpretirajo in kritično razmišljajo (Rutar Ilc, 2003, str. 14).
Medtem ko se je v preteklosti poučevanje razumelo predvsem kot prenašanje
znanja od učitelja na učence v smislu »polnjenja prazne posode«, pojmujejo sodobni
pogledi poučevanje kot oblikovanje situacij, ko učenec sam ob pomoči učitelja
odkriva in izgrajuje svoje znanje. Učitelji naj bi namesto prenašalcev znanja
postajali vse bolj mentorji, animatorji in ustvarjalci spodbudnega učnega okolja in
soustvarjalci raziskovalne, sodelovalne in ustvarjalne klime v šoli (Rutar Ilc 2003, str.
15).
Sodobna znanost o učenju ne zanika pomena poznavanja dejstev tako za razvoj
mišljenja kakor za reševanje problemov. Raziskave strokovnega znanja na različnih
področjih, kot je npr. šah, zgodovina, naravoslovje ipd., kažejo, da je sposobnost
ekspertov za mišljenje in reševanje problemov odvisna od količine znanja, ki ga imajo
o obravnavani temi. Raziskava jasno kaže, da uporabno znanje ni isto kot seznam
nepovezanih dejstev. Znanje pri ekspertih je povezano in organizirano okrog
pomembnih konceptov, podpira razumevanje in transfer bolj kot sposobnost
pomnjenja (Bransford, 2000, str. 9).

17

Ker je znanje samo po sebi zaokrožena celota, menimo, da je neutemeljena raba množinske oblike
»znanja«, saj tako že s samo rabo pojma implicitno pristajamo na razbitost znanja. V magistrskem
delu dosledno rabimo pojem znanje v ednini.
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Znanje, usvojeno s pomočjo principa medpredmetnega povezovanja, zagotovo ni
»popredalčkano«, razbito, nepovezano, marveč je celostno, bolj uporabno in
trajnejše. Pomembno je, da opozarja učence na drugačen pogled in način
razmišljanja. Presega ozkost in omejenost ter omogoča pridobitev globine in širine
tako znanja kot veščin. Ravno širina spoznavanja, ne le globina, je odlika
medpredmetnega povezovanja.
4.2

Vrste znanja

Znanje delimo na:
 deklarativno,
 proceduralno in
 kondicionalno ali strateško (Woolfolk, 2002, Rutar Ilc, 2003).
Deklarativno znanje predstavljajo pojmi, podatki, dejstva, prepričanja, mnenja in
kompleksnejše vsebinsko znanje, kot so na primer razlage, teorije in interpretacije
(Rutar Ilc, 2003). Izrazimo ga lahko z besedami, znakovnim jezikom, matematičnimi
izjavami ipd. Opredelimo ga kot vsebinsko znanje ali znanje o nečem (»vedeti kaj«).
Obseg deklarativnega znanja je ogromen. Vključuje tako specifična kot zelo splošna
dejstva in pravila. Manjše enote deklarativnega znanja so lahko organizirane v večje
(Woolfolk, 2002, str. 194).
Proceduralno ali procesno znanje so postopki za uporabo znanja v določenih
procesih ali rutinah in se izkazujejo z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi (na primer
orientiranje na geografskih kartah, izdelava klimograma ipd.). Procesno znanje
pomeni »vedeti kako«. To vrsto znanja je potrebno na nek način prikazati (Woolfolk,
2002).
Pri kondicionalnem znanju gre predvsem za ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj
uporabiti proceduralno in deklarativno znanje. Vključuje na primer načrtovanje in
kombiniranje strategij za reševanje problemov (Rutar Ilc, 2003, str. 16). To vrsto
znanja imenujemo tudi strateško ali pogojno znanje. Veliko učencev ime težave
ravno pri strateškem znanju. Poznajo dejstva, znajo izpeljati določene postopke,
vendar ne uporabljajo svojega znanja ob pravem času ali na ustrezen način
(Woolfolk, 2002).
Marzano deli znanje na vsebinsko in procesno. Vsebinsko znanje je specifično po
predmetih, procesno pa je skupno vsem predmetom. Šele s procesnim znanjem
postane vsebinsko znanje vseživljenjsko. K procesnemu znanju prištevamo procese
kompleksnega mišljenja, delo z viri, predstavljanje idej, sodelovanje ipd. Procesi
kompleksnega mišljenja vključujejo povezovanje oz. integracijo znanja in veščin, ki
naj bi jih dijaki pridobivali celostno in ne predmetno ločeno.
Kolenc Kolnik (2001, str. 43) razlikuje pri pojmovanju znanja tradicionalni in sodobni
pogled. Tradicionalni pogled enači znanje s posameznimi učnimi temami in cilji.
Takšno znanje se predvsem prenaša na učence. Gre za nekakšno transmisijo znanja
s strani učitelja na učenca. Učenci morajo znanje usvojiti in pozneje bolj ali manj
natančno reproducirati.
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Za sodobno pojmovanje znanje ni le skupek različnih vsebin, ampak je tudi način
ravnanja s temi vsebinami (Kolenc Kolnik, 2001, str. 44). Poleg deklarativnega
znanja (vedeti kaj) postaja vse bolj pomembno procesno znanje (vedeti kako;
veščine, kompetence) in vedenje, zakaj sploh imeti določeno znanje o nečem.
Pridobivanje novega znanja in veščin pri učencih je vezano na sposobnost
navezovanja na predznanje. Splošni ali lateralni transfer omogoča prenašanje
znanja, veščin in izkušenj med posameznimi predmetnimi področji. Govorimo lahko o
procesih znanja, ki so skupni vsem področjem in stopnjam izobraževanja. Z njimi
učenci izgrajujejo vsebinsko znanje, ga izpopolnjujejo ter uporabljajo tako, da postaja
pomembno za življenje (Kolenc Kolnik, 2001).
Znanje delimo na eksplicitno in implicitno. Eksplicitno znanje je vezano na
posamezno predmetno področje, implicitno znanje pa se izraža prek transverzalnih,
osebnih in socialnih kompetenc (Key Competencies, 2002; cv: Razdevšek Pučko,
2004).
4.3

Kakovost znanja

Poleg količine je pomembna kvaliteta pridobljenega znanja. Dokumenti šolske
reforme iz 90. let 20. stoletja (Bela knjiga, 1995; Izhodišča, 1996) in mnogi teoretiki
navajajo, da je kakovostno znanje gibko, uporabno, transferno bogato, vseživljenjsko
in prenosljivo v neznane situacije. Med odlikami se pogosto izpostavlja celovito,
povezano oz. celostno (holistično) znanje.
Kakovostno znanje je opredeljeno kot znanje z razumevanjem, ki spodbuja kritično
mišljenje, je relativno trajno, osmišljeno in omogoča uporabo (Plut Pregelj, 2004, str.
17).
Vse večji razkorak nastaja med vedno večjo količino nakopičenega znanja kot
kulturne dobrine ter količino in kakovostjo znanja, ki ga iz šol »odnašajo« današnje
generacije učencev (Marentič Požarnik, 2004, str. 45).
Znanje ni parcialno, vezano na posamezne znanstvene discipline in šolske
predmete, marveč je univerzalno, zato ga moramo tudi poučevati celostno. Učenci
svet okoli sebe in svoje mesto v njem tako doživljajo (Kolenc Kolnik, 2001, str. 43).
Slika 10 navaja nekatere odlike znanja in obenem, kakšno naj znanje ne bi bilo
(Marentič Požarnik, 1998, str. 249). Odgovore je posredovalo 54 avtorjev učbenikov
v sondažni raziskavi. Številka pod pojmom pove, koliko anketirancev se je strinjalo s
posamezno oznako znanja. Večina udeleženih je bila proti faktografskemu znanju,
kljub temu pa so dali manjši poudarek celostnemu znanju v smislu meddisciplinarno
povezanega znanja.
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Slika 10: Pojmovanja kakovosti znanja

Vir: Marentič Požarnik, 1998.

Bela knjiga (2011, str. 16–20) izpostavi še dva vidika kakovosti znanja, mednarodno
primerljivost in uporabnost. Cilj vzgoje in izobraževanja mora biti doseganje
kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne usposobljenosti in
znanja, ki je primerljivo z znanjem v državah, ki dosegajo najvišje rezultate na
mednarodnih tekmovanjih (str. 16). V družbi znanja je znanje produkcijski dejavnik,
zato se poudarja njegova uporabna vrednost (str. 20).
4.4

Veščine

Poleg znanja pogosto zasledimo pojem spretnosti (angl. skills). Včasih se zanje
uporablja sinonim veščine. Spretnosti prav tako uvrščamo k znanju v najširšem
pomenu besede in jih pojmujemo kot zmožnost za opravljanje neke dejavnosti. Gre
za dobro organizirane in utrjene vzorce vedenja, ki potekajo gladko in prilagojeno z
namenom doseči določen cilj. V jedru oblikovanja spretnosti je določena sposobnost
in izurjenost. Pri tem niso mišljene samo motorične spretnosti, ampak tudi spretnosti,
ki so povezane z miselnimi, besednimi in socialnimi aktivnostmi (Rutar Ilc, 2003).
Drake (1998) je na mnogih seminarjih zastavila učiteljem vprašanje, kaj je tisto, kar
naj bi naučili učence, da bi postali produktivni državljani za 21. stoletje. Odgovori
različnih udeležencev so bili na moč podobni. Učitelji navajajo zlasti tiste vrste
znanja, ki sodijo med veščine, kot so npr. branje in pisanje, računanje, veščine
komuniciranja, reševanje problemov, sprejemanje odločitev, socialne veščine,
občutek za prostor in čas18, spopadanje s spremembami, veščine pogajanja, učenje
učenja, ravnanje z informacijami in veščine prezentacije (Drake, 1998).
Britanski nacionalni kurikul navaja podobne spretnosti: komunikacijske, numerične,
osebne, socialne, učne strategije, strategije reševanja problemov ter spretnosti za
uporabo informacijske tehnologije (Marentič Požarnik, 2000, str. 103).

18

Občutek za prostor in čas je ena izmed temeljnih veščin, ki jih učencem posredujeta geografija in
zgodovina.
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4.5

Kompetence

4.5.1 Opredelitev pojma
V zadnjem desetletju se je v izobraževanju pričel uporabljati pojem kompetence.
Najprej se je pojavil in uveljavil na področju poklicnega izobraževanja, od tam je
prešel v splošno izobraževanje (Razdevšek Pučko, 2004). V osnovi pojem
kompetenca presega tradicionalno pojmovanje znanja.
Z opredeljevanjem kompetenc in kompetentnosti se je ukvarjalo več organizacij,
najbolj OECD. Že leta 1997 se je lotila obsežne študije na temo ključnih kompetenc.
V poročilu Odboru za izobraževanje OECD je kompetenca definirana kot
»sposobnost izpolnjevati zahteve ali uspešno izvajati naloge, ki je sestavljena iz
kognitivnih in nekognitivnih razsežnosti« (OECD 2002; cv: Pušnik, Zorman, 2004).
Kompetence so pogoj za uspešno življenje posameznika in dobro delovanje družbe.
Po Weinertu kompetenca vključuje kompleksen sistem ne le znanja in spretnosti,
ampak tudi strategije in rutine, ki so potrebne za uporabo tega znanja in spretnosti,
prav tako pa tudi ustrezna čustva in stališča ter učinkovito samoregulacijo teh
kompetenc (Pušnik, Zorman, 2004). Kompetence vključujejo kognitivne, čustvene,
motivacijske, socialne in vedenjske komponente.
Kompetence se razlikujejo od veščin predvsem pri kompleksnosti. Veščine so
zmožnosti, ki jih lahko avtomatiziramo, kompetence pa predpostavljajo aktivno vlogo
mišljenja.
Kompetence nam ne povedo le, kaj naj bi posameznik znal ob koncu šolanja, ampak
kaj dejansko obvlada v teoriji in kaj je (bo) sposoben narediti v praksi (Razdevšek
Pučko, 2004).
Po Perrenoudu (Key Competences, 2002; cv: Razdevšek Pučko, 2004, str. 58)
pomeni kompetentnost »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki
sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem.«
Kompetence delimo na specifične ali predmetne in splošne, ki so kroskurikularne in
predmetno neodvisne. Med splošne prištevamo komunikacijo, timsko delo, spretnosti
pridobivanja znanja, vseživljenjsko učenje ipd. Ne glede na način pridobivanja morajo
biti kompetence prenosljive in uporabne v različnih situacijah (Razdevšek Pučko,
2004).
4.5.2 Ključne kompetence
So širše opredeljena integralna področja, ki smiselno vključujejo in prepletajo skupke
različnega znanja, spretnosti, veščin, strategij, stališč in ravnanj (Rutar Ilc, 2003, str.
22).
Nekateri avtorji ločujejo kompetence glede na vloge, drugi ne. Brian (1997; cv:
Pušnik, Zorman, 2004) ne ločuje med kompetencami učitelja in učenca, saj so
kompetence pomembne za oba. Razlika je v tem, da jih učitelj že ima, učenec pa naj
bi jih šele usvajal.
Brian navaja naslednje ključne kompetence za učitelja in učenca:
 zbiranje, analiziranje in organiziranje informacij,
 sporočanje idej in informacij,
 načrtovanje in organiziranje dejavnosti,
 sodelovanje z drugimi in v timu,
 uporaba matematične logike in statistike v praktične namene,
 reševanje problemov in uporaba tehnologije.
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Skupina mednarodnih strokovnjakov je opredelila ključne kompetence kot
»prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsak posameznik
potrebuje za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost. Razvite bi
morale biti do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in predstavljajo
temelj vseživljenjskega učenja« (Pušnik, Zorman, 2004, str. 14).
ključne kompetence = znanje + veščine + stališča

Izobraževalni sistemi v Evropski uniji (Pušnik, Zorman, 2004) naj bi uresničevali
naslednje ključne kompetence:
 numeričnost in pismenost,
 temeljne kompetence v matematiki, naravoslovju in tehniki,
 sporazumevanje v tujih jezikih,
 informacijsko-komunikacijske spretnosti in uporaba tehnologij,
 družbene spretnosti in
 splošno kulturo.
Ključne kompetence so vgrajene tudi v posodobljene gimnazijske učne načrte iz leta
2008. V učnem načrtu za geografijo je zapisanih 10 ključnih kompetenc. Mednje
spadajo sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, matematična pismenost,
kompetence s področja znanosti in tehnologije, digitalne kompetence, učenje učenja,
osebnostno-socialne zmožnosti, državljanske zmožnosti, podjetnost in kulturna
zavest (Učni načrt za geografijo, 2008, str. 12–18). Pri vsaki kompetenci je konkretno
navedeno, kako jo razvijamo pri pouku geografije. Ker za doseganje in obvladovanje
ključnih kompetenc ni pristojen en sam predmet, jih lažje uresničujemo z
medpredmetnim povezovanjem.
4.6

Pouk in medpredmetno povezovanje

»Korenine zla so prav v tem, da je pouk usmerjen v dajanje pravih odgovorov in ne v
rojevanje razumevanja pojmov in povezav… V tem smislu je danes znanost
nadomestila religijo, saj jo učimo kot zbirko absolutnih resnic.«
(von Glasersfeld, 1995, str. 3–4; cv: Marentič Požarnik, 2004, str. 43)
Podobno kot pri opredelitvi znanja tudi pri definiciji pouka razlikujemo več pogledov
oz. modelov. V osnovi poznamo:
1. tradicionalno naravnan transmisijski model pouka in
2. sodobnejši, spoznavno-konstruktivistični model pouka (Peklaj in sod., 2009).
Omenjena modela se razlikujeta po:
 pogledu na razvoj posameznika in pojmovanju znanja ter učenja;
 razumevanju vloge učitelja in učenca pri pouku;
 opredelitvi učnega načrta in usmerjenosti učnega procesa;
 načinu motiviranja in ocenjevanja;
 pogledu na raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev.
Tradicionalno pojmovanje pouka in učenja temelji na behaviorističnih raziskavah o
učenju, ki so vplivale na šolsko prakso. Učenje je pomenilo preprost, aditiven proces
kopičenja novih informacij in spreminjanja posameznika na podlagi principa dražljaj –
reakcija. Z njim lahko razložimo le preproste oblike učenja. V 70. letih 20. stoletja so
raziskovalci odgovarjali na vprašanje, kako izpeljati pouk, da bo za učence čim bolj
jasen in razumljiv. Posebna pozornost je bila namenjena jasnosti prenašanja
53

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

informacij. Takšnemu pojmovanju učenja ustreza transmisijski ali posredovalni model
pouka. Pri tem načinu učitelj prenaša na učence gotovo znanje. Poudarjeno je
natančno načrtovanje učne ure z jasno definiranimi učnimi cilji (Peklaj in sod., 2009,
str. 20).
Sodobnejše pojmovanje pouka je poznano kot spoznavno-konstruktivistični,
transformacijski ali interakcijski model pouka. S pojmom konstruktivizem 19
označujemo teorije znanja in učenja, ki temeljijo na predpostavki, da je znanje
človekov konstrukt. Znanje je posledica človekove individualne, ožje socialne ali širše
družbene dejavnosti. Znanje ni direkten odsev materialne resničnosti, ampak je
človekov produkt, zato se procesi nastajanja znanja in samo znanje neprestano
spreminjajo. Obstoječe znanje je izpostavljeno stalnemu preverjanju, novim razlagam
in vrednotenjem (Plut Pregelj, 2004, str. 22).
Konstruktivisti iščejo poti za dosego razumljivega znanja za vsakega posameznika.
Hkrati priznavajo različne pristope pri doseganju teh ciljev. Po spoznavnoteoretski
naravnanosti konstruktivističnih teorij znanja so možne različne poti nastajanja
znanja, ki so odvisne od ciljev, vsebine in razmer (Plut Pregelj, 2004, str. 26).
Konstruktivistični model pouka poudarja aktivno vlogo učenca skozi vse etape
učnega procesa. Upoštevati je potrebno predznanje učencev in njihove izkušnje.
Učenec v procesu učenja sam konstruira (izgrajuje) znanje. Namesto učnosnovnega
stopa v ospredje učnociljno načrtovanje. Učitelj poleg kratkoročnih stalno zasleduje
dolgoročne cilje predmeta. Pouk mora postati predmet načrtne učiteljeve in učenčeve
refleksije (Peklaj in sod., 2009).
Pri tem modelu pouka postaja učitelj vse bolj spodbujevalec učenja (Razdevšek
Pučko, 2004, Peklaj in sod., 2009). Pri učencih razvija visoko stopnjo spoznavnih
sposobnosti, fleksibilnost, intelektualno radovednost in motivacijo za učenje.
Učencem pomaga, da razvijajo socialne spretnosti in psihološko moč, ki jo bodo
potrebovali za obvladovanje težav in stresnih situacij v prihodnosti (Peklaj in sod.,
2009, str. 28).

19

Obstaja več različnih smeri konstruktivizma. Radikalni konstruktivizem, ki ga je razvil Ernst von
Glasersfeld, trdi, da je bistvo za razumevanje konstruktivizma zavedanje nejasnosti, dvomljivosti in
negotovosti resničnosti in da ima takšen značaj tudi znanje. Ukvarja se predvsem s posameznikom.
Na drugi strani je socialni konstruktivizem, ki zagovarja primarnost socialnih in historičnih vidikov
nastajanja znanja. Obstaja še tretja, zmerna skupina, ki je nekakšen hibrid. Individualno in skupinsko
nastajanje znanja sta komplementarna in neločljivo povezana procesa (Plut Pregelj, 2004).
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5
5.1

POGOJI IN DEJAVNIKI MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
Pogoji za medpredmetno povezovanje

Temeljni pogoj za sistematično in načrtno uvajanje medpredmetnega povezovanja v
šolo je prepričanost zbornice ali vsaj večine učiteljev, da je medpredmetno
povezovanje kot didaktični pristop koristno in potrebno predvsem za učence ter
prinaša več prednosti kot slabosti.
Če smo prepričani, da bo medpredmetno povezovanje učencem koristilo, je potrebno
upoštevati njihove pobude, izkušnje, interese in sposobnosti. Medpredmetno
povezovanje mora biti osredinjeno na učence in izhajati iz njihovih potreb. Še
posebej pri transdisciplinarnem (čezpredmetnem) povezovanju so ključnega pomena
vprašanja in zanimanje učencev (Drake, Burns, 2004). Priporočljivo je, da se učence
vključi že v fazi načrtovanja medpredmetnega povezovanja.
Drugi pomemben pogoj je smiselnost oblikovanja konkretnih medpredmetnih
povezav. Odgovoriti je potrebno na vprašanja: Zakaj in kdaj se je potrebno
medpredmetno povezovati? Kaj z medpredmetnim povezovanjem pridobijo učenci?
Kakšno didaktično dodano vrednost prinaša takšen pristop? Katere medpredmetne
veščine in zmožnosti bomo na ta način lažje razvijali?
Nekateri predmeti in področja so bolj primerna za povezovanje, na primer
matematika in naravoslovni predmeti. Naravna povezava obstaja med geografijo in
zgodovino, ki jo zaradi njene samoumevnosti večkrat spregledamo. Obstajajo tudi
na prvi pogled neobičajne, a smiselne in uspešne povezave med t. i.
netradicionalnimi področji. Čim bolj so učitelji vključeni v medpredmetno
povezovanje, več povezav odkrijejo in vzpostavijo, tudi takšne, ki jih v začetku sploh
niso prepoznali (Lake, 2002).
Tretji pogoj je izvedljivost medpredmetnega povezovanja. Potrebno je odgovoriti na
mnoga vprašanja. Kako fleksibilna je organizacija pouka v šoli, predvsem urnik
(običajno najhujša ovira za medpredmetno povezovanje)? Ali so na voljo ustrezni
prostorski in drugi materialni pogoji? Kateri učitelji se bodo vključili? Ali so ustrezno
usposobljeni? Koliko časa bomo potrebovali za didaktični pristop? Ali in kako bomo
upoštevali pobude učencev?
5.2

Dejavniki medpredmetnega povezovanja

Medpredmetni pouk in povezovanje sta precejšnja novost v perspektivi in tradiciji
predmetnega pouka. Temeljnega pomena je skrbno, temeljito in pravočasno
načrtovanje katerekoli dejavnosti (oblike) medpredmetnega povezovanja. V začetku
je potrebno nameniti načrtovanju bistveno več časa kakor sami izvedbi. Od
pravočasnosti in kakovosti načrtovanja sta odvisna njegova realizacija in uspeh.
Sodelovanje pri medpredmetnem povezovanju je v primerjavi z drugimi oblikami
pouka intenzivnejše in zahtevnejše po vsebinski, organizacijski in časovni plati, še
posebej, ko ga pričnemo uvajati. Zahteva več razpoložljivega časa izven ozko
pojmovanega časovnega delokroga učiteljev, to je izven časa, ko je učitelj v razredu.
Medpredmetno povezovanje je kompleksen in zahteven didaktični pristop. Nanj
vplivajo različni dejavniki. Najpomembnejši so:
 učni načrti,
 učitelji,
 ravnatelj,
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učenci,
organizacija pouka v šoli,
učbeniki, učila in učni pripomočki,
zunanje ocenjevanje znanja,
strateški dokumenti in zakonski predpisi.

Imenovane dejavnike lahko razvrstimo v dve skupini. Prvi so notranji dejavniki, ki
vplivajo v okviru šole. Mednje sodijo učitelji, ravnatelj, učenci in organizacija pouka v
šoli. Učitelji imajo razmeroma precejšen vpliv na učence, zelo malo pa vpliva na
ravnatelja in razmeroma malo na organizacijo dela v šoli. Velik formalni in dejanski
vpliv ima ravnatelj.
Zunanji dejavniki so: zakonodaja, normativi in standardi, strateški dokumenti v
šolstvu in učbeniki. Podobna je vloga učnih načrtov, na katere šola nima vpliva,
razen kolikor zadeva odprti kurikul. Povsem izven vpliva šole sta zunanje
ocenjevanje znanja ter zasnova in struktura učbenikov.
Slika 11: Dejavniki medpredmetnega povezovanja
Učni načrti
Strategija
načrtovanja
Opredelitev
medpredmetnega
povezovanja

Dijaki
Predznanje
Motivacija
Izkušnje
Interes
Pobude

Zunanje
ocenjevanje
znanja
(matura)

Učitelj
Usposobljenost
Strokovno
spopolnjevanje
Izkušnje
Lasten interes za
povezovanje
Poznavanje uč.
načrtov

Dejavniki
medpredmetnega
povezovanja

Organizacija v
šoli
Urnik
Fleksibilnost v
organizaciji
Materialni pogoji
Vključenost v
projekte
Sodelovanje z
okoljem
Sodelovalna
kultura (timsko
delo)

Zakonodaja
Strateški
dokumenti
(Bela knjiga)

Ravnatelj
Koordinator
Spodbujevalec
sprememb
Načrtovanje →
spremljanje →
evalvacija

Učbeniki
Učni pripomočki
Učila

Avtor in zasnova: Mihelič, 2011.

Kot prvi dejavnik smo prepoznali učne načrte. Zaradi pomembnosti o njih
spregovorimo v 6. poglavju.
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5.2.1 Učitelji
Medpredmetno povezovanje vpeljujejo v prakso tisti učitelji, ki stalno iščejo
najučinkovitejše načine poučevanja. To so učitelji, ki se nenehno vprašujejo: kako naj
v proces učenja vključim vse učence.
»Medpredmetne povezave so veliko darilo izkušenim učiteljem. Delujejo podobno,
kot da bi si vstavili nove leče, ki nam pomagajo, da poučujemo precej bolj zanimivo.
Učencem pa pomagajo pri usmerjanju njihovega lastnega učenja« (Shoemaker,
1991; cv: Lake, 2002).
Tudi za medpredmetno povezovanje velja dejstvo, da šola »stoji in pade z učiteljem«.
Glavni nosilec šolske prenove ostaja učitelj. Uspeh šolskih reform ni toliko odvisen od
spremenjenih učnih načrtov kot od pripravljenosti in usposobljenosti učiteljev, da
sprejmejo predlagane novosti in jih po najboljših strokovnih in osebnih močeh
vgradijo v pouk.
To mnenje podpira tudi evalvacijska študija, opravljena v gimnazijah. Potrebna in
pomembna je dobra profesionalna usposobljenost gimnazijskih učiteljev. Pozornost
pri prenovi gimnazij je potrebno usmeriti k učitelju in njegovi didaktično-metodični
usposobljenosti za kakovosten pouk (Ivanuš Grmek in sod., 2006, str. 174).
Pouk mora biti osredinjen na učence, a usmerja ga učitelj. Ko razmišljamo o
medpredmetnem povezovanju in učitelju, bomo obravnavali njegovo vlogo iz
naslednjih vidikov:
 strokovna usposobljenost in kompetence,
 stalno strokovno spopolnjevanje,
 pedagoške izkušnje,
 lasten interes in poznavanje drugih predmetov.
Za medpredmetno povezovanje so ključnega pomena motivirani in usposobljeni
učitelji. Dovzetni morajo biti za novosti in spremembe, saj so medpredmetne
povezave precejšnja metodična in organizacijska novost.
Krželj (1987, str. 11) navaja naslednje pogoje za medpredmetno povezovanje:
 zainteresirani učitelji,
 učitelji, usposobljeni za povezovanje svojega predmeta z ostalimi in
 organizacija pouka in dejavnosti v šoli.
Pomen motivacije in usposobljenosti učiteljev izpostavlja tudi Kolenc Kolnik (1992,
2003, 2005).
Medpredmetno povezovanje zahteva od učitelja dobro opredelitev ciljev, natančno
načrtovanje pouka in prilagodljivo organizacijo šolskega dela (Štemberger, 2007). Če
sta prvi dve zahtevi povsem v domeni učitelja, tretjo lahko štejemo k dejavnikom, na
katere učitelj nima direktnega vpliva.
Učitelj mora dobro poznati ne le učni načrt svojega predmeta, pač pa tudi
osnovnošolski načrt, da lahko nadgrajuje pouk (vertikalne povezave), predvsem pa
učne načrte predmetov, s katerimi se bo povezoval (horizontalne povezave).
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5.2.1.1 Nove naloge in vloge učiteljev

Razvoj družbe, globalizacija, premiki v izobraževanju in vedno večje zahteve pri
kakovosti znanja prinašajo učiteljem nove vloge in naloge. Učitelj mora biti predvsem
odprt za novosti in postati iniciator sprememb.
Glavne spremembe, na katere se mora odzvati učitelj, so:
 večja heterogenost učencev v razredih;
 učitelj postaja vse bolj organizator ustreznega učnega okolja in spodbujevalec
učnega procesa;
 učiteljeva vloga ni več omejena le na razred, ampak mora aktivno sodelovati s
celotnim kolektivom;
 šola postaja odprto učno okolje;
 večanje vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije in vnašanje v pouk
(Pušnik, Zorman, 2004, str. 17–18).
Od tod izhajajo najpomembnejše nove vloge učiteljev:
 preusmeritev od poučevanja k učenju,
 uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 usposobljenost za delo z različnimi učenci,
 sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši ter
 usposobljenost za refleksijo in evalvacijo lastnega dela (Razdevšek Pučko,
2004).
Na spremenjeno vlogo učitelja opozarja tudi Lipovšek (2005, str. 25–26). Učitelj bo
moral učencem omogočiti, »da bodo sami ustvarjali svoje znanje, se spraševali o
njegovem smislu in ga poskušali praktično vrednotiti. Z drugimi učitelji bo moral
usklajevati svoj pouk, se ga lotevati projektno in skrbeti za celostno, medpredmetno
izobraževanje«.
Da bi učitelj mogel uresničiti svojo vlogo, mora razumeti novo pojmovanje znanja.
Več skrbi bo potrebno posvetiti usposabljanju učiteljev, spremljanju njihovega dela in
nudenju konkretne strokovne pomoči v razredu. Njihovo znanje nastaja v razmerah,
ki jih ustvarja šolska politika. Učitelji prav tako gradijo znanje na osnovi predhodnega
znanja, izkušenj in vrednot. Ob neupoštevanju navedenega preti nevarnost, da vse
ostane le pri zunanjih spremembah, ki jih učitelji in vodstvo šole občutijo kot veliko
težo in vzvalovijo »morje« le na površini (Pregelj Plut, 2004, str. 37).
Ko Razdevšek Pučko (1997, str. 19) razmišlja o liku učitelja za 21. stoletje, prepozna
učitelja kot organizatorja. Nalog, povezanih s pridobivanjem in ustvarjanjem novega
znanja, ne more obvladati en sam učitelj, zato je čedalje večja potreba po učiteljskih
timih, ki delajo s skupinami učencev.
Med novimi vlogami učitelja se poudarja, da učitelj ne sme biti le porabnik znanja,
ampak mora sam ustvarjati novo znanje. Učitelj je v razredu hkrati učenec in v vlogi
razmišljujočega praktika (Marentič Požarnik, 1997). Učiteljeva najpomembnejša
lastnost je sposobnost, da se nenehno uči skozi svoje delo (Kolenc Kolnik, 2006, str.
27).
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5.2.1.2 Kompetence učiteljev

Kljub različnim opredelitvam učiteljevih kompetenc je vsem skupno, da se nanašajo
na poznavanje učnih načrtov, obvladovanje stroke, načrtovanje, načine izvedbe
pouka, spremljanje napredka učencev ali ocenjevanje, sodelovanje, lastni
profesionalni razvoj in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (Pušnik,
Zorman, 2004, str. 16).
Razdevšek Pučko (2004, str. 67) na podlagi lastnih raziskav in sodelovanja v
ekspertni skupini pri Evropski komisiji za spremenjene vloge in naloge učiteljev za
potrebe sodobne družbe navaja pet skupin kompetenc. Z vidika medpredmetnega
povezovanja sta ključni dve:
 dobro didaktično in metodično znanje, ki učitelju omogoča načrtovanje in
organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja, in
 usposobljenost za timsko delo in sodelovanje z drugimi učitelji in strokovnimi
sodelavci.
Posamezni učitelj bo le z velikimi težavami izpolnjeval vse potrebne kompetence.
Lahko pa se dopolnjuje s svojimi sodelavci. V sodelovanju s kolegi je del odgovora,
kako učencem zagotoviti kakovostno šolo in vse potrebne kompetence učiteljev.
Drugi del odgovora predstavlja ustrezno dodiplomsko izobraževanje učiteljev, tretji pa
stalno strokovno spopolnjevanje ali učiteljev profesionalni razvoj (Razdevšek Pučko,
2004, str. 71).
V zadnjem desetletju fakultetni učitelji pedagoške psihologije in didaktike ugotavljajo,
kakšno znanje oz. kompetence naj pridobijo diplomanti pedagoških študijskih smeri.
Resnik Planinc in Kosten Zabret (2006) sta anketirali študente 4. letnika geografije
oz. absolvente na Filozofski fakulteti v Ljubljani o tem, katere kompetence in v
kolikšni meri so pridobili med študijem.
Študenti so vrednotili kompetence, ki jih potrebujejo učitelji, da bi bili kos zahtevam
družbe znanja. Izkazalo se je, da je usposobljenost za timsko delo z drugimi učitelji in
strokovnimi sodelavci, ki poučujejo iste učence, na štiristopenjski lestvici dobila
vrednost 1,76. Na drugi strani pripisujejo kompetenci veliko vrednost, saj so jo
ocenili z 2,63 (lestvica pomembnosti od 1 do 3).
Študenti ocenjujejo, da so se med študijem najmanj usposobili za timsko delo in
sodelovanje z drugimi učitelji. Kar 58 % anketirancev se je odločilo za oceno 2
(pridobil sem jo v zadostni meri), a hkrati je to kompetenco 71 % anketiranih
ovrednotilo z oceno 3, kar pomeni, da se jim zdi zelo pomembna (Resnik Planinc,
Kosten Zabret, 2006, str. 65).
Očiten je razkorak med stopnjo pridobljenosti omenjene kompetence med študijem
in stopnjo pomembnosti v šoli. Študenti se zavedajo, da sodobni pouk zahteva več
timskega dela, ki pa ga očitno v dovoljšnji meri ne prakticirajo med študijem. Vrzel bi
lahko zapolnili z večjim deležem hospitacijskih obiskov ali daljšo pedagoško prakso.
Verjetno pa bi lahko tudi med vajami pri pedagoško-didaktičnih predmetih namenili
več pozornosti temu načinu.
Peklaj in Puklek Levpušček (2006) sta ugotavljali raven pridobljenih in zaželenih
kompetenc na vzorcu učiteljev, ki so diplomirali po letu 1995, in vzorcu študentov 4.
letnika oz. med absolventi Filozofske fakultete v Ljubljani. Vprašani so odgovarjali na
vprašanje o pridobljenih kompetencah, ki so bile razdeljene po posameznih
skupinah. 39 učiteljevih kompetenc sta razporedili v pet skupin: učinkovito
poučevanje, vseživljenjsko učenje, vodenje in komunikacija, preverjanje in
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ocenjevanje znanja ter širše profesionalne kompetence. V sklopu kompetenc
»učinkovito poučevanje« sta dve, pomembni za naše proučevanje:
 učitelj uporablja učne metode in strategije, ki spodbujajo razumevanje,
uporabo, povezovanje in razvijanje novega znanja, in
 učitelj spodbuja medpredmetno povezovanje in je dejaven v skupinskem delu
z drugimi učitelji.
Na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 se je pri stopnji pridobljenosti prva kompetenca
izkazala slabo, le z vrednostjo 3,02, želena vrednost pa je kar 3,87. Še slabše so
učitelji ocenili usposobljenost za medpredmetno povezovanje, saj je kompetenca
prejela komaj vrednost 2,23, želena ocena pa je 3,26, torej za celo oceno višja. V
tem sklopu kompetenc se je prav ta znašla med najnižjimi. Slabše so ocenili le še
poznavanje predpisov. Pri sklopu kompetenc „učinkovito poučevanje“ se nizke
povprečne ocene pojavljajo pri poznavanju temeljnih dokumentov s področja vzgoje
in izobraževanja ter spodbujanju medpredmetnega povezovanja in dela v timih
(Peklaj, Puklek Levpušček, 2006, str. 36).
Primerjava odgovorov učiteljev z odgovori študentov pokaže, da so ocene slednjih
precej višje. Pridobitev strategij za razumevanje in povezovanje znanja ocenjujejo s
povprečno oceno 3,67, želena kompetenca pa dosega vrednost 3,93. Pri
medpredmetnem povezovanju pa je pridobljena kompetenca ocenjena s 3,08, želena
pa s 4,33.
Razlog za razlike v ocenjevanju obeh skupin anketirancev iščemo v tem, da ocene
učiteljev izhajajo iz realne situacije in izkušenj. V vsakdanjem šolskem življenju
ugotavljajo in spoznavajo, koliko so (bili) v času študija pripravljeni na te naloge.
Verjetno se je študijski program v teh letih delno spremenil, tako se zdijo študenti
bolje usposobljeni. Na drugi strani študenti še nimajo konkretnih izkušenj s
poučevanjem in se verjetno ne zavedajo, koliko so za to dejansko usposobljeni.
5.2.1.3 Izobraževanje učiteljev

Kako izobraževati učitelje, da bodo zadostili novim nalogam, ki jim jih nalagajo šolska
reforma in spremembe v družbi? Kako izobraževati učitelje skladno z novimi pogledi
na znanje in kompetence?
Izobraževanje postaja vse glasnejši imperativ sodobne družbe, ki jo označujemo kot
družbo znanja ali učečo se družbo. V Zeleni knjigi (2001, str. 14) je zapisano:
»Kakovostno izobraževanje učiteljev za kakovost vzgoje, izobraževanja in
usposabljanja mora biti vodilni motiv izobraževalne politike.«
Profesionalni razvoj učiteljev je dejavnik, ki najbolj odločilno vpliva na končne
rezultate izobraževanja. Izobraževanje oz. usposabljanje učiteljev mora biti
prednostna naloga vsake razvojno usmerjene družbe (Pavlič Škerjanc, 2008, str.
180–181).
Čeprav je izobraževanje eden najpomembnejših dejavnikov družbenega razvoja, je
pomembna predvsem kakovost izobraževalnega procesa. Med osnovnimi parametri
kakovostnega procesa izobraževanja je strokovna izobrazba učiteljev (Kolenc Kolnik,
1997).
Sistem izobraževanja učiteljev v Sloveniji razdelimo na dve stopnji:
1. dodiplomsko izobraževanje kot priprava na začetek poučevanja;
2. spopolnjevanje ali permanentno izobraževanje, ko se učitelji izobražujejo ob
opravljanju svojega poklica, da lahko sledijo razvoju stroke, potrebam dijakov,
spremembam v družbi ipd. (Kolenc Kolnik, 1997, str. 371).
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5.2.1.3.1 Dodiplomsko izobraževanje učiteljev

»Univerza bi morala oblikovati strokovnjake, ki znajo svoj omejeni delček znanja
umestiti v »zemljevid sveta« v širši kontekst dogajanja, procesov, vizij in reševanja
temeljnih problemov sodobnega sveta.« (Marentič Požarnik, 1997, str. 11).
Diploma pomeni vstopnico za delo na strokovnem področju. V dodiplomskem
izobraževanju bodočih učiteljev sta dve dilemi: najprej razmerje med strokovnimi
predmeti (na primer geografijo) na eni in na drugi strani delež pedagoških,
psiholoških in (specialno)didaktičnih predmetov. Druga dilema se kaže v razmerju
med teoretičnimi didaktičnimi vsebinami na eni in pedagoško prakso na drugi strani.
Kolenc Kolnik je že leta 1997 menila, da študenti med študijem pridobijo premalo
praktičnih veščin za delo v razredu.
Z vidika medpredmetnega povezovanja je zaželeno, da študent študira dva
predmeta, saj bo tako na najbolj naraven način lahko povezoval obe predmetni
področji. Priporočljivo je, da sodelujejo različni oddelki na fakulteti med sabo, tako na
primer pri mentorstvu seminarskih in diplomskih nalog, izvedbi ekskurzij, projektov,
seminarjev za učitelje ipd.
»Zlasti učitelji, ki s svojim delom vplivajo na mišljenje in delovanje prihodnje
generacije, bi morali med izobraževanjem dobiti bolj celosten pogled nad vsaj dvema
strokovnima področjema in njuno zvezo s širšimi problemi sveta….Tako povezovanje
v obliki medpredmetnih seminarjev, projektnega dela ipd., naj bi se dogajalo tudi med
študijem učiteljev. Pretirana specializacija nikakor ni po meri izobraževanja dobrih
učiteljev.« (Marentič Požarnik, 1997, str. 12).
5.2.1.3.2 Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev

Ustrezno in učinkovito permanentno izobraževanje mora odgovoriti na izzive
sodobne družbe in nove vloge učiteljev. Obenem mora prispevati k učiteljevemu
profesionalnemu razvoju.
Namen permanentnega izobraževanja je vnašanje novosti v pouk in usposabljanje
za sprejemanje posodabljanja. Učitelj se izobražuje ob opravljanju svojega poklica,
da lahko sledi razvoju stroke, potrebam in zahtevam učencev, ki so drugačni kot
nekdaj, spoznava nove dosežke pedagogike, nove metode dela ipd. (Kolenc Kolnik,
1997).
Potreba po permanentnem spopolnjevanju se je med učitelji v srednjih šolah dobro
ukoreninila. K temu (je) verjetno prispeva(la) najprej potreba učiteljev po spremljanju
novosti in posodabljanju svojega strokovnega, didaktičnega in pedagoškega znanja,
nedvomno pa tudi sistem napredovanja učiteljev v strokovne nazive in plačilne
razrede. Tretji dejavnik je šolska reforma, ki s svojimi spremembami narekuje
učiteljem stalno izobraževanje.
Prvi mejnik je bilo sprejetje nove šolske zakonodaje leta 1996, ki so ji sledili po dveh
letih novi učni načrti. Učni načrti v gimnaziji so bili ponovno posodobljeni po desetih
letih leta 2008. Šolske reforme so posledica vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta
2004 in prilagajanja njeni izobraževalni strategiji.
Ob tradicionalnih organizatorjih stalnega strokovnega izobraževanja, kot sta Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani in Mariboru ter Zavoda RS za šolstvo, se
pojavljajo mnogi drugi izvajalci (na primer Zveza geografov Slovenije, regionalna
geografska društva, Društvo učiteljev geografije Slovenije, Državni izpitni center ipd.).
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Vse več je zasebnih organizatorjev in založb (ob predstavitvah novih učbenikov ali
učbeniških kompletov). Problem nastaja, ker je ponudba izobraževanja zares velika,
zato včasih časovno neusklajena in celo nepregledna. Ob vsem tem se postavlja
vprašanje, ali ponudba dovolj odgovarja na potrebe učiteljev praktikov (Kolenc
Kolnik, 1997, str. 374).
Na permanentno izobraževanje učiteljev sta vplivala dva v gimnazije uvedena
projekta, in sicer Didaktična prenova gimnazij in Evropski oddelki. Za njuno vodenje
skrbi Zavod RS za šolstvo.
Razdevšek Pučko (1997) je že pred dobrim desetletjem ugotavljala, da prav
kurikularna prenova terja spremembo izobraževanja učiteljev. Učnociljno načrtovanje
zahteva veliko bolj prožnega učitelja, ki je sposoben divergentnega mišljenja.
Razdevšek Pučko predlaga naslednja načela za spreminjanje izhodišč izobraževanja
učiteljev:
 preseganje razmišljanja ali–ali (npr. ali teorija ali praksa, ali vsebine ali metode
ipd.);
 izhajati je treba iz pozitivnih izkušenj in dosedanjega znanja;
 upoštevati je potrebno potrebe in izkušnje učiteljev;
 v prenovo je potrebno vključiti ravnatelje, predvsem pri nadaljnjem
izobraževanju zaposlenih;
 potrebno je tudi neformalno izobraževanje.
Usposabljanje učiteljev je učinkovito šele, ko udeleženci prepoznajo smiselnost
izobraževanja za potrebe svoje prakse (Razdevšek Pučko, 1997, str. 23).
Učitelji so deležni prešibke strokovne podpore za spreminjanje pouka. Slovenski
sistem izobraževanja učiteljev še ne upošteva dovolj v evropskem prostoru
uveljavljenih načel profesionalnega izobraževanja, ki organsko povezujejo teorijo in
prakso ter omogočajo oblikovanje učitelja kot razmišljujočega praktika.
Razmišljanje, kakšno permanentno izobraževanje ponuditi učiteljem, poteka v dveh
smereh: ali prirejati krajše specializirane seminarje iz novosti v stroki ali daljša
načrtna izobraževanja, ki omogočajo učitelju refleksijo o lastnem poučevanju ter
postopno spreminjanje učnih metod in odnosov v skladu z zahtevnejšimi cilji šolske
prenove (Marentič Požarnik, 2004, str. 58).
Kolenc Kolnik (2006) daje prednost krajšim tematskim programom v obliki
specializacije na določenem področju specialne didaktike. Profesionalna
specializacija bi pomenila časovno krajše izobraževanje, ki bi ga vodili posebej
usposobljeni izobraževalci specialisti. To izobraževanje izhaja iz prakse in je
usmerjeno v prakso. Pretok najnovejših strokovnih in pedagoških spoznanj v prakso
je hiter.
Ob posodobitvi gimnazijskega programa leta 2008 in izdelavi posodobljenih učnih
načrtov je potrebno za njihovo uresničevanje razumeti prenovo vsakega šolskega
sistema, predvsem z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev, ki so v
končni fazi glavni nosilci prenove. Zato se posveča vse večja skrb ravno temu
segmentu prenove.
Če želi učitelj pripraviti svoje učence na vseživljenjsko izobraževanje in jim to
vrednoto ustrezno približati, mora pri tem najprej sam postati vzor svojim učencem.
Pripravljen mora biti na nenehno dograjevanje in posodabljanje svojega znanja.
»Ob intenzivnih spremembah vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji ne
smemo pozabiti, da bodo le-te uspešne samo, če bodo v šolah poučevali strokovno
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suvereni in samozavestni pedagogi. V prihodnosti bo učitelj potreboval vedno več
avtoritete znanja in avtoritete sodelovanja ter sposobnost komuniciranja« (Kolenc
Kolnik, 1997, str. 374).
Rezultati anketnega vprašalnika pomladi 2005 so pokazali, da so se anketirani učitelji
spopolnjevali predvsem za predmetne, manj za splošne kompetence. Kolenc Kolnik
meni, da bi se morali učitelji geografije udeleževati tako strokovnega spopolnjevanja
v organizaciji in izvedbi geografov kot tistega, ki je namenjeno vsem učiteljem. Šele
tako pridobijo znanje oz. sposobnosti iz celotnega nabora kompetenc (Kolenc Kolnik,
2005, str. 6).
Med petimi sklopi kompetenc so učitelji geografije najvišje postavljali razvijanje lastne
profesionalnosti in usposobljenosti za nove oblike dela v razredu, pri čemer je bilo
vključeno timsko poučevanje. Tudi po teh podatkih pripisujejo učitelji najmanjšo
stopnjo pomembnosti kroskurikularnim kompetencam.
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učiteljem geografije nove naloge na
področju splošnih kompetenc še vedno niso vodilo pri izbiranju seminarjev stalnega
strokovnega spopolnjevanja. Takšnih spopolnjevanj so se udeležili le redki
anketiranci, najpogosteje kot izobraževanje celotnih šolskih kolektivov (Kolenc
Kolnik, 2005, str. 9).
5.2.1.4 Timsko delo

Medpredmetno povezovanje zahteva drugačen način dela in komunikacije med
učitelji. Brez tesnejšega in pogostejšega, predvsem kakovostno drugačnega
sodelovanja med učitelji ni učinkovitega medpredmetnega povezovanja. V družbi
znanja je zelo poudarjeno medsebojno sodelovanje. Govorimo o sodelovalnem
poučevanju in o sodelovalnem učenju.
Timsko delo učiteljev in skupinsko delo učencev sta dva temeljna pristopa sodobne
učeče se družbe (Polak, 2007, str. 87). Timsko delo učiteljev ni edini način, da bi
zagotovili učno individualizacijo in diferenciacijo, vsekakor pa omogoča učencem bolj
prilagojeno učenje. Ker postajajo potrebe po vse bolj specializiranem znanju, se
zavedamo, da so učitelji različno strokovno kompetentni. Ob rastoči količini znanja se
ne morejo več pretvarjati, da poznajo odgovore na vsa vprašanja.
Obstaja več dejavnikov, ki utemeljujejo uvajanje timskega dela v šolo. Polak (2007)
navaja sledeče:
 specializacija in interdisciplinarnost poučevanja,
 izolacija učiteljev pri pouku,
 medsebojna osebna in strokovna podpora in
 zakonska osnova za timsko delo.
Od učiteljev se pričakuje, da izkazujejo vse bolj specializirano znanje, spretnosti,
sposobnosti in navade. Po drugi strani je narava življenjskih problemov vse bolj
kompleksna in večdisciplinarna. Posameznik ne zmore več obvladati vsega znanja,
ki ga potrebuje v življenju, zato mora biti pri njegovem pridobivanju selektiven in
interdisciplinaren.
V procesu timskega načrtovanja učitelji različnih učnih predmetov vzpostavljajo
vsebinske in didaktične povezave med predmeti pri obravnavi določene teme,
pripravljajo interdisciplinarne dejavnosti in projekte za učence, načrtujejo timski pouk
ipd. (Polak, 2007, str. 89).
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Drug velik problem je, da je učiteljevo delo po naravi precej individualno, izolirano,
saj poteka v učilnici, za zaprtimi vrati. Izolacija daje učiteljem zaželeno mero
zasebnosti in zaščite pred zunanjimi vplivi.
Tradicionalno pojmovanje razume učitelja kot nesporno avtoriteto v razredu, ki mora
razred samostojno obvladati. Zaradi tega pojmovanja bi bilo timsko poučevanje lahko
neke vrste priznanje, da posamezen učitelj ne zmore opraviti načrtovanih aktivnosti v
razredu sam. Pri individualnem poučevanju prejemajo izolirani učitelji zelo malo
povratnih informacij o vrednosti strokovnega dela.
Timsko poučevanje pa zmanjšuje negativne vplive izolacije učiteljev, ki je po mnenju
številnih avtorjev najpomembnejši zaviralni dejavnik strokovnega razvoja učiteljev
(Polak, 2007, str. 91).
Naslednji dejavnik, ki utemeljuje potrebo po timskem delu, je medsebojna osebna in
strokovna podpora. Podpora je večstranska, od neposredne pomoči pri pedagoškem
delu, izmenjave izkušenj in idej ob problemih ali uspehih, predvsem pa ob uvajanju
novosti, ko se mnogi učitelji počutijo zelo negotove.
Medpredmetno povezovanje terja povsem drugačen pristop, saj je potrebno na
široko odpreti vrata učilnice (in pouka) drugim kolegom in njihovim predmetom.
Timsko delo v šoli sestavljajo tri značilne etape, ki si običajno sledijo v naslednjem
vrstnem redu: timsko načrtovanje, timsko izvajanje (poučevanje) in timska evalvacija
(vrednotenje). Bistvena faza je skupno načrtovanje, zaželeno pa je tudi vrednotenje
(Polak, 2007).
Pri timskem poučevanju sta se v projektu Didaktična prenova gimnazij uveljavila dva
modela: timsko poučevanje tipa A in tipa B (Pavlič Škerjanc, 2010, str. 37–38).
Timsko poučevanje tipa B pomeni, da dva ali več učiteljev tesno sodelujejo v etapi
načrtovanja in sproti usklajujejo aktivnosti v razredu. Ne poučujejo vsi iste oz. celotne
skupine dijakov oz. ne poučujejo iste skupine dijakov sočasno oz. ne izvajajo skupaj
vseh faz učnega procesa. Skupna faza je tudi vrednotenje pouka. Takšen način
timskega poučevanja pomeni redno srečevanje članov tima, ki razpravljajo o poteku
pouka. Člani tima poučujejo sicer ločeno, vendar povezano.
Timsko poučevanje tipa A pomeni največjo stopnjo usklajenosti med dvema
učiteljema, ki izvajata vse tri etape timskega dela skupno. Poučujeta isto skupino
učencev (razred) praviloma v istem prostoru. To pomeni, da sta hkrati v razredu in
poučujeta cel razred ali vsak del razreda. To obliko poučevanja imenujemo
interaktivno timsko poučevanje ali tandemsko poučevanje (Pavlič Škerjanc, 2010, str.
38).
Da je pomanjkanje timskega dela pereče, ugotavljata tudi Resnik Planinc in Kosten
Zabret (2006, str. 56). V prispevku o vrednotenju učiteljevih kompetenc ugotavljata,
da je pri vrednotenju kompetenc, ki jih učitelj potrebuje, da bi bil kos zahtevam
družbe znanja, navedeno tudi timsko delo z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci,
ki sodelujejo v vzgojnoizobraževalnem procesu z istimi učenci. Raziskava je
pokazala, da v okviru štiristopenjske lestvice ocen od 1 do 4 učitelji ocenjujejo
stopnjo pridobitve te kompetence med študijem le z oceno 1,76 (od možnih 4),
medtem ko jo glede na pomembnost ocenjujejo z vrednostjo 2,63. Torej kompetenca
se jim zdi potrebna, a menijo, da zanjo niso dovolj usposobljeni. V bodoče se bo
potrebno posvetiti primanjkljaju, ki po mnenju anketiranih nastaja predvsem na
področju usposobljenosti za timsko delo ter pri sodelovanju z drugimi učitelji (Resnik
Planinc, Kosten Zabret, 2006, str. 65). Ravno to je eden izmed pogojev za uspešno
in učinkovito izvajanje medpredmetnega povezavanja v šolah.
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5.2.1.5 Prednosti medpredmetnega povezovanja za učitelje

Med razlogi, zakaj se učitelji odločajo za preseganje meja med predmeti, je pogosto
navedeno, da je v učnih načrtih posameznih predmetov toliko standardov znanja, da
se jih težko doseže brez medpredmetnega povezovanja (Drake, Burns, 2004).
Drake in Burns (2004) sta zbrali nekatera mnenja učiteljev:
»Bral sem knjige o raziskavah možganov. Prepričan sem, da se učenci naučijo
bolje, če se izvajajo medpredmetne povezave«.
»Povezan (integriran) je razred, kjer so učenci motivirani«.
»Svet ni razdeljen na discipline. Medpredmetne povezave veliko bolje odsevajo
resničnost življenja, kjer je vse med sabo povezano. Za moje učence je bolj
pomembno in vredno, da znajo naučeno povezati z resničnim življenjem.«
»Medpredmetne povezave mi omogočajo, da se osredotočim tako na posredovanje
življenjsko pomembnih veščin kakor tudi na standarde, ki jih moram doseči pri
posameznih predmetih« (Drake, Burns, 2004, str. 25).
Ko učitelji med sabo tesneje sodelujejo, skupna dejavnost vodi k poživitvi njihovega
dela. Pri skupnem načrtovanju se miselno osvežijo in dobijo nove ideje za
poučevanje. Učitelji pridobivajo novo znanje in veščine ter se naučijo razmišljati in
gledati širše.
Spremeni pogled na učiteljevo delo, ker razbija izoliranost in individualizem ter krepi
sodelovanje. Učitelje zbliža med seboj in jih poveže na nov način. Učitelje
usposablja, da si izmenjajo stališča o najpomembnejših vprašanjih poučevanja in
učenja in jih do določene mere poenotijo. Tim učiteljev lažje rešuje probleme (Polšak,
2007).
Pomemben pozitivni vidik za učitelje je, da se z medpredmetnim povezovanjem
delno porazdeli odgovornost za dosežke učencev z enega na več učiteljev.
Učitelji širijo svoje znanje na druga strokovna področja ter pridobijo nove izkušnje in
veščine predvsem pri skupnem načrtovanju in poučevanju. Učitelji spoznavajo druge
predmete, si širijo obzorje, spoznavajo drugačne metode dela in presegajo
predsodke o drugih predmetih.
Ker so člani učiteljskih timov med sabo različni, je velika verjetnost, da bodo zašli v
konflikte. V pedagoški praksi se vsebinska razhajanja med različnimi strokami
pogosto prezrejo in potlačijo. Polak (2007, str. 97) poudarja, da učinkoviti
interdisciplinarni timi zmorejo vsebinska razhajanja v okviru neke teme načrtno
oblikovati v problemsko diskusijo in izzvati socialno-kognitivne konflikte med učitelji.20
S timskim delom postajajo učitelji bolj povezani med sabo in se gradijo boljši odnosi
v šolski zbornici.
Izpostaviti moramo še en vidik. Marsikdaj se porodijo ideje o novih do tedaj
nepredstavljivih povezavah ravno pri timskem načrtovanju in izvajanju
medpredmetnega povezovanja.
Pri učiteljih medpredmetno povezovanje spodbuja zanimanje za novo znanje z drugih
predmetnih področij, za spremljanje didaktičnih novosti ipd. Z medpredmetnim
povezovanjem se bogati osebnost in strokovnost posameznega učitelja, zato takšen
didaktični pristop prispeva k učiteljevi osebnostni rasti in profesionalnemu razvoju.

20

Socialno-kognitivni konflikt je pojav soočenja posameznika z drugačnimi mnenji drugih oseb, ki so
udeležene v diskusiji ali pri reševanju naloge. Ta konflikt spodbudi bolj kritično razmišljanje in bolj
konstruktivno reševanje naloge.
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S tem, ko se učitelj povezuje z drugimi učitelji, kaže
povezovali tudi oni sami.

učencem, kako naj bi se

5.2.2 Ravnatelj
Poseben pomen in vlogo ima ravnatelj, ki je pedagoški vodja šole in odgovoren za
izvedbo pouka. Odgovoren je za usklajevanje dela učiteljev in zagotavljanje celovite
ponudbe šolske in obšolske pedagoške dejavnosti (Kroflič, 2002, str. 139).
Ena izmed najpomembnejših sestavin ravnateljevih nalog je načrtovanje
pedagoškega dela. Ravnatelj načrtuje, povezuje, usklajuje in uravnava vse temeljne
vidike pedagoškega dela. Vse ravnateljevo delo, ki obsega načrtovanje, spremljanje
in evalvacijo, mora biti usmerjeno v zagotavljanje kakovostnega vzgojnoizobraževalnega procesa. Težišče ravnateljevega dela je načrtovanje na globalni
ravni, na nivoju šole. Ravnatelj določa temeljni okvir dogajanju v šoli (Bevc, 2008).
Kroflič poudarja, da bi moral ravnatelj:
 spodbujati učitelje, da iščejo optimalne aktivne oblike posredovanja znanja
in si s tem prizadevajo za dvig učenčevega znanja na višje taksonomske
ravni; in
 spodbujati medpredmetno povezovanje, ki se lahko kaže le v operativnem
načrtu posamezne šole. Ravnatelj spodbuja učitelje, da se načrtno
dogovarjajo o zaporedju in prepletanju povezanih učnih tem (Kroflič, 2002).
Med ravnateljeve »strateške« naloge zato sodi spremljanje novosti v izobraževanju in
spodbujanje učiteljev za njihovo uvajanje in stalno posodabljanje pouka. V povezavi z
medpredmetnim povezovanjem pomeni predvsem usposabljanje učiteljev,
spodbujanje timskega dela, prilagoditve v organizaciji pouka ipd.
5.2.3 Učenci
Učenci sledijo temu, kar in kakor jih poučujemo. Če poučujemo povezano in celovito,
se bodo tega oklenili tudi učenci. Če poučujemo nepovezano, se bodo tako učili tudi
sami. Učenci so naravnani tako, kakor jih poučujemo (Humpreys, 1981; cv: Lake,
2002).
Sodobne pedagoške in didaktične raziskave poudarjajo, da mora biti pouk usmerjen
v učenca oziroma izhajati iz njegovih potreb. Naloga učiteljev je, da učence pri pouku
čim bolj aktivirajo. Enako velja za medpredmetno povezovanje. Če hočemo, da bo
zares uspešno in učinkovito, je treba vključiti učence. Upoštevati je potrebno njihovo
motivacijo, interese, pobude, vprašanja in predvsem predznanje.
5.2.3.1 Prednosti medpredmetnega povezovanja za učence

Učenec neke srednje šole v ZDA pojasnjuje svoj pogled na predmetni pouk. Pouk
primerja s cepljenjem: »Matematika ni naravoslovje, naravoslovje ni angleščina,
angleščina pa ni zgodovina. Predmet je nekaj, kar enkrat vzameš in ti ni več
potrebno vzeti. Je podobno, kot da se cepiš. Dobil sem svojo »dozo« algebre. S tem
sem zaenkrat opravil« (Fogarty, 2002, str. 3).
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Učitelji želijo, da bi vsi učenci usvojili predpisane standarde znanja, uspešno zaključili
šolanje in bi se bili sposobni učinkovito vključiti v vsakdanje življenje.
Medpredmetno povezovanje je smiselno, kadar so učni cilji doseženi bolje in je
usvojeno znanje bolj kakovostno. V vsakem primeru je upravičeno le, kadar imamo v
mislih učence, njihovo kvalitetnejše učenje in doseganje trajnejšega in bolj
kakovostnega znanja.
Medpredmetno poučevanje je usmerjeno v učenca in mora izhajati iz njegovih
potreb. Celosten prikaz določenega problema vodi k poglobljenemu znanju in poveča
njegovo trajnost. Učencem ponuja več možnosti za uporabo znanja, omogoča
razvijanje kritičnega mišljenja in problemske obravnave. Učenci lažje primerjajo
znanje pri različnih predmetih med seboj in uvidijo povezave. Končni namen
medpredmetnega povezovanja je, da bodo učenci sami sposobni prepoznati in
graditi nove povezave med predmeti. Poleg znanja v ožjem pomenu jim posreduje
vrsto medpredmetnih veščin, ki so v življenju zelo pomembne.
Drake in Burns (2004) navajata nekatere primere odgovorov učencev, ki ocenjujejo
pouk z medpredmetnim povezovanjem večinoma kot pozitiven, dober in zabaven.
»Učna ura se mi je zdela zelo zabavna. Veliko sem se naučil o resničnem življenju,
česar ne bom nikoli pozabil. Pri takšni učni uri bi še rad sodeloval. Naučil sem se
veliko več kot prej in več takšne snovi, ki zahteva večji napor.« (Drake, Burns, 2004,
str. 23).
Neki drugi učenec razmišlja takole: »Pri takem pouku se naučim več. Sedaj se učim
bolje, kot sem bil vajen, ko sem se še učil ločeno angleščino in družboslovje.« (Lake,
2002).
Zanimivo je, da se opažanja učiteljev o znanju ujemajo z navdušenjem učencev.
Drake in Burns (2004, str. 23–24) vendarle opozarjata, da se morajo učitelji zavedati,
da povezave, ki jih zasnujejo sami, niso nujno takšne, kot jih prepoznajo tudi učenci.
Medpredmetno povezovanje je za učence pomembno zaradi svoje motivacijske
vloge. Motivacija je vsekakor večja, kadar se obravnavajo resnični življenjski
problemi ali kadar so problemi vezani na lokalno okolje, ki je učencem bolj poznano.
Izkušnje kažejo, da učenci pri medpredmetnem obravnavanju učnih situacij razvijejo
interes in motivacijo za učenje ter poglabljajo razumevanje in uporabo znanja.
Takšno učenje postane za učenca osebno pomembno in vodi v uvidevanje globljih
odnosov med pojavi (Paulič, 2002).
Študije projektno zasnovanih programov so pokazale, da se učenci pri
medpredmetnem pouku mnogokrat veliko bolj trudijo, precej nad minimalnimi
zahtevami. Povezave iščejo in vzpostavljajo med različnimi predmetnimi področji, da
lahko odgovorijo na odprta vprašanja in uporabijo snov pri reševanju resničnih
problemov. Obenem je manj težav z disciplino in manjša odsotnost od pouka (Drake,
Burns, 2004, str. 14).
Hargreaves in Moore (2000; cv: Drake, Burns, 2004) sta intervjuvala učitelje, ki so
uvedli integrirane učne pristope. Učitelji so poročali o pozitivnih dosežkih pri učencih,
kot so na primer višja raven mišljenja, uporaba znanja za reševanje problemov,
povečano sodelovanje in ustvarjalnost (Drake, Burns, 2004, str. 26).
Fogarty (2002, str. 27) poudarja še eno prednost. Povezovanje vsekakor pospešuje
učni transfer. Ko učenci opazujejo svoje učitelje, kako učijo različne predmete,
vstopajo v različne učilnice in ob različnem času, obenem pa poudarjajo pri pouku
iste stvari oz. dajejo poudarek podobnim vsebinam, postane njihovo učenje bolj
smiselno in okrepljeno.

67

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Gotovo je ena izmed prednosti z gledišča učencev, da se naučijo snov enkrat, oceno
pa lahko pridobijo pri več predmetih (Trškan, 2002).
Končni namen poučevanja je, da učenci poskušajo povezati šolsko znanje s tistim iz
vsakdanjega življenja. V šoli jim omogočimo priložnosti, kjer razvijejo razumevanje
različnih kontekstov življenja (Drake, Burns, 2004, str. 3).
5.2.4 Organizacija dela v šoli
Za konkretno izvajanje medpredmetnega povezovanja je bistven in pomemben
dejavnik celotna organizacija dela v šoli. Njena glavna določilnica je urnik. Ker je
prilagojen predmetnemu pouku, pomeni resno oviro prizadevanjem za drugačno
organizacijo pouka. Sem štejemo še prostorske in druge materialne pogoje za
medpredmetno povezovanje, vključenost šole v različne razvojne projekte in raven
sodelovalne kulture na šoli. Ker zahteva medpredmetno povezovanje povsem
drugačno organizacijo šolskega dneva ali tedna, ki odstopa od ustaljene rutine (npr.
dvojne ure, projektni dnevi ali teden, dnevi dejavnosti, timsko poučevanje …), je prav
pripravljenost za fleksibilno organizacijo pomemben dejavnik.
5.2.4.1 Prednosti medpredmetnega povezovanja za šolo

Z medpredmetnim povezovanjem pridobi tudi šola kot institucija. Z novo kakovostjo
dela postaja bolj prepoznavna v okolju, predvsem lokalnem. Posebej je pomembno,
da na zaključne prireditve, kjer predstavi rezultate medpredmetnega povezovanja (na
primer projekta), povabi širšo javnost (predstavnike lokalne skupnosti, starše idr.).
Šola se s takšnim načinom dela promovira v ožjem in širšem okolju.
Četudi učenci, ki so v integriranih programih, dokažejo le tolikšne uspehe kot njihovi
sovrstniki, tuje raziskave kažejo, da razredi, ki izvajajo interdisciplinarni pouk,
predstavljajo spodbudno učno okolje tako za učence kot učitelje (Drake, Burns,
2004, str. 29). Učitelji, ki se medpredmetno povezujejo, običajno oblikujejo
vzpodbudno učno okolje, ki dijake motivira za učenje. Le-to se jim zdi smiselno in
pomembno.
Neodvisne tuje evalvacije različnih integriranih programov kažejo:
 opazno izboljšanje učenčevih dosežkov, ki se merijo s standardiziranimi
testi in portfolijem učenčevega dela;
 pozitivno spremembo v poučevanju in šolski kulturi;
 večjo pozornost učencev in sodelovanje s starši in
 manj težav z disciplino.
Drake in Burns (2004) navajata ugotovitve raziskave, opravljene v štirih srednjih
šolah v Virginiji v ZDA, kjer so učitelji uporabljali medpredmetno timsko poučevanje.
Pri dijakih so opazili večje navdušenje za učenje, večjo sodelovalnost, boljše
opravljene naloge, trajnejše razumevanje pojmov, obvladovanje veščin in povečano
stopnjo vzpostavljenih povezav med predmeti.
Ostalim dejavnikom, ki jih prikazuje slika 10, v magistrskem delu nismo namenili
posebne obravnave, ker bi to presegalo okvir zastavljenih ciljev.
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6
6.1

UČNI NAČRTI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Učni načrt in kurikul

»Pravi učitelj pozna in uporablja svoj učni načrt kot dirigent partituro svoje simfonije.«
(Rösner; cv: Strmčnik 2001, str. 257)
»Učni načrt je strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s predmetnikom določa
vzgojno-izobraževalni profil šole, vzgojno-izobraževalne smotre in splošnejše cilje,
kodificira njim ustrezne učne predmete, njihove cilje, obseg in globino vsebine ter
predvidi sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem.« (Strmčnik, 1998b).
Poleg pojma učni načrt se uporablja termin kurikul.21 V Sloveniji ga je prvi strokovno
prikazal in pojasnil Širec (1983). Izraz je bil poznan že v 17. stoletju v nemški
pedagogiki in je preprosto pomenil učni načrt. Konec 19. stoletja ga je zamenjal
pojem učni načrt v smislu strogo določene učne vsebine za določen predmet in
razred. Po značaju je bil zaprt, brez možnosti, da bi ga učitelji spreminjali (Strmčnik,
1998a).
Izraz kurikul je v ZDA v didaktiki vzniknil v 20. letih 20. stoletja. V Zahodni Evropi se
je močneje uveljavil v 60. letih 20. stoletja v času kurikularne teorije.
Za kurikul obstaja množica definicij. Po Tremlu (Širec, 1983, str. 320) sta bistveni
prvini kurikula določanje učnih ciljev in učnociljna analiza. Osrednji problem kurikula
je učnociljni problem. »V ožjem pomenu je kurikulum znanstveno skladni učni načrt.
V širšem pomenu pa je kurikulum vnaprej določen učni proces na vseh stopnjah,
neodvisen od konkretnih okoliščin učnih situacij.« (Širec, 1983, str. 320).
Lahko govorimo tudi o odprtem in zaprtem kurikulu. Odprti kurikul pomeni, da
učitelj sam dopolni oz. prilagodi učnociljni načrt konkretnim situacijam pri pouku,
medtem ko zaprti pomeni, da so učitelju natančno določene vse stopnje učnega
procesa. Pri zaprtem kurikulu ostaja učitelj pri pouku zgolj še statist.
Kurikul poleg učnega načrta posameznega učnega predmeta z opredeljenimi učnimi
cilji in učno vsebino zajema proces uresničevanja učnega načrta, pri čemer so
mišljeni učbeniki, druga učila in učni pripomočki ter aktivnosti učiteljev in učencev.
Kurikul je neke vrste programski paket, ki vsebuje poleg učnega načrta in učnih
sredstev še smernice oz. vodila za izvedbo pouka (Sagadin, 1991, str. 93). V tem
smislu je pojem kuikul pomensko širši kakor učni načrt.22Temeljne sestavine učnega
načrta so: učne vsebine, učni cilji, metode in oblike pouka, pogosto tudi didaktično
metodična navodila učiteljem za izvedbo pouka, priročniki in literatura, priporočena
za učence in učitelja.
Učni načrt:
 usmerja in usklajuje uresničevanje potreb posameznika in družbene
skupnosti;
 zagotavlja enotne vzgojno-izobraževalne standarde vsej generaciji;
21

Curriculum v latinščini pomeni tek, tekma, dirka, obtok, kroženje.
V 90. letih prejšnjega stoletja se je izraz v Sloveniji precej razširil v širši strokovni javnosti v
povezavi s šolsko prenovo, poznano kot kurikularna reforma.
22
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 ponuja učitelju pomoč, saj je nekakšen usmerjevalec njegovega dela;
 je podlaga za podrobne učne načrte na šolah.
Naloga učnih načrtov je, da učne cilje in učne vsebine prilagodijo neposredni učni
uporabi, zato jih je potrebno izbrati, razvrstiti, prilagoditi ter stopnjevati glede na vrsto
in stopnjo šolanja. Učni načrt usmerja tudi organizacijsko in metodično plat pouka.
Od njega je odvisno, kako sistematična in racionalna bosta poučevanje in učenje
(Strmčnik, 1998b).
6.2

Strategije načrtovanja

Glede na koncept načrtovanja ločimo tri strategije:
 učnosnovno ali vsebinsko,
 učnociljno in
 učnoprocesno.
Učnosnovna strategija je bila značilna za učne načrte, ki so prevladovali do prve
polovice 20. stoletja. Primarnega pomena je učna vsebina, medtem ko imajo učni cilji
podrejeno vlogo. Takšen vsebinsko naravnan učni načrt je precej zaprt in ne
dopušča veliko vpliva lokalnim dejavnikom ali učitelju. Učni načrti so preobsežni in
vanje so premalo vključene novosti. Učitelj je predvsem posredovalec znanja, učenec
pa njegov bolj ali manj vesten sprejemnik (Strmčnik, 1998 a).
Pri učnosnovnem načrtovanju je poudarek na »kaj povezovati«. Učna snov ni
zadostni temelj za medpredmetno povezovanje, saj ne sledi sodobnim pedagoškim
načelom, kjer so bolj kot vsebina pomembne strategije učenja. Pogosta značilnost
snovne koncentracije pouka je nasilno lepljenje učne snovi na določen tematski
sklop. Tako so zanemarjene posebnosti snovnega načrtovanja posameznih
predmetov. Smisel povezovanja je namreč v uvidu bogastva možnosti, ne pa v
dušenju posebnosti (Sicherl Kafol, 2002, str. 53).
Učnociljna strategija postavlja v ospredje učne cilje. Mišljeni so učni cilji, ki naj bi
jih dosegli med poukom in ob koncu določene stopnje izobraževanja. Učni cilji
vplivajo na vsebino in izbor metod pouka (Trškan, 2001, str. 256). Učnociljno
načrtovanje se je najbolj razmahnilo s kurikularno teorijo v 60. letih 20. stoletja.
Kurikularna teorija je poskušala preseči slabosti tradicionalnih učnih načrtov, zato je
težila k čim večji operacionalizaciji, to je jasnim in konkretnim izražanjem učnih ciljev
(Strmčnik, 1998a).
Učne cilje je potrebno določiti na kognitivni, afektivni in psihomotorični ravni. Na
kognitivnem področju lahko govorimo o razvoju intuitivnosti, miselnih strategij, učne
samostojnosti, problemskega mišljenja ipd. Na afektivno-socialnem področju
govorimo o samozaupanju, pozitivnem odnosu do učenja, ponotranjenju vrednot ipd.
Psihomotorična raven obsega na primer zavedanje telesa, gibalne sposobnosti,
orientacijo v prostoru ipd. (Sicherl Kafol, 2002).
Učnoprocesna strategija izpostavlja v osnovi drugačno gledanje na osnovni cilj
vzgoje in izobraževanja, ki naj v največji meri prispeva k razvoju učenca ter
spremenjeno naravo in metodologijo postavljanja učnih ciljev. Ti ne nastopajo več v
obliki želenih idealnih podob, ki naj bi jih dosegli v prihodnosti, temveč v obliki
proceduralnih načel, ki naj od začetka do konca usmerjajo vzgojno-izobraževalno
dejavnost.
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Procesna načela so integralni del vzgojno-izobraževalnega procesa in morajo biti
prisotna v vsakem trenutku pedagoške prakse. Procesno-razvojni model predstavlja
koncept vzgoje in izobraževanja kot procesa kontinuirane rasti in razvoja.
Procesni model načrtovanja poskuša preseči pomanjkljivosti klasičnega načrtovanja
na več načinov.
 Učnih ciljev ne vidi več kot vnaprej določena, ampak kot notranja v sam
vzgojno-izobraževalni proces vgrajena načela. Vzgoja in izobraževanje sta kot
proces stalne rasti in razvoja osebnosti spoznana kot temeljna vrednota.
 Učenec je pojmovan kot aktiven član učne komunikacije. Izhajamo iz njegovih
razvojnih potencialov. Zagotoviti je potrebno njegovo aktivno vlogo pri pouku
in ga postopno vključevati v samo načrtovanje učnega procesa.
 Vzgojno-izobraževalni proces je pojmovan kot obojestranska aktivna
komunikacija med učiteljem in učencem. Brez aktivne vključitve učenca v sam
proces ne moremo pričakovati razvoja kompleksnejših mentalnih struktur, ki
omogočajo trajno, transferno bogato znanje ter samostojno reševanje učnih
problemov. Osnovni smoter procesne strategije načrtovanja je razvoj
kritičnosti, samostojnosti in ustvarjalnosti.
 Učni proces je viden kot sam svoj cilj s sebi lastno vrednostjo. Namen je
naučiti se učiti ter tako zagotoviti trajen (samo)razvoj posameznika (Kroflič,
2002, str. 157–158).
 Med pomembnimi pedagoškimi značilnostmi procesnega načrtovanja je
razvijanje kompleksnih kognitivnih stilov. Ta vidik učnega procesa je bil sicer
značilen tudi za klasično načrtovanje, vendar je bilo razvijanje kompleksnih
kognitivnih stilov prepuščeno učenčevim sposobnostim. Učitelj je pri takšnem
pojmovanju le podajal učno snov, učenec pa je do razumevanja in integracije
znanja prišel sam ali pa tudi ne (Kroflič, 2002).
Učnoprocesno načrtovanje usmerja tudi k diferenciaciji in individualizaciji pri izvedbi
učnega načrta (Trškan, 2002, str. 257).
Šola v premajhni meri izobražuje učence za življenje v realnem svetu, za katero so
značilne kompleksne okoliščine. Za spopadanje s problemi sodobnega sveta je
veliko bolj kot nakopičenost znanja pomembna ustvarjalna obdelava podatkov oz.
informacij z namenom uspešnejšega reševanja problemov. Medpredmetno
poučevanje oz. povezovanje je lahko ena izmed poti za globlji uvid v razumevanje
pojavov in zakonitosti.
Kot smo že poudarili, je možno medpredmetno povezovanje načrtovati na različnih
ravneh.
Običajno se izpostavljata dva nivoja:
 povezovanje na ravni vsebin (vsebinska koncentracija) in
 povezovanje na ravni procesov (procesna koncentracija).
Sicherl Kafol (2002, str. 54) dodaja še konceptualno načrtovanje. Procesni cilji so
podlaga medpredmetnega načrtovanja. Potrebno pa je ohranjati in upoštevati
specifike posameznih predmetov oz. njihovih specialnih didaktik. Pri
medpredmetnem pristopu ne gre za poenotenje metod, oblik, ciljev in vsebin učenja,
temveč za celostno učno rast skozi komplementarne učne izkušnje na različnih
področjih razvoja (Sicherl Kafol, 2002, str. 55). Navaja nekaj takšnih pojmov, ki lahko
povezujejo različne predmete. Ti so: prostor, čas, del oz. celota, oblika ipd.
Medpredmetno povezovanje na osnovi skupnih konceptov je veliko uspešnejše, saj
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omogoča globlje razumevanje pojmovnih povezav in splošnejših zakonitosti. Pri tem
imajo temeljni pojmi večjo vrednost kot pa zgolj učne vsebine.
Še posebej koncepta prostor in čas sta osnova povezovanja med geografijo in
zgodovino. Primarno zanimanje geografije je prostor, pri zgodovini pa ima adekvatno
vlogo pojem časa. Vendar pri geografiji ne smemo in ne moremo izključiti časa,
enako ne pri zgodovini prostora.
6.3

Primerjava učnih načrtov

Glede na strukturo in koncept razlikujemo klasični in sodobni učni načrt. Med
temeljne značilnosti sodobnih učnih načrtov štejemo večjo stopnjo odprtosti za
strokovno in drugo javnost ter težnjo po večji znanstvenosti pri njihovi izdelavi.
Naslednja značilnost je, da ohranjajo določeno stopnjo odprtega kurikula.
Tako je omogočena izbirnost v učnem načrtu za zgodovino iz leta 2008. Navaja t. i.
široke izbirne teme, ki v učnem načrtu zavzemajo približno tretjino ur. Učitelj izmed
štirih izbirnih tem vsako leto izbere eno do dve.
Izpostavimo še eno značilnost sodobnih učnih načrtov. To je eksemplaričnost kot
pomembno načelo pri izboru učne snovi, ki poskuša presegati tradicionalno
enciklopedičnost učnih načrtov. Ta princip išče v učni vsebini najbolj tipične primere
za obravnavo snovi. Uspeh učenja je bolj odvisen od tipičnosti in prepričljivosti
primerov kot od njihovega števila. Navajamo primer francoske revolucije, ki lahko
služi kot vzorec za vse meščanske demokratične revolucije v Evropi (Trojar, 1993,
str. 78). Omenjeni avtor vidi v obravnavi t. i. »zgodovinskih otokov« možnost za
posploševanje, strukturne analize ipd. Podobno lahko pri geografiji npr. Planinsko
polje predstavlja značilni primer za vsa kraška polja v Sloveniji.
Prvi pogoj za medpredmetno povezovanje je učni načrt, ki mora opredeliti tudi
možnosti za medpredmetno povezovanje. Pred kurikularno prenovo so učni načrti
obrobno in bežno poudarjali medpredmetnost. S kurikularno prenovo v 90. letih 20.
stoletja je postalo vprašanje medpredmetnega povezovanja bolj izpostavljeno,
sledeč Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju in že omenjenim Izhodiščem za
kurikularno prenovo. Kljub eksplicitno izraženem tesnejšem povezovanju različne
študije ugotavljajo, da je ravno to področje prenove obrodilo najmanj sadov.
Posodobitev učnih načrtov v gimnazijskem programu, ki je potekala v obdobju od
2006 do 2008, je prinesla v tem pogledu bistvene izboljšave. Kot obvezne sestavine
učnih načrtov so vključene tudi medpredmetne povezave in kroskurikularne teme
(teme, ki povezujejo več strokovnih področij, predmeti pa niti niso v predmetniku, na
primer zdravstvena vzgoja, ki je neko presečišče več predmetov.) Učni načrti so
učno-ciljno in procesno naravnani. Namesto standardov znanja navajajo dosežke
dijakov. Učne vsebine tudi niso več strogo vezane na posamezne letnike.
6.4

Učni cilji

Učni cilji so podlaga za vsako pedagoško delovanje. So bistvena sestavina
učnociljnega načrtovanja. Učni cilji nakazujejo smer pedagoškega dela. Učni cilji
označujejo predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih ne le učnih vsebin, na
katere močno vplivajo, ampak tudi učnih organizacij in postopkov. Usmerjajo
konkretne vzgojno-izobraževalne odločitve. Učni cilji morajo vključevati aktivno
namero, da se zaželeno stanje doseže.
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Učni cilji se delijo na tri nivoje:
 splošni ali smerni,
 vmesni ali parcialni in
 natančni ali operativni cilji (Strmčnik, 1996, str. 314).
Učne cilje je potrebno predvideti na kognitivnem (spoznavnem), afektivnem
(čustvenem) in psihomotoričnem nivoju ter jim določiti ustrezne vsebine (Strmčnik,
1998a). Izraženi morajo biti enopomensko, z glagolom; učne rezultate pa je potrebno
meriti oz. preveriti. Pomembna zahteva je izbor in hierarhična razvrstitev ciljev (na
primer po Bloomovi taksonomiji).
Splošni ali smerni cilji se pogosto označujejo kot smotri. Osmišljajo celotno
vzgojno-izobraževalno delo. Označujejo orientacijske norme za učitelja. Izraženi so
splošno, okvirno, bolj so poudarjeni vzgojni vidiki kot dimenzija znanja. Predstavljajo
podlago za snovanje konkretnejših učnih ciljev (Strmčnik, 1996, str. 314–317).
K parcialnim učnim ciljem sodijo področni in predmetni učni cilji. Področni cilji
kažejo na povezanost posameznih predmetov na določenem področju, predmetni cilji
pa definirajo pomen posameznega predmeta. »Temeljiti morajo na načelni domnevi,
da je šola veliko več kot le vsota učnih predmetov, da morajo tudi ti biti v funkciji med
in nadpredmetnih skupnih namenov, ki jih ni mogoče utemeljevati, a tudi ne
uresničevati na ravni posameznih predmetov.« (Strmčnik, 1996, str. 319).
Premalo je, če so tovrstni učni cilji navedeni le v uvodnem delu učnega načrta. Če so
ti cilji tesneje povezani s posameznimi temami v učnem načrtu, jih učitelj težje
spregleda.
Najnižjo raven predstavljajo operativni cilji. So najbolj konkretni in neposredno
usmerjajo učiteljevo delo. Običajno so izraženi natančno, enopomensko, tako glede
vsebine kot načina ravnanja. Bistvena značilnost je, da predvidevajo dosežke, ki so
preverljivi s pričakovanim konkretnim ravnanjem (Strmčnik, 1996, str. 320).
Pri stopnji razdelanosti učnih ciljev v okvirnih učnih načrtih je danes uveljavljeno
prepričanje, naj ostajajo na srednji ravni splošnosti. Podrobna operacionalizacija je
prepuščena učiteljem.
Podrobni učni načrt naj bi med drugim izvedel natančno operacionalizacijo okvirnih
učnih ciljev. Njihova naloga je, da predvidijo vertikalne in horizontalne povezave in
smiselno zaporedje učnih tem ne le pri enem predmetu, marveč tudi med sorodnimi
predmeti in nad predmeti (Strmčnik, 1998b, str. 119).
6.5

Učna vsebina

Učna vsebina je bila najpomembnejša komponenta klasičnih učnih načrtov. Glede na
namembnost ločimo izobraževalno ali kognitivno vsebino, ki razlaga bivanje,
vzgojno-socializacijsko ali afektivno, s katero se bivanje doživlja, in praktično ali
pragmatično, s katero se bivanje obvladuje (Strmčnik, 2001).
Pomembni so tako učni cilji kot vsebina, vendar je smiselno, da učni cilji usmerjajo
vsebino. Glede na stvarno logiko bi morali biti pri izdelavi učnih načrtov vsekakor učni
cilji pred vsebino (Strmčnik, 1998b, str. 121).
Strmčnik trdi, da je šola pri učnih vsebinah tradicionalno scientistično obremenjena.
To dokazuje dejstvo, da je še vedno »pretirana koncentracija na predmetno
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organizacijo pouka s premalo volje za preseganje predmetnosti z nadpredmetnimi,
integracijskimi in korelacijskimi povezavami. Učitelji so skoraj v izključni vlogi
predmetnih strokovnjakov in posredovalcev informacij.« (Strmčnik, 2001, str. 224).
V tem smislu so učni načrti pogosto vsebinsko preobsežni. Učitelji poudarjajo, kako
težko uvajajo nove učne oblike in metode pouka (zlasti aktivne oblike), ker so učni
načrti prenatrpani. Ko pa se jih vpraša, katere vsebine bi bilo potrebno odstraniti iz
učnih načrtov, ne bi reducirali ničesar.
Marentič Požarnik (2004, str. 45) predlaga, da se v učnih načrtih nekoliko skrči obseg
vsebin, namesto njih pa se poglobi razumevanje osnovnih pojmov, pojavov in
njihovih povezav. Poleg deklarativnega je potrebno krepiti tudi proceduralno znanje,
obvladovanje spoznavnih spretnosti, uporabo znanja, učnih strategij ipd. Vse to ima
trajnejše učinke in takšno znanje bodo učenci z večjo verjetnostjo prenašali v nove,
nepredvidljive situacije.
Na izbor učne vsebine vpliva več dejavnikov. Učna vsebina mora vzpodbujati pri
učencih razmišljanje, raziskovanje, biti mora zanimiva, aktualna (življenjska),
uporabna in usklajena z drugimi predmetnimi področji.
Pri določanju učnih vsebin moramo upoštevati transformacijo (preoblikovanje)
znanstvene snovi v učno vsebino. Znanost je usmerjena k odkrivanju objektivne
resničnosti in popolnosti, zato je podvržena vse večji specializaciji in diferenciaciji.
Nasprotno mora učna vsebina zagotavljati večjo interdisciplinarnost in integracijo, da
lahko učenci dojemajo in razumejo stvarnost globalno. Tako se mora npr. geografija
povezovati z geologijo, mineralogijo, meteorologijo itn. (Strmčnik, 2001, str. 237).
Pomembna je tudi tematizacija vsebine, saj je učna vsebina običajno razporejena
tematsko. Učna vsebina je lahko razvrščena v poglavja ali široke teme, ki so naprej
razčlenjene v teme. Te naj bi ustrezale obsegu ene ali več učnih ur (Trškan, 2001).
Številne možnosti za povezovanje omogoča marsikakšna učna vsebina, nov učni
medij, predvsem pa izbrani učni cilji. Vsekakor je danes že preseženo pojmovanje
učnih korelacij zgolj v ozkem vsebinskem smislu, kot le navezovanje enega predmeta
na drugega, čeprav ima tudi to svojo vrednost. Pomen medpredmetnega
povezovanja je predvsem v razvijanju veščin in kompetenc, ki se jih dosega preko
meja predmetov skozi celotni kurikul.
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7

7.1

GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA V LUČI MEDPREDMETNEGA
POVEZOVANJA
Geografija kot znanost in šolski predmet

»Predmet geografija je edini, v katerem se enakovredno prepletajo družboslovna in
naravoslovna spoznanja in ima strateško mesto za uspešnejše znajdenje mladih v
vse bolj zapletenem in hkrati usodno povezanem svetu prihodnosti.« (Marentič
Požarnik, 2005, str. 22).
S to mislijo daje ugledna pedagoginja geografiji posebno težo pri medpredmetnem
povezovanju.
Geografija je po svojem ustroju izrazito interdisciplinarna stroka, saj pomeni vez
oz. most med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami. Predmet njenega
proučevanja – pokrajina – je sestavljen izrazito kompleksno, povezano, celostno.
Pokrajinske prvine se med sabo tesno prepletajo in medsebojno součinkujejo.
Povezave med njimi ustvarjajo kompleksno celoto. V pokrajini se ne da ločiti
naravnogeografskih sestavin od kulturnozgodovinskih prvin, ki jih je vnesel človek. V
pokrajini se zrcalijo ne le sodobni posegi družbe, marveč nosi v sebi ostaline vseh
predhodnih obdobij in odtise delovanja človeške družbe v preteklosti. Vse sestavine
v pokrajini so med sabo prepletene in soodvisne in skupaj oblikujejo njeno podobo.
Tudi zato je geografija kot šolski predmet najprej in še bolj poklicana, da prične
uvajati medpredmetni pristop. Ker je sama interdisciplinarna, je zanjo načelo
povezovalnosti imanentno.
Naslednja značilnost geografije je, da je izrazito prostorska veda. Geografija,
zgodovina in naravoslovne znanosti se mnogokrat ukvarjajo z enako vsebino, toda
na objektivno stvarnost gledajo vsaka iz svoje perspektive. Geografija se ukvarja
predvsem s prostorom. Težišče njenega proučevanja je lokacija različnih pojavov,
analiza pogojev na različnih območjih in povezave, ki obstajajo med posameznimi
območji. Ključno vprašanje pri geografiji je »Kje?«. Geografija povzema znanje tudi
iz drugih znanstvenih disciplin, toda poudarek pri njeni interpretaciji ostane vedno pri
razmestitvi (lokaciji) pojavov, pogojih, ki definirajo lokacije, in na povezavah, ki
obstajajo med njimi (Gersmehl, 2008).
Nasprotno se zgodovina ukvarja s časom. Zanjo je bistven čas, ko se je neki
dogodek zgodil. Zgodovino zanima, kaj se je zgodilo pred in za nekim dogodkom.
Najpogostejša vprašalnica je »Kdaj?«.
Kljub temu, da je geografija izrazito prostorska veda, ji ni tuja časovna dimenzija,
kar se vse bolj poudarja (Krželj, 1987).
Kot šolski predmet vključuje geografija pomembne prostorske vsebine, ki pripadajo
različnim poddisciplinam na eni ali sorodnim znanostim na drugi strani, zato povzema
pomembne prostorske vsebine bližnjih znanosti, ki v šoli običajno nimajo svojega
predmeta. Takšne znanosti so na primer astronomija, geologija, prostorsko
načrtovanje, etnologija ipd. Geografija je v primerjavi z drugimi šolskimi predmeti
vsebinsko zelo blizu imenovanim znanstvenim disciplinam. V tem je posebna, a v
javnosti pogosto prezrta integracijska moč šolske geografije (Kestler, 2002, str. 29).
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7.2

Geografija in medpredmetno povezovanje

»Geografi moramo sami poskrbeti, da predstavimo geografijo drugim učiteljem kot
pomembno in primerno za medpredmetno korelacijo.« (Kolenc Kolnik, 2001, str. 45).
Zaradi didaktičnih, spoznavnih, pedagoških in znanstvenih razlogov je pogosto
potrebno povezovati med seboj znanstvena dejstva in spoznanja različnega izvora.
Korelacija je praktično nujna in jo utemeljujejo poznavanje in vgrajevanje dejstev
drugih predmetnih ali/in znanstvenih področij, ugotavljanje soodvisnosti in
medsebojne zveze med geografskimi in drugimi znanstvenimi odkritji (Zgonik, 1995).
Zgonik (1995, str. 80) utemeljuje povezovanje pri geografiji tako z vidika strukture
geografije kot znanstvene panoge kot z vidika sodobnih pedagoških in didaktičnih
spoznanj, ki poudarjajo kompleksnost in razvejanost sodobnega življenja.
Znanstvena spoznanja enega področja naj ne bi ostajala izolirana, temveč se
povezujejo s sorodnimi spoznanji.
Geografija omogoča dokaj široko medpredmetno povezovanje zaradi izjemne
heterogenosti njenih vsebin, ki dajejo številne možnosti povezovanja drugim
predmetom. Prav tako je za pojasnitev in razlago geografskih vsebin mnogokrat
potrebno upoštevati spoznanja drugih, sorodnih strok (t. i. geoznanosti) oz. drugih
šolskih predmetov (Zgonik, 1995; Köck, Stonjek, 2005, str. 208).
Cilj korelacije je, da ob poglobljenem in didaktično premišljenem povezovanju bolje
razumemo geografska spoznanja ter njihovo znanstveno in pedagoško-didaktično
vrednost. Tako temeljiteje spoznamo geografske pojave in pojme ter si ob tem
pridobivamo pristno geografsko podobo pokrajine oziroma konkretne regije. Ob tem
odkrivamo vezi in mostove z bližnjimi predmetnimi področji (Zgonik, 1995).
Povezovanje v okviru in izven geografije je utemeljeno tudi na nekaterih
specialnodidaktičnih načelih. Povezujemo se najprej zaradi aplikacije in da bolje in
trdneje spoznamo oz. podkrepimo geografska spoznanja. Povezovanje geografskih
spoznanj terja tudi načelo življenjske bližine.
Brinovec (2004, str. 37) izpostavi posebno geografsko načelo kompleksnosti oz.
celostnosti. Pomeni, da prostorske konkretnosti in abstrakcije ter odnosov med
njima ne smemo proučevati ločeno, temveč v soodvisnosti z vsemi pojavi in procesi
znotraj regije ali celo širše. Načelo kompleksnosti je specifično za geografsko
izobraževanje, s katerim želimo privzgojiti geografski način mišljenja.
Zgonik (1995) poudarja, da korelacija geografskih spoznanj z drugimi razvija pri
učencih širše, kompleksno mišljenje.
Medpredmetne korelacije imajo veliko motivacijsko vrednost za nadaljnje učenje
zaradi svoje življenjskosti in uporabnosti pridobljenega znanja. Znanje namreč
postavijo v kontekst resničnega življenja. Priporočljivo je, da je transfer omogočen na
življenjske situacije zunaj šole. Pri tem je treba poudariti, da uporaba znanja v novih
situacijah ni sama po sebi umevna. Učiteljeva naloga je, da to vzpodbuja in omogoča
(Kolenc Kolnik, 2001, str. 49).
Večja stopnja medpredmetnih korelacij je potrebna z vidika vzpodbujanja učenčevih
sposobnosti uporabe znanja, torej vedeti kako in zakaj, in manj s kognitivnega vidika
– vedeti kaj. Zato ne zadostujejo le občasne učnovsebinske korelacije, temveč je
potrebno načrtno iskanje učnih povezav. Potrebno se je otresti strahu, da bo
geografija izgubila svojo predmetno integriteto. Načrtovanje medpredmetnih korelacij
zahteva timsko delo učiteljev različnih predmetnih področij, kar postavlja pod vprašaj
današnje parcialne predmetne učne načrte in zahteva večjo stopnjo integracije
znanja (Kolenc Kolnik, 2001, str. 49).
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Zgonik poudarja, da mora biti korelacija premišljena in pretehtana. Obenem opozarja
na nevarnost, da zaidemo predaleč na področja drugih strok, s čimer se zabriše
geografska vsebina. Iz spoznanj drugih znanstvenih disciplin ne smemo delati
izvlečkov ali napačnih sklepov. S tem bi bile prizadete znanstvenost, sistematičnost
in struktura glavnega predmeta (Zgonik, 1995).
Na višjih stopnjah šolanja so meje med posameznimi predmeti ostrejše, zato obstaja
še večja nevarnost geografsko izoliranega mišljenja. Didaktično je priporočljivo, da
odkrivamo med geografskimi spoznanji in dejstvi ter stvarnimi spoznanji drugih,
bližnjih učnih predmetov naravne zveze in elemente komplementarnosti (Zgonik,
1995).
Misel, da je geografija medpredmetni povezovalni predmet, zasledimo že v 18.
stoletju pri Herderju (Kestler, 2002). Geografijo lahko označimo kot povezovalni ali
osredinjajoči predmet (nem. Zentrierungsfach).
Razumljiva je razlika v intenzivnosti in pogostosti povezav geografije z drugimi
predmeti in predmetnimi področji. Z nekaterimi predmeti se povezuje bolj tesno in
pogosto, kar je predvsem odvisno od učnih ciljev in vsebin. Povezave z določenimi
predmeti se zdijo bolj »naravne«, same po sebi umevne in že utečene.
Nenazadnje posreduje pouk geografije določeno podlago za prostorsko
razumevanje, ki ga potrebujejo drugi predmeti, kot so na primer zgodovina,
družboslovje, biologija, ekonomija ipd. Imenovani predmeti potrebujejo pri svoji
razlagi določene geografske osnove. Tako predstavlja geografija tudi t. i. podporni
predmet (nem. Dienstleistungsfach) (Kestler, 2002).
Učitelji lažje povezujejo svoj predmet s tistimi, ki že v učnih načrtih poudarjajo
povezovanje, in seveda s šolskimi predmeti, za katere so se pri študiju sami
usposabljali (Kolenc Kolnik, 2003, str. 347). V povezavi s tem navaja Kolenc Kolnik,
da se je v raziskavi o medpredmetnem povezovanju od 22 vprašanih osnovnošolskih
učiteljev geografije 20 zelo strinjalo, da na korelacijo pouka geografije z drugimi
šolskimi predmeti močno vpliva študijska smer. 45 % vprašanih je odgovorilo, da je
najpogostejši predmet za korelacijo zgodovina (Kolenc Kolnik, 2003, str. 347).
Vloga medpredmetnega povezovanja pri geografiji je bila ovrednotena tudi z aspekta
obravnave zahtevnejših geografskih učnih vsebin (Resnik Planinc, 2001).
V raziskavi se je izkazalo, da je medpredmetnega pristopa v gimnazijah razmeroma
malo. Odgovori učiteljev na vprašanje o njihovem medsebojnem sodelovanju pri
obravnavi posameznih učnih vsebin so bili po pričakovanjih večinoma izrazito
negativni. Vzroki za nesodelovanje med predmeti so različni. Segajo od osebnih
razlogov do organizacijskih in izvedbenih težav. Dogaja se, da na prekrivanje snovi
opozarjajo učitelja učenci sami. Zgodi pa se tudi, da naletijo učitelji, ki poskušajo
geografsko snov navezati na snov pri fiziki, zgodovini ipd., na izrazit odpor s strani
učencev. Učenci so navajeni na predalčkanje snovi in težko presežejo stopnjo
ostrega ločevanja.
Na srednjih šolah so učitelji navajali, da sodelujejo predvsem v sklopu ekskurzij in
naravoslovnih dnevov. Učitelji so omenjali problem prekrivanja snovi pri različnih
predmetih, kajti učni načrti niso bili zasnovani z vidika možnega medpredmetnega
sodelovanja, zato podobne in nadgrajujoče vsebine časovno še zdaleč ne sovpadajo.
Intervjuvani učitelji so sicer pozitivno ocenjevali medpredmetni pristop in
prepoznavali v njem velike prednosti (Resnik Planinc, 2001).
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7.3

Geografija in učni transfer

Učni transfer smo predstavili že v poglavju o
utemeljitvi medpredmetnega
povezovanja. Tu se bomo ozrli na posebnosti transfera pri pouku geografije.
Preglednica 2: Oblike transfera pri pouku geografije
Oblika transfera
Prostorski transfer
Vsebinski transfer
Transfer veščin in postopkov

Primer
prenos pojava »Slumi v Rio de
Janeiru« na ostala mesta
prenos spoznanj iz teme
»Vzroki za beg z dežele v Braziliji«
na temo »Razvoj mest v Braziliji«
prenos
rezultatov
statistične
obdelave »Zunanja trgovina v
Braziliji« na graf

Cilj
Odkrivanje podobnih/
identičnih elementov
Prenos kognitivnih spoznanj na
druge, s temo povezane vsebine
Uporaba metod, vprašanj in
ravnanj pri novih vprašanjih …

Vir: Didaktik der Geographie, 1997.

Transfer je v osnovi mišljen kot:
 prenos preko podobnosti učnih nalog,
 prenos preko razumevanja posameznih pravil in struktur,
 prenos preko osvojitve (uporabe) učnih metod. (Didaktik der Geographie,
1997.)
Velik del učenja se opira na podmeno pozitivnega transfera, o čemer priča tudi
didaktično načelo o eksemplarnosti pouka. Pri pouku geografije razlikuje Kross
(1988; cv: Didaktik ..., 1997):
 ponovno prepoznavanje identičnih elementov, ki ga razume kot najbolj
preprosto obliko transferja,
 podobno organizacijo gradiva, ki izpostavlja identične metode pri predelovanju
informacij;
 ponovno odkritje identičnih pravil in principov na nekem novem primeru, kar
predstavlja najvišjo stopnjo transferja.
Učnega transfera pri geografiji ne smemo omejevati zgolj kot prostorski transfer.
Poudarimo naj, da je ta oblika transfera gotovo posebnost geografije. Prepoznavanje
eksemplaričnih prostorskih primerov je zelo pomembno, vendar ne smemo
zanemariti vsebinskega transfera in transfera postopkov.
Transfer se ne vzpostavi s prisilo ali mehanično sam od sebe, marveč se ga je treba
učiti in ga vaditi.
7.4

Utemeljitev povezovanja med geografijo in zgodovino

Geografija in zgodovina imata veliko skupnih stičišč oz. presečišč. Po značaju sta
predmeta, ki terjata tesno medsebojno povezavo tako na ravni ciljev, vsebin,
razvijanja določenih spretnosti in metod dela. Pravzaprav sta nekakšna »siamska
dvojčka« v predmetniku. Prostor in čas sta namreč neločljivo povezana. Od tod tudi
skupne korenine obeh predmetov. Herodot ni le oče zgodovine, marveč tudi
geografije. Polibij (2. st. pr. Kr.) je označil geografijo kot pomožno vedo zgodovini
(Krželj, 1987).
Geografija in zgodovina sta glede na naravo p(r)oučevanja predmeta, ki terjata tesno
povezavo učnih vsebin, spretnosti in vzgojnih ciljev. Vsekakor sta osrednja (jedrna)
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družboslovna predmeta. Njuna najpomembnejša skupna značilnost je prostorskočasovna dimenzija (kontekst). Geografija proučuje zakonitosti razvoja pokrajine
(prostora), zato je njeno bistvo prostorska razsežnost v sedanjosti in tudi preteklosti.
Na drugi strani sta čas in obdobje temeljni kategoriji zgodovine. Vendar tudi
zgodovina nenehno posega v prostor. Vsako zgodovinsko dogajanje, dogodek ali
proces je (bil) vpet v konkreten geografski prostor. Prostor bolj ali manj odločilno
zaznamuje oz. definira delovanje človeške družbe v posameznih časovnih
(zgodovinskih) obdobjih. Še posebej naravno okolje z vsemi svojimi značilnostmi je
pomenilo vsakokratni pomemben dejavnik vplivanja na zgodovinsko dogajanje,
predvsem v starejših obdobjih, ko se je morala človeška družba bolj prilagajati
okolju.
Svet se neprestano spreminja v sedanjosti vse hitreje. Današnja podoba
geografskega okolja je rezultanta razvoja človeške družbe (Krželj, 1987, str. 122). Pri
razlagi geografskih procesov, zlasti družbeno- in regionalnogeografskih, ne moremo
obiti zgodovinskih razlogov oz. dejavnikov, še posebej onih iz novejše zgodovine.
Ker se geografska podoba prostora tako hitro spreminja, se danes celo bolj kot
nekoč pojmuje geografijo kot znanost oz. šolski predmet s časovno dimenzijo (Krželj,
1987). Brez poznavanja zgodovinskih dejstev ne moremo razumeti današnje slike
sveta in si ne moremo zamisliti njenega spreminjanja v prihodnosti.
Nasprotno tudi zgodovina ne more brez geografije. Vsak zgodovinski dogodek je
lociran na nekem območju, ki ga zaznamujejo določene fizično-geografske lastnosti
pokrajine ter ekonomski in kulturni razvoj njegovih prebivalcev. Da je zgodovinski
razvoj potekal tako in ne drugače, je marsikdaj razlog v geografskem okolju.
Drugo veliko presečišče med geografijo in zgodovino je razvijanje veščine
orientiranja v pokrajini in še bolj na zemljevidu (kartografska pismenost).
Orientacija v prostoru je prav tako nujna za razumevanje zgodovinskih dogodkov.
Za zgodovinsko in geografsko dojemanje prostora je zelo pomembna primerjava
določenega območja (države) v različnih časovnih obdobjih. Pravzaprav gre za
ustvarjanje t. i. časovnih presekov, ko pogledamo razvoj določenega območja skozi
časovno perspektivo.
Teritorialni obseg držav se je v času spreminjal. Podobno velja za poimenovanja
držav, območij ali naselij. Poimenovanje, ki danes označuje neko območje, je v
preteklosti lahko pomenilo povsem nekaj drugega. Obstajajo imena mest, pokrajin
ipd., ki so sčasoma dobila drug pomen ali obseg, kar je nujno upoštevati pri pouku
obeh predmetov. Nekoč pomembna mesta so lahko povsem izginila s prizorišča
dogajanja in so danes poznana le kot arheološka nahajališča, na primer o svetovno
pomembnem mestu starega sveta – Babilonu – pričajo zgolj arheološki ostanki.
Učence je potrebno opozoriti, da je danes v bližini starodavnega Babilona glavno
mesto Iraka, Bagdad. Iz izkušenj lahko navedemo, da mnogi učenci vedo, kje je
pokrajina Mezopotamija, a je ne znajo locirati v Irak.
Problem nastopi, ko takšni kraji na geografskih kartah mnogokrat sploh niso
označeni ali pa so komaj opazni. Če učencev na to posebej ne opozorimo, ne bodo
imeli prave prostorske predstave. Naloga pouka geografije in zgodovine je, da se
zgodovinske objekte pravilno locira v povezavi z današnjim poselitvenim vzorcem.
Podobno velja za določene pokrajine, ki so bile v preteklosti drugače imenovane, na
kar je nujno potrebno opozoriti dijake pri pouku obeh predmetov. Ne zadostuje, da pri
pouku zgodovine učitelj na zemljevidu pokaže območje, kjer je bila Fenicija. Prav
tako je pomembno, da učence opomni, katera država je danes na tem ozemlju.
Podobno mora storiti učitelj geografije.
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V tem pogledu o(b)staja tradicionalna povezava geografije z zgodovino. Obema
predmetoma je namreč skupna prostorsko-časovna dimenzija. V preteklosti sta bila
tudi tesno povezana v predmetnikih gimnazij. V stari avstrijski gimnaziji sta bila
prvotno celo združena v skupnem predmetu Geographie und Geschichte (Entwurf …,
1849). Prav tako je v preteklosti še več učiteljev kot danes študiralo oba predmeta,
kar tudi ni zanemarljivo pri povezovanju med njima. Zaradi navedenih dejstev ju radi
poimenujemo sestrska predmeta (Kunaver, 2005).
Stopnja povezanosti med zgodovino in geografijo se je skozi čas spreminjala. Sicer
sta po naravi sorodna šolska predmeta, a si nista bili vedno enako blizu. V nekdanji
osnovni šoli in nižji gimnaziji (pred reformo osnovne šole leta 1958) so učni načrti
poudarjali njuno tesno povezanost oz. sodelovanje. To medpredmetno sodelovanje
je bilo zelo dvodimenzionalno. Geografski prostor je bil pojmovan kot naravno okolje,
v katerem se odvija zgodovinsko dogajanje. Tako naj bi tesneje sodelovali fizična
geografija in zgodovina. Geografija pomaga zgodovini orisati naravnogeografske
dejavnike in pogoje v preteklosti, ki so pomembno vplivali na tedanji zgodovinski
razvoj (Trojar, 1996). V takratnih didaktičnih zasnovah ni bilo opaziti primerjav,
aktualizacije ipd. med nekdanjim zgodovinskim obdobjem in sedanjostjo.
Sodobne didaktične zasnove pouka geografije in zgodovine pa zahtevajo
vzpostavljanje vezi med družbenogeografskimi in zgodovinskimi temami (Trojar,
1996). Tako se je zgodil premik v smeri tesnejšega prepletanja družbenogeografskih
vsebin z zgodovinskimi. Težišče pouka zgodovine se je premaknilo od nekdaj
prevladujoče starejše k novejši zgodovini in njeni primerjavi s sedanjostjo. Zaradi
poskusa obravnave določenih geografskih in zgodovinskih tem s strani drugih
družboslovnih strok, je geografija pričela dajati večjo težo obravnavi
družbenogeografskih tem, kjer se upošteva tudi zgodovinski vidik. Zgodovinske teme
naj bi bile vpete v geografski pouk takrat, kadar lahko kakovostneje predstavijo
dejavnike, ki vplivajo na geografsko podobo sodobnega sveta.
Kunaver (1999, str. 82) pomenljivo poudarja, da sta bili geografija in zgodovina do 2.
svetovne vojne in še nekaj časa po njej po svojih nalogah in vlogi v predmetniku
enakopravni in enakovredni. Dodati je vendarle potrebno, da je geografija imela
vedno nekaj ur manj v predmetniku, kar pokaže analiza učnih načrtov.
Primerjava obeh predmetov pokaže, da sta danes geografija in zgodovina v
programu splošna gimnazija v neenakopravnem položaju. Tako je zgodovina obvezni
štiriletni predmet in ji je že v osnovi odmerjenih 70 ur več kot geografiji. Geografija se
pojavlja v 4. letniku le kot izbirni predmet za maturo. Tako ima zgodovina status
predmeta nacionalnega pomena, geografija pa ne. Večina gimnazijcev ne obravnava
oz. spoznava v zelo skrčenem obsegu geografske značilnosti Slovenije, sploh pa ne
spozna slovenskih regij.23
Zgledi po svetu, dejanska vzgojno-izobraževalna vrednost obeh predmetov ter
možnosti za sodelovanje, nedvomno kažejo na popolno enakopravnost obeh
predmetov.
Kunaver (1999) izpostavlja odprtost posamezne znanosti za povezovanje oz.
sodelovanje. Potrebno se je zavedati, da se geografija in zgodovina lahko samo
obogatita s tesnejšim medsebojnim sodelovanjem. Geografi so doslej prav v okviru
Ilešičevih dni poskušali s povezovanjem z nekaterimi drugimi šolskimi predmeti in

23

Stanje obsega geografije oz. njene statusne neizenačenosti v primerjavi z zgodovino v predmetniku
je še veliko večje pri nekaterih poklicnih in strokovnih srednješolskih programih.
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strokami (Kunaver, 1999, str. 82), tudi z zgodovino. Tako sodelovanje je koristno, ker
odpira nove poglede in možnosti povezovanja.
Naj navedemo še nekaj stičišč med geografijo in zgodovino, ki jih lahko udejanjamo
pri medpredmetnem povezovanju obeh predmetov. Ta stičišča lahko prepoznamo na
več nivojih:
 skupni koncepti (splošni pojmi), kot na primer prostor, čas, regionalizacija,
sprememba, meja, vzroki in posledice ipd.;
 skupne vsebine, ki se križajo ali vsaj dopolnjujejo (na primer naravne nesreče,
kulturna dediščina, spremembe rabe tal, migracije, mesta nekoč in danes …);
 skupne veščine oz. spretnosti (delo z geografskimi in zgodovinskimi kartami,
delo z zgodovinskimi viri, statističnimi podatki, kritična obdelava in
interpretacija virov, kritično mišljenje, analiziranje in vrednotenje rabe prostora
na starih in sodobnih fotografijah, vrednotenje kulturne dediščine ipd.).
 skupne dejavnosti in
 vrednote.
Ob navajanju nivojev povezovanja pomislimo, kako jih lahko uresničimo v
gimnazijskem programu. Obstaja več možnosti medpredmetnega povezovanja.
Prva je, da učitelj pri določeni snovi, ki sega preko njegovega predmeta, nakaže
vsebinske ali metodične povezave (na primer pri obravnavi potresov v Sloveniji oz.
svetu izpostavi znane potrese v zgodovini na Slovenskem). Druga možnost je
zajemanje aktualnih dogodkov oz. vsebin. Tretja možnost je poseganje na vsebine, ki
so povezane z lokalnim okoljem.
V Ljubljani je priročen primer obravnava Ljubljanskega barja. Temo lahko obdelamo v
obliki navezovanja zgodovine in geografije pri rednih urah, kar seveda ni tako
učinkovito, saj dosega le stopnjo vsebinske korelacije. Pri geografiji se Ljubljansko
barje obravnava šele v 4. letniku pri spoznavanju slovenskih regij. Nasprotno se pri
zgodovini pojavi ta tema večkrat. Najprej v prazgodovini pri kulturi koliščarjev, nato
za časa Rimljanov, ko so že poskušali osuševati barje in razvili živahno plovbo po
Ljubljanici. Nato se pojavi v 2. letniku pri nacionalni zgodovini 18. stoletja, ko je G.
Gruber osuševal barje z gradnjo posebnega kanala; v 3. letniku se lahko dotaknemo
Barja v povezavi z gradnjo Južne državne železnice. Pri vseh teh omembah pri
zgodovini je smiselno navesti osnovne geografske značilnosti Ljubljanskega barja.
Take povezave so sicer skromne, le dvodimenzionalne, vendar morejo dijaka
opozoriti na medsebojno povezanost, prepletenost in dopolnjevanje vsebin geografije
in zgodovine. Bolj smiselno je, da učitelja geografije in zgodovine pripravita projektni
dan ali neko drugo obliko pouka (interdisciplinarna ekskurzija, medpredmetno
terensko delo), ko se tema obdela geografsko in zgodovinsko sočasno in celovito.
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8

8.1

UČNI NAČRTI ZA GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO Z VIDIKA
MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA
Geografija in zgodovina v starejših učnih načrtih in predmetnikih

O povezovanju med posameznimi predmeti lahko pričnemo govoriti šele, ko je prišlo
v učnih načrtih do jasne ločitve predmetov. S tem namenom smo pregledali učne
načrte za geografijo in zgodovino od reforme stare avstrijske gimnazije iz leta 1849
do 1914 in nato še učne načrte (predmetnike) v stari in novi Jugoslaviji do ukinitve
gimnazije leta 1958. Primerjali smo predvsem število ur v predmetnikih za oba
predmeta.
Začetki današnje gimnazije segajo 160 let nazaj, ko je bila po revolucionarnem letu
1848 postavljena struktura in izvedbena raven gimnazijskega programa. Osnutek
organizacije gimnazij in realk je davnega leta 1849 zarisal v svojih temeljih razvoj
gimnazije na Slovenskem vsaj za dobrih 100 let. Cilj gimnazije, ki je posredovala
splošno humanistično izobrazbo z najširšo vzgojno funkcijo, je bila zrelost dijakov, ki
se je med drugim kazala v sposobnosti dijakov, da povezujejo znanje z različnih
predmetov (Okoliš, 2007, str. 40).
Gimnazija je tedaj postala osemletna šola, velik poudarek pa je bil na učenju
klasičnih jezikov. Zanimiv je vpogled v takratni predmetnik. Geografija in zgodovina
sta bili združeni v skupen predmet Geographie und Geschichte, kjer so se učne
vsebine tesno prepletale. Predmet je bil na urniku s tremi urami tedensko vseh osem
let, razen v 5. razredu s štirimi urami (vseh ur tedensko je bilo 24, razen v 1. in 2.
razredu manj).
Če gledamo vsebino, so bile na nižji stopnji (prvi štirje razredi) geografske vsebine
bolj zastopane, v višjih letnikih pa postopno manj. Še posebej velik poudarek na
geografskih vsebinah je bil v prvem razredu, kjer je bila določena po učnem načrtu
obravnava občegeografskih pojmov oz. pregled sveta v celoti. Osnove politične
geografije naj bi bile podlaga zgodovini. V naslednjih letnikih je bil pouk koncipiran
tako, da je vstopala geografija ob zgodovini, ki je bila glede na obseg snovi vse bolj
zastopana.
V učnem načrtu je bilo navodilo, da se pri obravnavi zgodovine posameznega
ljudstva izpostavi geografske značilnosti dežele, kar temelji na osnovi spoznanj iz 1.
letnika. To navodilo je veljalo za obravnavo starega (zgodovina Grkov in Rimljanov)
in srednjega veka. V 4. razredu je bil poudarek na spoznavanju domovine –
avstrijske države. V višji gimnaziji je bil splošni cilj predmeta, da poleg preglednega
zgodovinskega znanja dijaki izkažejo trdno znanje k zgodovini potrebnih geografskih
razmer, ki naj z zgodovino stoje v tesni medsebojni povezavi (Entwurf ..., 1849, str.
30–31).
Poleg tega je del geografskih vsebin vključeval tudi predmet Naturgeschichte und
Physik, in sicer so v 4. razredu poučevali med drugim glavne poudarke astronomije
in fizične geografije, prav tako v osmi gimnaziji v prvem semestru (3 ure tedensko)
fizično geografijo in geognozijo.
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Preglednica 3: Razporeditev in število ur geografije in zgodovine v učnih načrtih v gimnaziji v
obdobju od 1849 do 1955.
Predmet in
leto izida učnega
načrta / letnik
Geografija in
zgodovina (1849)
Zgodovina
Geografija (1909)
Zgodovina
Geografija (1936)
Zgodovina
Geografija (1945)
Zgodovina
Geografija (1955)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

3

3

3

4

3

3

3

skupno
število
ur
25

2
2
2
3
2
2

2
2
2
2
3
2
2
2

2
2
3
2
3
2
2
2

2
2
3
2
3
2
3
3

3
1
3
2
3
3
3,5
3

4
1
3
2
3
2
3
2

3
3
2
2
2
3
2

3.5
3
2
3
2
4
2

19,5
10
20
16
22
18
22,5
18

Vir: Učni načrti za različna obdobja (hrani Slovenski šolski muzej).

V drugi polovici 19. stoletja so očitno tekla prizadevanja za odcepitev oz.
osamosvojitev geografije od zgodovine. Tako že leta 1899 zasledimo v učnem načrtu
za realne šole, da sta geografija in zgodovina samostojna predmeta, vendar je
geografiji dodeljeno bistveno manj ur in še to le v prvih štirih razredih gimnazije.
Leta 1909 je bil objavljen novi učni načrt za gimnazije (Normallehrplan des
Gymnasiums, 1909), kjer sta predmeta že ločena. Geografija se pojavlja v prvih
šestih razredih, in sicer prva štiri leta dve uri tedensko, v 5. in 6. pa eno uro. Skupaj
je bilo geografiji dodeljenih 10 ur v osmih razredih, medtem ko je imela zgodovina
dvakrat višji fond ur (19, 5 ur v osmih letih).
Kot splošni učni cilj je bilo opredeljeno temeljno spoznavanje in znanje o obliki in
velikosti Zemlje, navidezno gibanje Sonca za pojasnitev menjave dneva/noči in letnih
časov in toplotnih razmer na Zemlji. Izpostavljeno je bilo razumevanje zemljevidov.
Dijaki naj bi si pridobili pregledno znanje o Zemljinem površju glede na naravne
značilnosti, prebivalstvo in države s posebnim ozirom na avstro-ogrsko monarhijo.
Na višji stopnji pa je poudarjen kot osnovni učni cilj temeljito spoznavanje držav
Evrope, pridobljeno s ponavljanjem, dopolnitvijo in poglobitvijo na nižji stopnji
pridobljenih geografskih znanj (vedenja) pod močnejšim vplivom vzročnih zvez med
geografskimi pojavi. Natančno je bilo potrebno poznati geografske razmere AvstroOgrske, posebej njena gospodarska območja in dejavnike za njihov razvoj.
Neevropske države so morali poznati le v grobih potezah.
V 7. razredu je bila geografija še vedno priključena k zgodovini. Pri obravnavi novega
veka so bila vključena tudi geografska spoznanja. V osmem razredu gimnazije je bil
en semester namenjen geografiji, zgodovini in državoznanstvu. Pri geografiji je bil
poudarek na obravnavi Avstro-Ogrske, tako naravnih razmer kakor gospodarstva in
njene umestitve v svetovni promet in gospodarstvo.
V obdobju Kraljevine SHS oz. Jugoslavije lahko ugotovimo, da sta bila predmeta
ločena, obseg ur pa se je pri geografiji v primerjavi z avstrijsko gimnazijo povečal,
čeprav je zgodovina vseskozi ohranjala nekoliko večji fond ur. Razen v klasični
gimnaziji je bila geografiji v 7. razredu odvzeta ena ura, medtem ko je bila geografija
zastopana v klasični vsa leta z dvema urama tedensko.
Obseg geografije se je takoj po 2. svetovni vojni še povečal in praktično izenačil z
urami zgodovine. Fond 18 ur je geografija ohranila do ukinitve osemrazredne
gimnazije in reforme osnovne šole leta 1958. V 20. stoletju se je število ur zgodovine
in geografije precej povečalo, iz nekoč 25 ur v osmih letih za oba predmeta na
končnih 40 ur.
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V preglednici 4 dodajamo spreminjanje obsega ur geografije in zgodovine po reformi
osnovne šole 1958, ko postane gimnazija štiriletna šola. Ob tem naj poudarimo, da je
bila v začetku 80. let 20. stoletja po uvedbi usmerjenega izobraževanja gimnazija
ukinjena za celo desetletje. Po 10 letih jo je leta 1991 Strokovni svet RS ponovno
uvedel.
Preglednica 4: Število ur zgodovine in geografije v gimnaziji v obdobju 1964 do 1991
predmet/program
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupaj ur
zgodovina
3
3
3
3
12
geografija (1964)
2
2
2
2
8
zgodovina/pedagoška usmeritev
2
2
1,5 (2)
2
7,5 (8)
geografija/ pedagoška usmeritev
2
2
1 (1,5)
1 (2)
6 (7,5)
(usmerjeno izobraževanje,
80. leta)
zgodovina /družboslovna usmer.
2
2
2
2
8
geografija / družboslovna usmer.
2
2
2
2
8
zgodovina /naravoslovna usmer.
3
2
0
0
5
geografija / naravoslovna usmer.
2
2
1
0
5
zgodovina
2
2
2
2
8
geografija (1991)
2
2
2
0 (3)*
6 (9)*
* fond ur za maturo (izbirni predmet)
Vir: Konečnik Kotnik, 2007.

Opazimo, da je bila v začetku reformirane gimnazije razlika med geografijo in
zgodovino kar opazna, saj je slednja imela tretjino več ur. V času srednjega
usmerjenega izobraževanja v 80. letih 20. stoletja sta bila predmeta povsem
izenačena v smereh družboslovne in naravoslovne smeri, malo več ur pa je imela
zgodovina v pedagoškem programu. Do občutnega padca ur in obenem izgube
statusa obveznega štiriletnega predmeta geografije je prišlo ob sprejemu
predmetnika gimnazije po 1991, ko je zgodovina ohranila status predmeta
nacionalnega pomena, geografija pa je zdrsnila na nivo triletnega obveznega
predmeta. V 4. letniku je le izbirni predmet za dijake, ki se pripravljajo na maturo. Ob
tem naj povemo, da je bila v letu 2006 celo intenca, da bi se s spremembo
predmetnika gimnazije ob zadnji posodobitvi znižal obseg obveznega dela geografije
v gimnaziji na bori dve leti (Konečnik Kotnik, 2007), a je bil predlog na velik pritisk
strokovne javnosti pozneje umaknjen.
8.2

Učni načrt za zgodovino iz leta 1998

Učni načrt za zgodovino v programu splošna gimnazija je zasnovan pretežno
vsebinsko in učnociljno, vendar je kljub temu poudarek na vsebini (Trškan, 2001, str.
257). V učnem načrtu prevladujejo cilji kognitivnega področja na vseh ravneh
Bloomove taksonomije. Manj je ciljev afektivnega področja in najmanj je ciljev
psihomotoričnega področja (Trškan, 2001b).
Učni načrt iz leta 1998 sicer medpredmetne povezave navaja, čeprav menimo, da
marsikje le obrobno in ne dovolj natančno. Predvsem se pogreša utemeljitev
smiselnosti teh povezav oz. priporočilo, kako jih uresničevati.
Analizirali smo, kako so zamisli in predlogi kurikularne prenove vgrajeni v učni načrt
za zgodovino iz leta 1998. V pretres smo vzeli najprej medpredmetne povezave v
celoti (z vsemi predmeti), posebej pa z geografijo, kar je glavni namen našega
proučevanja.
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V uvodu v učni načrt je navedenih 14 splošnih učnih ciljev pouka zgodovine. Pozorni
smo bili na cilje, ki nakazujejo podobnost oz. sorodnost s tistimi, ki jih navaja učni
načrt za geografijo. Splošni učni cilji pri zgodovini so opredeljeni na treh ravneh:
didaktični (znanje o političnem, gospodarskem dogajanju ipd.), metodični, ki se
nanašajo na metode učenja (pokazati na zemljevidu …), ter vzgojni, ki se nanašajo
na vzgojne vrednote (strpnost, odgovornost …) (Trškan, 2001, str. 259).
Operativni cilji
zahtevajo poznavanje posameznih zgodovinskih dogodkov,
razumevanje pojmov, konceptov ipd. Tudi njih smemo deliti na didaktične
(spoznavne), metodične in vzgojne 24(Trškan, 2001).
8.2.1 Opredelitev medpredmetnega povezovanja v učnem načrtu za zgodovino
Za umeščenosti medpredmetnih povezav lahko trdimo, da je učni načrt za zgodovino
sledil smernicam kurikularne prenove, saj jih omenja v posebnem poglavju v sklopu
specialnodidaktičnih priporočil (Učni načrt za zgodovino, 1998, str. 54).
Učne vsebine in cilje pri zgodovini lahko povezujemo s poukom slovenščine oz.
književnosti, geografije in umetnosti. V priporočilih za učitelje še navaja, da so
natančne povezave določenih ciljev in vsebin zgodovine z drugimi predmeti
opredeljene pri operativnih ciljih.
Najpogosteje je omenjena povezava s slovenščino oz. literaturo. »S poukom
književnosti je povezan izbor odlomkov iz umetnostnih besedil s socialno in kulturno
vsebino in odlomkov, ki prikazujejo doživljanje življenjskih razmer. Tovrstna besedila
uporabljamo pri pouku zgodovine zaradi lažjega razumevanja in večje plastičnosti pri
obravnavi zgodovinskih dogajanj, pa tudi pri prikazu miselnosti določenega
zgodovinskega obdobja.« (Učni načrt za zgodovino, 1998, str. 55).
Za slovenščino so v učnem načrtu največkrat navedene povezave z umetnostjo, saj
je le-ta v vsakem času odsev danih zgodovinskih razmer in okoliščin.
O medpredmetnem povezovanju zgodovine z geografijo je v učnem načrtu zapisano
presenetljivo malo glede na večkrat poudarjeno dejstvo, da sta si nekdaj bili zelo
blizu v učnih načrtih in sta sorodna šolska predmeta.
»Pri uresničevanju zgodovinskih ciljev in učnih vsebin o značilnostih razvoja v svetu v
70. in 80. letih 20. stoletja je smiselna povezava z geografijo, predvsem s temami o
gospodarskem razvoju.« (Učni načrt za zgodovino, 1998, str. 55). Skladno s tem je
pri operativnih učnih ciljih navedena eksplicitna povezava med zgodovino in
geografijo le na dveh mestih, in sicer pri široki temi Povojna geopolitična slika Evrope
oz. didaktičnem poudarku Osnovne značilnosti razvoja v svetu v 70. in 80. letih 20.
stoletja.
Zasledimo naslednja cilja:
 dijak spozna značilnosti politike popuščanja napetosti in
 dijak ob tabeli pojasni razvoj in pomen povezav zahodnih držav (pozitivne
in negativne strani) (Učni načrt za zgodovino, 1998, str. 50).
Ker menimo, da je povezovanje premalo izpostavljeno, smo se odločili, da v učnem
načrtu analiziramo operativne učne cilje in tako ugotovimo še druge možnosti
povezovanja zgodovine z geografijo. Izhajali smo iz splošnih ciljev predmeta
24

Poleg navedene terminologije se uporablja tudi delitev na kognitivne, afektivne in psihomotorične
cilje.
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zgodovine, navedenih na začetku učnega načrta. Predvidevali smo, da so ravno
splošni cilji predmeta tisti, ki omogočajo tesnejše medpredmetno sodelovanje. Med
14 cilji pouka zgodovine lahko kar pri petih prepoznamo možnost povezave z
geografijo.
Preglednica 5: Splošni cilji predmetov geografija in zgodovina v učnih načrtih za splošno
gimnazijo iz leta 1998, primerni za medpredmetno povezovanje
Splošni cilji pouka geografije
Dijaki:
- pridobijo prostorsko predstavo o današnjem
svetu in domačem okolju, potrebno za ustvarjalno
sprejemanje in razumevanje vsakodnevnih
informacij
- se usposabljajo za samostojno uporabo geog.
virov in literature ( atlasi, karte, grafični prikazi,
članki…)
- razumejo geog. vzroke za kulturno, civilizacijsko
in politično pestrost sveta …
- se vzgajajo v duhu spoštovanja ljudi, drugačnih
po jeziku, veri, rasi, navadah…
- pridobivajo sposobnost vrednotenja geog.
podatkov, dejavnikov, procesov v različnih
časovnih obdobjih

Splošni cilji pouka zgodovine
Dijaki:
- razvijajo zmožnost časovnih in prostorskih
predstav, sposobnost sporočanja zgodovinskih
informacij in kritične presoje vseh sporočil
- se usposabljajo za uporabo zgodovinske karte,
virov in besedil ter za samostojno delo
- razvijajo sposobnost za razumevanje in
spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti doma
in po svetu
- razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in
sedanjost slovenskega naroda in njegovih
dosežkov …
- vrednotijo kulturno dediščino v splošnem in
nacionalnem okviru … in pridobivajo evropske
kulturne in civilizacijske vrednote

Vir: Učni načrt za geografijo in zgodovino, 1998.

Med njimi omenimo cilj, da bi morali dijaki povezovati zgodovinske zakonitosti z
dogajanjem v sodobni družbi, podobnosti in razlike v dogodkih skozi čas oz.
predvsem s sodobnim svetom.
Eden izmed ciljev poudari zanimanje za zgodovinsko preteklost in sedanjost
slovenskega naroda, pri čemer si oblikujejo dijaki zgodovinsko zavest o slovenski
narodni identiteti in državni pripadnosti. Cilj poudarja pomen narodne zgodovine, saj
zgodovina sodi med predmete nacionalnega pomena. Ravno tako velja za geografijo,
da je predmet nacionalnega pomena, saj je dobršen del vsebine namenjen
spoznavanju Slovenije in njenih pokrajin. Nacionalne identitete ni mogoče graditi brez
poznavanja zgodovinskega razvoja, prav tako pa opredeljuje zavest tudi pripadnost
lastni zemlji oz. ozemlju, katerega značilnosti nam posreduje predvsem geografija. V
tem cilju gre za naravno vez, ki izhaja iz časovno-prostorske razsežnosti obeh
predmetov. Tako kot se vsak zgodovinski dogodek ali dogajanje odvija v nekem
konkretnem prostoru, ki ga opredeljuje in zaznamuje, tako ne moremo obravnavati
geografskih značilnosti nekega območja (države), ne da bi upoštevali zgodovinskega
razvoja kot ene izmed možnih determinant pri razlagi današnjih procesov in stanja v
pokrajini.
Izpostaviti želimo cilj o vrednotenju kulturne dediščine v splošnem in nacionalnem
okviru in pridobivanju temeljnih vrednot. Prav objekti kulturne dediščine so marsikdaj
doma in po svetu motiv za turistični obisk ali potovanja, kar pa je že domena
geografije. Med splošnimi cilji geografije ni eksplicitno zapisano varovanje naše
dediščine, je pa to navedeno že v uvodu, kjer predstavi geografijo kot šolski predmet.
Izpostaviti želimo še en učni cilj, ki navaja razvijanje sposobnosti za razumevanje in
spoštovanje različnih ver, kultur in skupnosti doma in v svetu. Podobno formuliran je
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pri obeh predmetih, kar je obenem pomenilo trdnejšo osnovo za medpredmetno
povezovanje. Ta je veliko bolj smiselna v primeru, kadar vzajemno oba predmeta
zaznata potrebo po medpredmetnem povezovanju in jo v učnih načrtih tudi navajata.
Ključno vlogo za tesno medsebojno povezanost obeh predmetov pa ima tisti cilj v
obeh učnih načrtih, ki navaja, da dijaki razvijajo zmožnost časovnih in prostorskih
predstav. Za uresničevanje tega cilja ni poklicana le geografija, marveč tudi
zgodovina. Dijaki niso zmožni oblikovati pravilnih prostorskih predstav zgolj pri
geografiji, marveč prej obratno. Izpostaviti želimo še cilj, da je potrebno
usposabljanje za uporabo zgodovinske karte. Prostorska predstavljivost je eden
izmed bistvenih ciljev tudi pouka zgodovine, ne le geografije.
Kaj moreta učitelj zgodovine in geografije storiti za kartografsko opismenjevanje?
Verjetno si morata oba zavestno in načrtno prizadevati za dosledno uporabo
zgodovinskih in geografskih kart vselej, kadar je le možno in to zahteva pouk.
Kartografska pismenost ne more biti le odgovornost učitelja geografije.
8.2.2 Vpetost medpredmetnega povezovanja v učnem načrtu pri zgodovini v okviru
širokih tem
Pri navajanju operativnih ciljev je v učnem načrtu za zgodovino v 1. letniku med 105
takšnimi učnimi cilji 27-krat (približno ¼ ciljev) omenjeno, da dijak pokaže nekaj ob
zemljevidu oz. uporabi zemljevid za uresničitev cilja. Najpogosteje so uporabljeni
glagoli: (ob zemljevidu) opredeli, razloži, prikaže, opiše, ponovi ipd. Razmeroma
pogosto je rabljena besedna zveza »analizira zemljevid« oz. zgodovinski zemljevid.
Verjetno je mišljen poglobljen vpogled v tematsko zgodovinsko karto. To je gotovo
zahtevnejše, kot le nekaj poiskati, našteti ipd., saj predvideva že višji nivo znanja (in
veščin), ko je potrebno nekaj pojasniti, razložiti, povezati oz. globlje dojeti.
Kar zadeva potencialne operativne cilje, povezane s poukom geografije, je možno
najti takšne vsebine že v prvem poglavju. Prva dva cilja govorita o pomembnosti
umestitve dogodkov v zgodovinski čas in prostor. V široki temi Zgodnje visoke kulture
je možna povezava z geografijo, saj navaja dva cilja, povezana z geografijo:
 dijak ugotovi vpliv naravnih in drugih (še posebej gospodarskih) dejavnikov na
začetek prvih civilizacij ob velikih rekah in
 dijak pojasni značilnosti in pomen irigacijskega poljedelstva (na primeru Egipta
ali Mezopotamije).
Zgodovinska snov se v prvem letniku gimnazije le delno približa geografskim učnim
vsebinam, na primer ko se obravnava delto kot akumulacijsko obliko rečnega reliefa
in se običajno poudari delto Nila. Podobno se dotakne pomena rek pri poglavju o
vodovju. Sicer pa se te pokrajine obravnavajo pri geografiji šele v drugem letniku pri
obravnavi Azije oz. Afrike.
Preglednica 6: Pregled širokih tem, števila operativnih ciljev in možnih povezav z geografijo v
učnem načrtu za zgodovino iz leta 1998
Letnik/široka tema

1. letnik
Zgodovina
Podobe iz
prazgodovine
Zgodnje visoke

Število
operativnih
ciljev

Število
ciljev z
navedbo
uporabe
zemljevida

7

0

9

2
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Možna tema za
medpredmetno
povezovanje iz
zgodovine

možna tema za
medpredmetno
povezovanje iz
geografije

Začetki in razvoj

Azija, Afrika
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kulture

11

4

Grška civilizacija
Rimljani

25
31

7
5

Zgodnji srednji vek

22

7

skupaj
105
2. letnik
Evropa in svet v
29
visokem in poznem
srednjem veku
Evropa od 12. do 14. 22
stoletja

27

prvih civilizacij
Naši kraji v rimskem
obdobju
Islam in Arabci

(geografija, 2.
letnik)
Grčija (3. letnik)

Azija
(geografija, 2. let.)

7

Srednjeveška
mesta

Slovenija-mesta
(4. letnik)

5

Etnična podoba
južnoslovanskega
sveta; Srednjeveška
kolonizacija

Evropa in svet na
25
prehodu iz srednjega
v novi vek
Evropa in svet od 16. 24
do 18. stoletja

6

Velika geografska
odkritja

1

Absolutizem v
Franciji;
Začetki moderne
industrije v 18. st.

Kriza Evrope starega
reda
skupaj
3. letnik
Evropa in svet 1815
Družbeni razvoj v 1.
polovici 19. stoletja

13

2

Nastanek ZDA

Jugovzhodna
Evropa (3. letnik)
Slovenija, razvoj in
gostota poselitve
(4. letnik)
Latinska Amerika
(2. letnik, sočasna
obravnava)
Francija (3. letnik),
Velika Britanija (3.
letnik), Industrija in
energetika (1.
letnik)
Severna Amerika
(2. letnik)

113

21

4
6

1
1

Med revolucijo in
legitimizmom

14

3

Revolucije 1848
Gospodarski razvoj
2. polovice 19. st.

9
12

1
1

Med absolutizmom in
demokracijo
Vprašanje o mejah
razvoja
Vse bliže svetovni
vojni
skupaj
4. letnik
Prva svetovna vojna
Versajska Evropa
Kraljevina SHS

23

5

28

3

6

1

102

16

12
8
12

3
1
1

Zamejski Slovenci

Iskanje novega
ravnotežja
Neizbežnost vojne
2. svetovna vojna
Povojna geopolitična
slika

25

1

Sovjetska zveza

2
26
31

0
6
5

Širjenje industrije
Promet
Avstrija in slovenski
svet 1815–1848

2. faza industrijske
revolucije
Kolonializem

Osnovne značilnosti
razvoja v 70. in 80.

88

Promet
Energetika
(1. letnik)
Slovenija, faze
industrializacije (4.
letnik)
Industrija
Promet
(1. letnik)
Afrika (2. letnik)

Slovenija,
zamejstvo (4.
letnik)
Vzhodna Evropa
(3. letnik)

Svet (2. letnik)
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Evrope
Sodobni svet in
njegova protislovja
skupaj
skupaj vsi letniki

3

0

118
438

4
76

letih 20. st.
Onesnaževanje
okolja

1. in 2. letnik

Vir: Učni načrt za zgodovino, 1998.
Praksa kaže, da prav razporeditev učnih vsebin po posameznih letnikih pogosto otežuje
tesnejše oz. pogostejše medpredmetno povezovanje. Tako na primer gimnazijci pri zgodovini
obravnavajo sredozemski prostor pri temi antika že v prvem letniku, medtem ko ga pri
geografiji spoznavajo šele v tretjem letniku pri temi Južna Evropa.

Za medpredmetno povezovanje je primerna tema Naši kraji v rimskem obdobju, kjer
je možno primerjati antična in sodobna mesta, rimske prometne poti in sodobne
ceste ipd.
Podobno je dajala potencialne možnosti tema Islam in Arabci. V 2. letniku se v
primeru Azije obravnava religiozno sestavo prebivalstva Azije.
Primerna tema je tudi Srednjeveška mesta in meščanstvo. O mestih nasploh se pri
geografiji uči v prvem letniku, slovenska mesta pa so v četrtem letniku v okviru
regionalne geografije Slovenije.
Sicer nasploh prevladujejo pri zgodovini tematske karte, ki zahtevajo geografsko
predznanje, ki ga prikazujejo ponavadi fizičnogeografske karte. Po zastopanosti
učnih ciljev z navedbo zgodovinske karte smemo reči, da je cilj »ustrezno znajdenje v
prostoru« zastopan razmeroma zelo dobro.
Natančna analiza opredeljenih medpredmetnih povezav z geografijo v učnem načrtu
iz leta 1998 je pokazala, da so te zelo redke. Nekoliko bolj je poudarjena le
medpredmetna ekskurzija. Slabost učnega načrta je bila, da ni navajal konkretnih
načinov in pogojev za povezovanje. Med 14 splošnimi cilji je bilo kar pet takšnih, ki jih
je opredelil tudi učni načrt za geografijo in bi lahko predstavljali jedro povezovanja.
8.3

Učni načrt za geografijo iz leta 1998

Če se podobno ozremo na učni načrt za geografijo, potem opazimo prvo razliko pri
pogostosti pojavljanja medpredmetnih povezav z zgodovino. Te so eksplicitno
navedene dvanajstkrat. Geografija precej bolj pogosto prepoznava možnost
povezovanja z zgodovino, kot je obratno.
Preglednica 7: Teme, operativni cilji pouka geografije in opredeljene medpredmetne
povezave z zgodovino v učnem načrtu za geografijo iz leta 1998
Letnik

Tema
(poglavje)

1.
2.

Prebivalstvo
Azija

2.

Latinska Amerika

3.

Evropa

3.

Sodobni procesi
v Evropi
Zahodna Evropa

3.

Operativni cilji

Dijak:
pojasni faze v razvoju družbe.
pozna glavna verstva v Aziji in pojasni njihov geografski in
družbenozgodovinski pomen.
ovrednoti pomen odkritja Amerike z vidika prvotnega prebivalstva in z
vidika Evropejcev.
na karti politične razdelitve Evrope pokaže vse evropske države in
njihova glavna mesta.
razloži cilje povezovanja evropskih držav v različne skupnosti na
državni ali regionalni ravni.
opiše glavne značilnosti gospodarskega razvoja Zahodne Evrope,
našteje dejavnike, ki so ga pospeševali ter primerja stopnjo
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3.

Zahodna Evropa

3.
4.

Zahodna Evropa
Slovenijauvod
Slovenijauvod
Slovenci v
zamejstvu
Slovenci v
zamejstvu

4.
4.
4.

doseženega razvoja z drugimi deli Evrope.
označi naravne pogoje za kmetijstvo na Irskem in jih zna povezati z
izseljevanjem Ircev.
opiše bistvene značilnosti centralistične ureditve Francije.
ovrednoti pomen geografskega položaja Slovenije v Evropi.
razloži nastanek samostojne slovenske države.
razloži severno etnično mejo in njeno premikanje proti jugu.
razloži navzočnost Slovencev na Madžarskem.

Vir: Učni načrt za geografijo, 1998.

Poleg tega je učni načrt posebej predpisal ekskurzije, ki so lahko geografske ali
interdisciplinarne. V didaktičnih priporočilih je navedel, naj imajo ekskurzije jasne
vzgojno-izobraževalne cilje, ki so usklajeni z učnimi načrti drugih predmetov (Učni
načrt za geografijo, 1998, str. 61).
Medpredmetne povezave so navedene pri operativnih ciljih. Navedene so pri 32
ciljih, od tega največkrat z zgodovino (12), sociologijo (9), biologijo (4), fiziko (3) in
kemijo (3). Enkrat je bila navedena celo astronomija, čeprav predmeta sploh ni v
predmetniku gimnazije. Čeprav je med 32 potencialnimi medpredmetnimi
povezavami navedena povezava z zgodovino dvanajstkrat, je ostalo še mnogo
vsebin, kjer bi bilo povezovanje nujno/možno, a ga učni načrt ni opredelil (na primer v
prvem letniku so to migracije prebivalstva, kjer je navedena le sociologija, v drugem
letniku kolonialna preteklost v Afriki, v tretjem letniku razpad vzhodnega in
zahodnega bloka v Evropi, Sovjetska zveza, baltske države ipd.)
Predmet geografija obravnava tudi vsebine, ki segajo v preteklosti. Današnje
geografske in gospodarske podobe Nemčije ne moremo pravilno razumeti, ne da bi
poznali zgodovinsko ozadje delitve Evrope po drugi svetovni vojni. Podobno težko
razumemo spremembe na gospodarskem in političnem področju v Vzhodni Evropi,
ne da bi vsaj v splošnem poznali razvoj Sovjetske zveze v 20. stoletju. Obratno, pri
pouku zgodovine ne moremo, vsaj v starejših obdobjih, obiti pomena naravnega
okolja s svojimi danostmi, ki je imelo še veliko večji pomen kot danes. Zgodovino
antične Grčije ali rimskega cesarstva bomo težko razumeli in dojeli, ne da bi poznali
osnovne geografske značilnosti Sredozemlja.
V učnem načrtu ni bilo nobenih napotil, kako naj se povezave izvajajo, torej je bil
glede tega učitelj popolnoma prepuščen sam sebi.
Pregled učnega načrta iz leta 1998 smo vključil v analizo zato, ker je potekalo
anketiranje učiteljev februarja 2008, ko so učitelji še uporabljali »stari« učni načrt. V
empiričnem delu bomo primerjali njihove odgovore z opravljeno analizo.
Ugotovimo pa lahko, da je učni načrt za geografijo veliko pogosteje navajal
medpredmetno povezovanje z zgodovino kakor obratno.
8.4

Posodabljanje gimnazijskih učnih načrtov v obdobju 2006–2008

Stalno spremljanje uvajanja novosti, posodabljanje in razvoj učnih načrtov postajajo
sestavni del šolskega sistema. Izobraževanje izhaja iz družbenih potreb, sodobna
družba pa se spreminja hitro, zato se spreminja tudi pogled na znanje. Šola mora
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posameznika usposobiti za vseživljenjsko učenje in ga pripraviti za aktivnega
državljana 21. stoletja.
Ena izmed nalog Zavoda RS za šolstvo je stalna spremljava in posodabljanje učnih
načrtov na vseh ravneh izobraževanja do univerze. Novi koncepti znanja zahtevajo
stalno posodabljanje učenja in poučevanja (Smernice…, 2007).
Po sprejetju novih učnih načrtov leta 1998 je pričel Zavod RS za šolstvo načrtno
spremljati učinke kurikularne reforme pri pouku. Sistematično so spremljali učinke v
gimnazijskem programu. Več o spremljavi pouka je pisala Rutar Ilc (2005).
Svetovalci Zavoda za šolstvo so natančno analizirali učne načrte za svoje predmetne
skupine. V tem okviru je bilo o spremljavi pouka geografije v gimnaziji objavljenih več
prispevkov v Geografiji v šoli (Cigler 2000, 2001, 2003).
V intervjujih so učitelji, ki so sodelovali v spremljavi (11 gimnazij, prvo leto spremljave
1998/99), povedali, da predznanja dijakov načrtno ne ugotavljajo, ampak le
mimogrede, z razgovorno metodo. Nihče izmed njih tudi ni pregledal učnih načrtov za
biologijo, kemijo, fiziko ipd., da bi ugotovil, kdaj in kako se obravnavajo pri teh
predmetih teme, ki so tudi del pouka geografije. Učitelji so menili, da te povezave
lahko ugotavljajo dijaki sami (Cigler, 2000, str. 18).
Zanimivo je primerjati podatke spremljave pouka po treh letih v 4. letniku. Od 10
učiteljev so v intervjujih s pedagoško svetovalko vsi razen enega odgovorili, da pri
posameznih temah v učnem načrtu upoštevajo tudi medpredmetne povezave.
Največkrat so omenili zgodovino in sociologijo. Iz intervjujev in opazovanj učnih ur je
razvidno, da so učitelji posegali tudi na področja drugih znanosti, pri čemer jim ni bil
vodilo učni načrt, ampak predvsem odziv na aktualno dogajanje in njihovo širše
poznavanje drugih strok. Poznavanje in upoštevanje učnih načrtov drugih predmetov
učitelji nimajo za svojo dolžnost, njihove vsebine bolj kot ne predvidevajo,
povezovanje pa prepuščajo učencem. Nasprotno so dijaki poudarjali, da bi si želeli
boljšo medsebojno povezanost predmetov, kar bi omogočilo lažje pomnjenje in
razumevanje (Cigler, 2003, str. 33).
Pedagoški inštitut je izdelal Evalvacijo gimnazijskega izobraževanja z vidika
obsežnosti učnih načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ciljev (Ivanuš Grmek in
sod., 2006).
Visoko zastavljeni cilji kurikularne reforme na nekaterih področjih niso pokazali velikih
premikov ali opaznejših dosežkov. Vse analize in evalvacije ugotavljajo, da je bilo
malo doseženega na področju medpredmetnega povezovanja in da znanje še naprej
ostaja razbito.
Rutar Ilc (2005) ugotavlja, da so gimnazijski učitelji sicer odlično strokovno
usposobljeni, da pa manj pozornosti namenjajo zagotavljanju učinkovitega učnega
okolja in kakovosti učnih interakcij.
Spremembo gimnazijskega programa so narekovale sledeče okoliščine:
 blizu 40 % populacije dijakov obiskuje gimnazijo;
 uvedba devetletke in drugačnega koncepta pouka v njej;
 večje težnje po programski avtonomiji gimnazije in učiteljev;
 vstop Slovenije v Evropsko unijo in bolj primerljivi programi;
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večja izbirnost znotraj programov … (Ivanuš Grmek in sod., 2006).

Za našo raziskavo je pomembna ugotovitev, da so medpredmetne povezave v učnih
načrtih iz leta 1998 sicer nakazane, a v glavnem samo na nivoju zapisanih korelacij z
drugimi predmeti, redkeje pa so opredeljene preko skupnih tem ali dejavnosti.
Temeljni cilji posodabljanja učnih načrtov so:
 večja fleksibilnost pouka,
 globalni pristop k učenju in večja kakovost znanja,
 večja odgovornost dijakov za svoje znanje ter
 kompetenčnost dijakov.
Med osmimi načeli za posodabljanje je kot zadnje navedeno »povezovanje
predmetov in disciplin – globalni pristop, ki spodbuja celostno učenje in poučevanje«
25
(Smernice…, 2007, str. 9).
V Izhodiščih za posodobitev učnih načrtov je medpredmetno povezovanje določeno
na treh ravneh:
 povezovanje na ravni vsebin,
 povezovanje na ravni procesnega znanja in
 povezovanje na ravni konceptov.
Na ravni vsebin se obravnava interdisciplinarne probleme oz. se postavlja ključna
vprašanja. Problem se obravnava v luči več predmetov.
Uporaba in učenje procesnega znanja zahteva razvijanje veščin in spretnosti, na
primer iskanje virov, analiza in kritičen odnos do njih ipd.
Nivo konceptov pomeni, da gre za poglabljanje določenih medpredmetnih ali čim bolj
splošnih pojmov. Obravnava se jih z različnih zornih kotov (meje v času, sprememba
z vidika geografije ali zgodovine ipd.)
Evalvacijska študija (Ivanuš Grmek in sod., 2006) problematizira pomen didaktičnih
priporočil v učnih načrtih in njihov vpliv na izvajanje pouka. Na osnovi domačih in
tujih raziskav lahko opozorimo, da so didaktična priporočila zelo pomembna, da je od
ustreznega izbora metod odvisno, kako uspešno bomo realizirali zastavljene učne
cilje, vendar je za drugačen način dela v razredu potrebno spremeniti učiteljeva
pojmovanja. Medpredmetne povezave so v učnem načrtu vsakega predmeta
opredeljene, vprašanje pa je, kako se kažejo v praksi (Ivanuš Grmek in sod., 2006,
str. 44).
V zaključku evalvacijska študija navaja učiteljevo mnenje, da predstavi učne cilje,
dejansko pa le napove učno temo. Učitelji menijo, da dijake vzpodbujajo k aktivnosti,
če vzdržujejo njihovo pozornost, medtem ko učne aktivnosti, kot so reševanje
problemov, iskanje povezav ipd. namesto dijakov raje opravijo sami.
Učitelji so prepričani, da učno snov povezujejo z drugimi temami, ker sami vidijo te
povezave, dijakom, ki so lahko prvič soočeni z neko problematiko, pa niso razvidne.
Navajamo ilustrativen komentar dijaka: »Profesorji se ne zavedajo, da se moramo mi
učiti deset predmetov in da ni tako samo po sebi umevno, da se spomnimo lanske

25

Načela so: avtonomija šole in učitelja, jasna vodilna ideja predmeta, učnociljni in procesnorazvojni
model pouka, odprtost in izbirnost, kompetenčnost, kakovost znanja, spremljanje učenčevih dosežkov
in povezovanje.
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snovi. Profesorji namreč vsak dan to snov ponavljajo z nižjimi letniki, dijaki pa jo
vmes pozabimo.« (Ivanuš Grmek, 2006, str. 172).
8.5

Učna načrta za geografijo in zgodovino iz leta 2008

8.5.1 Učni načrt za geografijo iz leta 2008
Sedaj veljavni učni načrt za geografijo v splošni gimnaziji je bil sprejet na 110. seji
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 14. februarja 2008. V šoli se je
pričel uporabljati v šolskem letu 2008/09 v prvem letniku gimnazije, s šolskim letom
2011/12 pa se bo uporabljal prvič v vseh štirih letnikih.
Učni načrt je sestavljen po smernicah in ob upoštevanju opravljenih evalvacij in
analiz spremljave. Sestavlja ga sedem poglavij: opredelitev predmeta, splošni cilji in
kompetence, operativni cilji in vsebine, pričakovani dosežki, medpredmetne
povezave, didaktična priporočila in vrednotenje dosežkov.
Že bežna primerjava s predhodnim učnim načrtom iz leta 1998 pokaže, da je
zasnovan precej drugače. Dodana so nekatera poglavja, ki jih v starem učnem načrtu
ni bilo. Prva novost je kompetenčni pristop. V učnem načrtu je predstavljenih vseh
osem ključnih kompetenc (zmožnosti), ki naj bi jih razvijal celoten kurikul, ne le
posamezni predmeti. Jasno je opredeljeno, kaj lahko k uresničevanju kompetenc
prispeva geografija.
Splošni cilji geografije so v primerjavi s prejšnjim učnim načrtom številnejši (ciljev je
55) in zelo jasno izraženi, tako da pokrivajo različne nivoje znanja oz sledijo
kompetenčnemu pristopu. Tako so cilji pouka razdelani na področju znanja v ožjem
pomenu, posebej so opredeljene veščine in na koncu eksplicitno navedeni vzgojni
cilji pouka geografije. Dejansko lahko rečemo, da v strukturi zapisa ciljev
prepoznamo že omenjeni model povezovanja učnega mostu znati – narediti – biti.
Naslednja pomembna novost je, da učne vsebine niso več omejene strogo po
letnikih. Takšen zapis omogoča, da se določene učne vsebine prestavijo po potrebi iz
letnika v letnik, ker je predvsem pomembno pri snovanju medpredmetnega
povezovanja.
Pri učnih vsebinah razlikuje splošno in posebno znanje (Učni načrt za geografijo,
2008, str. 18). Splošno znanje je namenjeno vsem dijakom, posebno pa je stvar
avtonomije učitelja, ki pri izbiri učnih vsebin upošteva lokalno okolje, interese dijakov
ipd. Velika sprememba, a obenem pomanjkljivost je, da učni načrt ne opredeljuje več
geografskih pojmov niti osnovnega topografskega inventarja, kar je bilo poudarjeno v
prejšnjem učnem načrtu. So pa pri posameznih tematskih sklopih dodane
priporočene dejavnosti dijakov.
Kot rečeno, je novo poglavje pričakovani dosežki, ki je delno nadomestilo standarde
znanja iz predhodnega učnega načrta. Dosežke se deli na splošno znanje, kjer se
izkazuje predvsem prej omenjena kompetenčnost, nato pa so dodane posebne
geografske zmožnosti, ki obsegajo raziskovanje in razumevanje geografskih
procesov in odnosov ter njihovo prostorsko razsežnost.
Bistvena sprememba je v obravnavi medpredmetnega povezovanja. V starem
učnem načrtu so bile le-te omenjene obrobno v smislu vsebinskih korelacij. Pri
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določenih operativnih ciljih so bile dodane medpredmetne povezave s posameznimi
predmeti.
Sedaj so našle mesto v posebnem poglavju. Gre za združevanje povezav v skupine,
nekakšne smiselne celote oz. sklenjene vsebine. Zapisovanje na dosedanji način,
ob operativnih učnih ciljih, se po ugotovitvah pedagoških svetovalcev na študijskih
srečanjih, ni izkazalo kot posebej uspešno in v praksi ne spodbuja medpredmetnega
povezovanja. Verjetno zadostnega povezovanja ne spodbujajo niti povezave v
posodobljenem učnem načrtu, čeprav sta ta namen in želja zelo izraženi (Polšak,
2010).
V učnem načrtu so odbrane določene širše teme (sklopi), ki so po mnenju
sestavljalcev učnega načrta primerne za povezovanje. Poleg tem oz. tematskih
področij so navedeni učni cilji, ki se jih lahko doseže na ta način. Z drugimi predmeti
se geografija povezuje na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti. V učnem načrtu so
predlagane nekatere vsebine in cilji, dejavnosti pa so prepuščene izboru učiteljev
(Učni načrt za geografijo, 2008, str. 63).
Da niso predpisane dejavnosti, je po svoje dobro, saj pušča učni načrt učitelju
strokovno avtonomijo pri izboru učnih oblik in metod. Na drugi strani pa ne bi bil
odveč kakšen primer modela povezovanja. Včasih so učitelji pri tem precej
prepuščeni sami sebi in imajo nemalo težav na izvedbeni ravni.
Učni cilji medpredmetnega povezovanja so zasnovani le z vidika geografije, ne
upoštevajo pa učnih ciljev drugih predmetov, ki se navajajo kot potencialna
povezava. V primeru konkretne medpredmetne povezave je potrebno cilje uskladiti in
dopolniti še z učitelji povezujočih se predmetov oz. področij. S tem se doseže
dodatna strokovna utemeljenost in poglobitev znanja (Učni načrt za geografijo, 2008,
str. 63).
Takšna zasnova je seveda neprimerno boljša, kot je bila v starem učnem načrtu.
Medpredmetne povezave so veliko bolje razdelane in osmišljene. Kljub temu velja
opozoriti, da bi morali sestavljalci učnih načrtov različnih predmetnih skupin ravno pri
načrtovanju medpredmetnih povezav med sabo sodelovati. Ta cilj očitno tudi pri
zadnji posodobitvi ni bil dosežen, saj so sestavljalci opredelili možne medpredmetne
povezave po svojih videnjih in pogledih, pri tem pa niso upoštevali dejstva, ali drugi
predmeti zares opazijo oz. potrebujejo te povezave.
Opredeljenih je 12 medpredmetnih povezav, od teh šest (kar je največ) z zgodovino.
Teme so:
 Geopolitični položaj Slovenije skozi zgodovino in oblikovanje etničnega
ozemlja,
 Geografska odkritja od 15. do 18. stoletja,
 Kolonialna podoba sveta v 19. in 20. stoletju,
 Poselitev Amerike,
 Evropski prostori in kulture ter
 Sestave prebivalstva (Učni načrt za geografijo, 2008).
Pomembno je, da so teme dobro izbrane in dovolj široko zastavljene, da lahko
vključijo še druge predmete.
Učni načrt še navaja, da pomenijo predlogi tem za povezovanje geografije z drugimi
predmeti učitelju le izhodišče za prilagoditve individualnim in skupinskim potrebam
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učencev, kar zahteva učiteljevo načrtno iskanje miselnih, vsebinskih, metodičnih in
drugih didaktičnih povezav. Medpredmetne povezave naj bi potekale na ciljnometodični ravni (znanje, veščine in odnosi) in organizacijski ravni (Učni načrt za
geografijo, 2008, str. 72). Opomba je smiselna. Po vseh teoretičnih spoznanjih mora
biti namreč sodoben pouk usmerjen k učencem in izhajati iz lokalnega okolja in
problemov. Zagotovo je trdnost oz. smiselnost povezave močnejša, če jo zaznavata
in vzajemno navajata v učnem načrtu oba predmeta (Sardoč in sod., 2004).
Pri analizi opredelitve medpredmetnih povezav v učnih načrtih smo izhajali iz
splošnih ciljev posameznega predmeta oz. kompetenc (zmožnosti). Menimo, da je
raven splošnih ciljev tista, ki da lahko osnovo ne zgolj za povezovanje na nivoju
vsebinskega znanja, ampak predvsem za razvijanje veščin in posredovanja vrednot.
8.5.2 Učni načrt za zgodovino iz leta 2008
Učni načrt za zgodovino je bil prav tako sprejet na seji Strokovnega sveta za splošno
izobraževanje 14. 2. 2008. V osnovi sestavljajo učni načrt enaka poglavja kot učni
načrt za geografijo.
Namen pouka zgodovine je spodbujanje radovednosti o življenju v preteklosti in
sedanjosti ter razvijanje sposobnosti boljšega razumevanja značilnosti različnih
zgodovinskih obdobij, pojavov, procesov, sprememb in problemov v preteklosti in
sedanjosti doma ter v svetu. Pouk upošteva širi glavne koncepte: koncept časa in
prostora, koncept sprememb, koncept kontinuitete ter koncept vzročnosti in
posledičnosti. Pri učnem načrtu je poudarjeno medsebojno delovanje med ljudmi in
okoljem ter zgodovinski pojavi in procesi. Zgodovina ima pomembno vlogo pri
oblikovanju slovenske narodne zavesti in narodne identitete.
Učni načrt je zasnovan tematsko in zajema ključne zgodovinske pojave in procese.
Novost učnega načrta je tematsko-eksemplarični pristop, ki je nadomestil
enciklopedično zasnovo, značilno za predhodne učne načrte (Brodnik, 2010).
Eksemplarnost je postala pomembno načelo načrtovanja. Širše teme obsegajo tudi
več zgodovinskih obdobij. Vsebine so sicer zasnovane še vedno pretežno
kronološko. Sprememba v vsebinski zasnovi je posledica teženj, da se usvoji poleg
vsebinskega znanja tudi zgodovinske spretnosti in veščine. Pri širših temah so
navedeni le tematski cilji. Raven podrobnejših operativnih ciljev je prepuščena
učiteljevi pripravi na pouk (Brodnik, 2010).
Poudarek je na socialno-kulturnih temah in vsebinah. Učni načrt pozna širše obvezne
in izbirne teme, pri čemer so v vsakem letniku tri obvezne in štiri izbirne teme, od
katerih učitelj izbere eno do dve temi. Na obvezne širše teme odpade 60 do 70 %
predvidenih učnih ur. Poudarjena je tudi lokalna zgodovina. Slovenska zgodovina je
umeščena v širši evropski prostor. (Učni načrt za zgodovino, 2008, str. 6–7).
Ko primerjamo učni načrt za zgodovino z učnim načrtom za geografijo, opazimo
naslednje razlike.
1. Učni načrt za zgodovino navaja skoraj polovico manj splošnih ciljev predmeta.
2. Med učnimi cilji jih kar polovica navaja razvijanje odnosov, ravnanja in stališč
(vzgojni cilji).
3. Splošni cilji predmeta zgodovine so zapisani zelo široko, skoraj ohlapno.
4. Medpredmetne povezave so na kratko omenjene sicer v posebnem poglavju,
vendar brez podrobnejšega navajanja ciljev (Učni načrt za zgodovino, 2008,
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str. 62). Pri posameznih širših temah so navedeni možni predmeti za
medpredmetne in kurikularne povezave.
5. V novem učnem načrtu eksplicitno sploh ni omenjen pomen zgodovinskih kart,
kar pa je bilo zelo poudarjeno v starem učnem načrtu, kjer je bilo pri 17 %
operativnih učnih ciljev jasno navedeno, da dijaki uporabijo za izkazovanje
znanja zgodovinsko karto. V tem smislu kaže sedanji učni načrt za zgodovino
določeno nazadovanje.
6. Zgodovinska ali interdisciplinarna ekskurzija in zgodovinsko terensko delo sta
sicer omenjena med oblikami za medpredmetno povezovanje, ni pa
opredeljenih didaktičnih navodil za njuno izvedbo.
Medpredmetno povezovanje je koncipirano nekoliko drugače kot v učnem načrtu za
geografijo. Ob koncu vsake širše teme so navedeni posamezni predmeti za
povezovanje in tema (vsebina), na katero se povezovanje nanaša. Operativni cilji pri
medpredmetnem povezovanju niso določeni.
Izrazita prednost posodobljenega učnega načrta za zgodovino je, da omogoča večjo
časovno vsebinsko usklajenost, ki je pomembna na ravni povezovanja učnih vsebin.
Če uporabimo za povezovanje razen vsebin druge povezovalne elemente, časovna
razporeditev učne snovi ni več tako pomembna (Brodnik, 2010).
Posebej nas je zanimala opredelitev medpredmetnega povezovanja z geografijo.
Geografija je v učnem načrtu za zgodovino prvič omenjena pri širši temi Od mestnih
držav do prvih imperijev, in sicer je predvidena povezava z geografsko temo
Nastanek in zgradba Zemlje (Učni načrt za zgodovino, 2008, str. 15). Naj poudarimo,
da učni načrt za geografijo ne predvideva te povezave, torej gre za enostransko
predvideno povezavo s strani zgodovine.
Med operativnimi cilji zgoraj omenjene širše teme je navedeno:
 dijaki umestijo ključne dogodke iz obdobja prazgodovine in starega veka v
ustrezen zgodovinski čas in prostor ter
 dijaki se učijo brati zgodovinske zemljevide, analizirajo simbole v legendah
zemljevidov in na zemljevidih.
Ob podrobnem pregledu učnega načrta za zgodovino smo našli prvi cilj zapisan pri
vsaki široki temi. Cilj ustrezne uporabe in urjenja v branju tematskih zgodovinskih
kart pa je skoraj prezrt, saj je omenjen le dvakrat (pri prvih dveh širokih temah), in
sicer: Od mestnih držav do prvih imperijev in Prazgodovinska in antična kulturna
dediščina na tleh današnje Slovenije.
V smislu razvijanja veščine kartografskega opismenjevanja je to pomanjkljivost
posodobljenega učnega načrta za zgodovino iz 2008.
Pregledali smo tudi navedbe ostalih medpredmetnih povezav, ki jih predvideva učni
načrt za zgodovino.
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Preglednica 8: Navedba predmetov in pogostost medpredmetnih povezav v učnem načrtu za
zgodovino iz leta 2008
Predmet/Število
povezav
slovenščina

Število povezav pri
obveznih širših
temah
število
odstotek
3
15,8

Število povezav
pri izbirnih širših
temah
število odstotek
7
25,0

Skupno število
omenjenih povezav
število
10

odstotek
21,3

sociologija

7

36,8

13

46,4

20

42,6

geografija

3

15,8

1

3,6

4

8,5

umet. zgodovina

4

21,0

6

21,4

10

21,3

biologija

2

10,5

1

3,6

3

6,4

skupaj

19

100,00

28

100,00

47

100,00

Vir: Učni načrt za zgodovino, 2008.

Iz preglednice razberemo, da je v primerjavi z drugimi predmeti geografija
razmeroma slabo zastopana kot možen predmet za medpredmetno povezovanje.
Zlasti v primerjavi s sociologijo je zaostajanje zelo očitno. Geografija je kot predmet
za povezovanje eksplicitno navedena le štirikrat, kar je manj kot desetina predvidenih
povezav. Preseneča tudi skromen nabor predvidenih predmetov za povezovanje.
Vprašamo se lahko za vzrok »sociologiziranja« medpredmetnih povezav pri
zgodovini. Ali je bilo v predmetni komisiji za zgodovino več članov, ki imajo tesnejši
stik s sociologijo ali so jo morda študirali kot drugi predmet ob zgodovini? Ali je
nasploh v populaciji gimnazijskih učiteljev zgodovine vse manj tistih, ki so študirali
hkrati geografijo? Ali se je zgodil premik v poudarkih zgodovine, da je dana večja
teža pri poučevanju zgodovinskih dogodkov sociološkemu kot geografskemu
vidiku?
Glede na poudarjanje tradicionalno močne vezi med geografijo in zgodovino pomeni
to dejstvo pravzaprav njeno zanikanje.
V nadaljevanju navajamo teme v učnem načrtu za zgodovino, pri katerih možnosti
povezovanja z geografijo niso predvidene, a menimo, da so smiselne in jih v
nekaterih primerih učni načrt za geografijo predvideva.
 Nastanek svetovnih religij,
 Etnične, družbene in gospodarske spremembe v srednjem veku in ob prehodu
v novi vek: velika geografska odkritja;
 Razvoj zgodovinskih dežel na Slovenskem: srednjeveška mesta, kolonizacija,
 Nemirne vode: od nacionalnih gibanj do 1. svetovne vojne: imperializem in
kolonialna politika,
 Slovensko nacionalno gibanje: gospodarski razvoj v 2. polovici 19. stoletja na
Slovenskem, industrializacija, agrarna kriza, izseljevanje,
 Stičišča kultur: značilnosti Severne Amerike v 19. stoletju in priseljevanje v
ZDA,
 Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju: EGS in začetki evropskih integracij,
Evropska unija in njeno širjenje.
Ko smo primerjali učna načrta za zgodovino in geografijo, je obojestranska povezava
med predmetoma (navajata jo oba učna načrta) ugotovljena dvakrat pri široki temi
Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju v okviru dveh vsebin: Osamosvojitev
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Slovenije in manjšine. Učni načrt za zgodovino eksplicitno navede geografijo v
okviru teme Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu. Geografski učni načrt pa
predvideva povezavo z zgodovino pri temi Geopolitični položaj Slovenije skozi
zgodovino in oblikovanje etničnega ozemlja. Druga tema so migracije, kjer je spet
navedena tudi geografija. Podobno ima opredeljeno temo migracije tudi učni načrt za
geografijo. Povzamemo lahko, da sta to dve »močni temi«, kjer je prepoznana možna
povezava geografije in zgodovine v obeh smereh in še s sociologijo. Zato je tema
migracije gotovo zelo primerna za medpredmetno povezavo.
V sklepnem delu (str. 62) navaja učni načrt za zgodovino povezave z naslednjimi
predmeti: slovenščina, umetnostna zgodovina, geografija, sociologija, filozofija,
informatika … Zanimivo je, da pri širših temah zadnja izmed naštetih predmetov nista
nikjer navedena, pojavlja pa se npr. biologija.
Medpredmetno povezovanje poteka na več ravneh: multidisciplinarno (skupne teme),
interdisciplinarno (skupne teme in cilji) ter transdisciplinarno (skupna problemska
situacija). Načini medpredmetnega povezovanja so lahko projektno delo, ekskurzije,
terensko delo, timsko poučevanje ipd. (Učni načrt za zgodovino, 2008, str. 62).
Pri zapisu o področjih preverjanja znanja je pomenljivo navedeno: »Dijaki sklepajo o
spreminjanju zgodovinskega prostora skozi čas ter presojajo o medsebojnem vplivu
naravnega in geografskega okolja na zgodovinski razvoj in zgodovinskega razvoja na
okolje.« (Učni načrt za zgodovino, 2008, str. 66).
Menimo, da kljub zapisanim kritičnim mislim o »pretiranem« povezovanju zgodovine
s sociologijo omenjeni citat vendarle najustrezneje utemelji medpredmetno
povezovanje zgodovine in geografije v gimnaziji.
V preglednici 9 smo izpisali iz obeh učnih načrtov vse tiste splošne cilje geografije in
zgodovine, ki lahko pomenijo izhodišče za načrtovanje konkretnih medpredmetnih
povezav. Cilje smo razporedili v tri kategorije: znanje, veščine in stališča.
Podčrtali smo tiste del učnih ciljev, ki so pri obeh predmetih dokaj podobni in lahko
služijo kot osnova za povezovanje.
Primerjava učnih ciljev pokaže, da je pri geografiji večji poudarek na ciljih povezanih
z nivojem znanja v ožjem pomenu, kjer je posebej omenjeno specifično geografsko
znanje. Ponekod prihaja tudi do delne nekonsistentnosti. Tako učni načrt za
geografijo navaja pridobivanje prostorske predstave pri učnih ciljih povezanih z
razumevanjem prostora, medtem ko učni načrt za zgodovino uvrsti cilj razvijajo
sposobnost prostorskih in časovnih predstav med spretnosti. Oba učna načrta glede
na formulacijo cilja razvrstita cilje ustrezno, a vendar različno, čeprav gre v osnovi za
doseganje enakega učnega cilja.

98

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Preglednica 9: Primerjava splošnih ciljev geografije in zgodovine v posodobljenih učnih
načrtih za splošno gimnazijo iz leta 2008

Splošni cilji pouka geografije

Splošni cilji pouka zgodovine

Razumevanje prostora (ZNATI)

Znanje in razumevanje zgod. dogodkov,
pojavov, procesov (ZNATI)
Dijaki:
- pojasnijo in primerjajo načine življenja ter njihov
vpliv na gospodarske procese, socialne odnose in
okolje v različnih zgodovinskih obdobjih;
- razložijo in ocenijo človekovo delovanje v
preteklosti in sedanjosti;
- razlikujejo vzroke, povode in posledice ter
ugotavljajo soodvisnost različnih pojavov in
procesov, kontinuitete in sprememb v razvoju;

Dijaki:
- pridobijo prostorsko predstavo o današnjem
svetu in domačem okolju;
- ustvarjalno sprejemajo in razumejo
vsakodnevne informacije s prostorsko
razsežnostjo in vplivajo na odgovorno ravnanje in
odločanje;
- znajo pojasniti, zakaj in kako se v pokrajini
dogajajo spremembe in kako vplivajo na njen
razvoj;

Znanje in razumevanje geog. struktur,
procesov in odnosov (ZNATI)
- se zavedajo pomena povezovanja
različnega znanja in veščin kot načina celovitega
obravnavanja sodobnih problemov za
kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog
sebe;
- razumejo geografske vzroke za kulturno,
civilizacijsko in politično pestrost sveta;
- se vzgajajo v duhu strpnosti in spoštovanja ljudi
in ljudstev, ki so drugačni glede na jezik, vero,
etnično sestavo, navade itd.;
- pridobivajo sposobnost za vrednotenje
protislovij v sodobnem svetu kot posledic razvoja
prebivalstva in gospodarstva, ker le-to ne
upošteva prostorske omejitve materialnih
dejavnosti človeka;

Uporaba znanja in veščin (NAREDITI)
- se usposabljajo za samostojno uporabo
geografskih virov in literature;
- se naučijo kritično vrednotiti vire;
- probleme proučijo sami ali v skupini ob
upoštevanju timskega sodelovanja;
- s timskim delom, ekskurzijami in terenskim
delom se naučijo prizadevati si za skupne cilje,
razvijajo medosebne veščine, se dogovarjajo
ipd.;
- se aktivno udeležijo ekskurzij in o njih napišejo
poročilo;
Vzgojni cilji (BITI)
- razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek
pripadnosti svojemu narodu in državi ter
spoštovanje njene naravne in kulturne dediščine;

Razvijanje spretnosti in veščin (NAREDITI)
- razvijajo spretnosti zbiranja in izbiranja, analize,
sinteze, kritične presoje vrednosti in uporabnosti
informacij in zgodovinskih virov;
- razvijajo sposobnost časovnih in prostorskih
predstav;

Razvijanje odnosov, ravnanja, naravnanosti in
stališč (BITI)
- razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in
sedanjost slovenskega naroda in njegovih
dosežkov ter utrjujejo narodno zavest in zavest o
državni pripadnosti;
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- se vzgajajo v zanimanju za družbene potrebe in
za reševanje skupnih prostorskih (trajnostnih)
problemov na nacionalni, regionalni in svetovni
ravni;
- razvijajo zavest o reševanju lokalnih,
regionalnih in svetovnih problemov po načelih
trajnostnega razvoja in načelih Svetovne
deklaracije o človekovih pravicah;
- s proučevanjem geografskih problemov drugih
narodov in kultur razvijajo lastno zavedanje in
spoštovanje le-teh.

- ocenijo pomen ohranjanja slovenske, evropske in
svetovne kulturne dediščine;
- razvijajo odgovoren odnos do varovanja okolja in
do ohranjanja kulturne dediščine;

- razvijajo sposobnost za razumevanje in
spoštovanje različnosti in drugačnosti ver, kultur in
skupnosti;
- razvijajo pozitiven odnos do raznolikosti in
multikulturnosti.

Vir: Učna načrta za geografijo in zgodovino, 2008.

Preglednica 10: Skupni pregled splošnih ciljev geografije in zgodovine v učnih načrtih za
gimnazije v letu 2008
Predmet/
število ciljev, kompetence

znanje (znati)
veščine (narediti)
vzgojni cilji (biti)
skupaj

geografija
število vseh
število
ciljev
medpredmetnih
ciljev GEO-ZGO
22 (40 %)
7
21 (38 %)
5
12 (22 %)
4
55 (100%)
16

zgodovina
število vseh
število
ciljev
medpredmetnih
ciljev GEO-ZGO
7 (26%)
3
6 (22%)
2
14 (52%)
5
27 (100,0)
10

Vir: Učna načrta za geografijo in zgodovino, 2008.

Preglednica 10 je nekakšen zbirnik učnih ciljev. Kot razberemo iz nje, je med
številom in klasifikacijo učnih ciljev med predmetoma kar opazna razlika. Geografija
navaja bistveno več učnih ciljev, pri čemer je v ospredju nivo znanja. Nasprotno je pri
zgodovini navedenih med splošnimi cilji največ z nivoja vzgojnih ciljev. V drugem
(četrtem) stolpcu smo izpisali tiste učne cilje, ki so medpredmetni in lahko iščemo
osnovo za tesnejše povezovanje.
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9
9.1

METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA
Opredelitev raziskovanega problema

V magistrskem delu obravnavamo medpredmetno povezovanje geografije in
zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih.
Osnovni raziskovalni problem je ugotoviti (analizirati), koliko sta geografija in
zgodovina med seboj v gimnaziji dejansko povezani in ali sta zadosti povezani.
Glavni namen empiričnega dela je ugotoviti stališča, mnenja in izkušnje učiteljev
geografije v programu gimnazija o medpredmetnem povezovanju. Ugotoviti želimo
njihov pogled na medpredmetno povezovanje na splošno, v nadaljevanju na primeru
geografije in zgodovine.
Da bi lahko stališča in izkušnje spoznali bolj celovito, smo vključili v raziskavo tudi
dijake, ki jim je posodobitev pouka pravzaprav namenjena. Čeprav so dijaki
pomemben člen v procesu pouka, se jih pogosto spregleda.
Kot tretje smo vključili pedagoške svetovalce za geografijo in zgodovino. To pa z
namenom, ker so z državne strani nosilci in spodbujevalci sprememb in nudijo
podporo šolam. Zaradi tega imajo veliko stika s šolami in posameznimi učitelji.
Na podlagi analiziranih podatkov vprašalnikov in intervjujev ter primerjalne analize
obstoječih učnih načrtov za geografijo in zgodovino smo želeli ugotoviti trenutno
stanje povezanosti med geografijo in zgodovino kot predmetoma, ki sta si (bila) v
učnih načrtih tradicionalno blizu in podati nekatere možnosti za intenzivnejše
povezovanje, kakor jih predlagata obstoječa učna načrta, jih prepoznajo učitelji
geografije in predlagajo dijaki.
9.2

Raziskovalna vprašanja

V raziskavi smo si zastavili več raziskovalnih vprašanj. Razdelili smo jih v dva sklopa.
Vprašanja v prvem sklopu se navezujejo na medpredmetno povezovanje na splošno,
v drugem sklopu pa so usmerjena na področje povezovanja med geografijo in
zgodovino.
Glavna raziskovalna vprašanja so:
 Kaj je medpredmetno povezovanje?
 Kakšna so stališča anketiranih do medpredmetnega povezovanja?
 Kakšen je namen medpredmetnega povezovanja?
 Kateri dejavniki vplivajo na medpredmetno povezovanje?
 Kakšna je vloga učnih načrtov pri medpredmetnem povezovanju geografije in
zgodovine?
 Kako je z vertikalnim povezovanjem pri pouku geografije?
 S katerimi predmeti se geografija najpogosteje povezuje?
 Kako se povezujeta geografija in zgodovina pri pouku?
 Kateri cilji pouka geografije se lažje dosegajo z medpredmetnim
povezovanjem z zgodovino?
 Katere geografske učne vsebine so posebej ustrezne za medpredmetno
povezovanje z zgodovino?
 Kakšen je vpliv mature na medpredmetno povezovanje?
 Kako usposobljeni so učitelji na področju medpredmetnega povezovanja?
 Kakšne izkušnje z medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine
imajo dijaki?
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9.3

Kaj menijo dijaki o povezanosti geografije in zgodovine?
V kolikšni meri dijaki izražajo pobude za povezovanje pri pouku?
Ali dijaki prepoznavajo spodbude učiteljev glede uporabe znanja zgodovine pri
pouku geografije?
Raziskovalne hipoteze

V magistrskem delu smo postavili raziskovalne hipoteze tako glede učiteljev kot
dijakov. Preveriti želimo, koliko izbrane značilnosti učiteljev vplivajo na
medpredmetno povezovanje.
Stopnjo povezanosti med spremenljivkami smo ugotavljali s χ²-preizkusom. V
primeru, da pogoji niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus.
Hipoteza 1: Izobrazba učiteljev (smer študija) vpliva na pogostost medpredmetnega
povezovanja geografije in zgodovine pri pouku geografije.
Hipoteza 2: Izobrazba vpliva na nabor predmetov, s katerimi učitelji povezujejo
geografijo.
Hipoteza 3: Usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje v času študija
je odvisna od njihove delovne dobe.
Hipoteza 4: Učitelji z daljšo delovno dobo v večji meri vertikalno in horizontalno
povezujejo učne vsebine pri pouku geografije.
Hipoteza 5: Učitelji z višjim strokovnim nazivom v večji meri vertikalno in horizontalno
povezujejo učne vsebine pri pouku geografije.
Hipoteza 6: Dijaki z višjo oceno pri geografiji izražajo pri pouku geografije več pobud
za povezovanje učnih vsebin z zgodovino.
Hipoteza 7: Dijaki višjih letnikov izražajo pri pouku geografije več pobud za
povezovanje učnih vsebin z zgodovino.
Hipoteza 8: Dijaki različnih letnikov različno prepoznavajo opozorila učiteljev glede
uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije in obratno.
Hipoteza 9: Dijaki z različno oceno pri geografiji različno prepoznavajo opozorila
učiteljev glede uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije in obratno.
Hipoteza 10: Dijaki višjih letnikov
povezovanjem geografije in zgodovine.

imajo

več

izkušenj

z

medpredmetnim

Hipoteza 11: Izkušnja medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine vpliva
na mnenje dijakov o povezanosti obeh predmetov.
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9.4

Raziskovalne metode

V magistrskem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode:
 deskriptivno metodo,
 kavzalno-neeksperimentalno metodo,
 komparativno metodo (primerjava in analiza učnih načrtov za geografijo in
zgodovino, primerjava odgovorov učiteljev in dijakov),
 metodo zbiranja podatkov,
 metodo anketiranja in intervjuja ter
 statistične metode (frekvenčna distribucija, strukturni deleži, aritmetična
sredina, χ²-preizkus).

9.5

Raziskovalni postopki

V magistrskem delu smo izvedli naslednje raziskovalne postopke. Najprej smo
anketirali gimnazijske profesorje geografije, v naslednji fazi pa izsledke dopolnili z
rezultati intervjujev določenih profesorje geografije in pedagoških svetovalcev za
geografijo in zgodovino.
9.5.1 Anketiranje učiteljev
Anketiranje smo izvedli med srednješolskimi učitelji geografije na različnih tipih
gimnazij (splošna, klasična, strokovna, umetniška). Ko smo tehtali načine
anketiranja, smo dali prednost klasični izvedbi po pošti pred spletnim anketiranjem.
Menili smo, da bo tako odzivnost učiteljev večja.
Pri zasnovi vprašalnika smo se oprli na evalvacijsko študijo o medpredmetnem
povezovanju v osnovni šoli (Sardoč in sod., 2004). Predhodno smo anketni
vprašalnik preizkusili pri nekaterih sodelavcih v šoli in jih prosili za mnenje.
Vprašalnike smo poslali v vse slovenske gimnazije, kjer poučuje okoli 180 učiteljev
geografije. 165 učiteljem smo poslali vprašalnik osebno na njihovo ime v šolo. Pri
ostalih 15 smo zaprosili vodjo strokovnega aktiva, da poskrbi za razdelitev
vprašalnikov med sodelavce.26
Glavni namen anketiranja je bil ugotoviti stanje medpredmetnega povezovanja
geografije in zgodovine v gimnazijskih programih, ugotoviti odnos učiteljev do
medpredmetnega povezovanja, odkriti primere dobre prakse, možnosti okrepitve
tega didaktičnega pristopa ipd.
Anketni vprašalnik27 je dokaj obsežen. Sestavlja ga 30 vprašanj zaprtega kot
odprtega tipa.
V prvem delu smo zbrali osnovne podatke o anketiranih (spol, delovna doba, smer
študija, strokovni naziv).
Sledi sklop vprašanj, pri katerih nas je zanimalo pojmovanje medpredmetnega
povezovanja, njegov namen in stališča anketirancev o njem. Posebno vprašanje je
bilo namenjeno dejavnikom, ki vplivajo na medpredmetno povezovanje. Navedli smo
16 dejavnikov. Zanimalo nas je dvoje: kako močno (štiristopenjska lestvica) vpliva
26
27

Seznam gimnazij smo pridobili na Zavodu RS za šolstvo.
Anketni vprašalnik je v prilogi A.
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posamezni dejavnik na medpredmetno povezovanje in v kakšno smer (ga spodbuja
ali ovira).
Nadalje nas je zanimalo
poznavanje, uporab in pomen učnih načrtov pri
medpredmetnem povezovanju.
V drugem delu so se vprašanja nanašala na povezave med geografijo in zgodovino.
V sklopu vprašanj smo ugotavljali pogostost rabe medpredmetnega povezovanja pri
določenih dejavnostih ter v različnih etapah pouka. Zadnji del vprašalnika je bil
namenjen izobraževanju in spopolnjevanju s področja medpredmetnega
povezovanja. Predvidevamo, da je strokovna usposobljenost učitelja med bistvenimi
dejavniki pri medpredmetnem povezovanju.
Ravno pri naštevanju ciljev in tem je bilo s strani anketiranih precej nejasnosti in
zmede.
Večina vprašalnikov je bila skrbno izpolnjena, nekateri anketiranci pa so odgovarjali
pomanjkljivo ali na določena vprašanja sploh niso odgovorili, zlasti na zadnja
vprašanja. Verjetno je k temu prispeval preobsežen vprašalnik.
Anketni vprašalnik je bil anonimen. Anketiranje je bilo opravljeno v februarju in
marcu 2008. Anketirali smo namenoma v delu šolskega leta, ki je za učitelje manj
stresen. Po 14 dneh smo vsem učiteljem poslali ponovno prošnjo za izpolnitev
vprašalnika, a večjega odziva ni bilo.
Do sredine marca 2008 je bilo vrnjenih 79 vprašalnikov, kar pomeni, da ga je
izpolnilo 44 % učiteljev geografije. Pričakovali smo višjo odzivnost. Pri analizi
podatkov razpolagamo z razmeroma nizkimi številčnimi vrednostmi. Domnevamo, da
so anketne vprašalnike izpolnili predvsem učitelji, ki imajo določeno afiniteto do
medpredmetnega povezovanja in/ali ga že izvajajo.
9.5.2 Intervjuvanje
Med raziskovanjem smo dodatno uporabili metodo intervjuja z namenom, da
poglobimo in nadgradimo mnenja anketiranih učiteljev. Intervjuji prinašajo marsikdaj
nasprotujoče si poglede, ki lahko zelo obogatijo pogled na določeno tematiko.
Intervju spada med kvalitativne metode raziskovanja, katerega namen je, da se
pridobi širok spekter mnenj in stališč, ki lahko zelo razširijo pogled raziskovalca na
obravnavano tematiko. Kvalitativni pristop se pojmuje kot interpretativni pristop. Pri
tem je pomembno, da raziskovalec prisluhne intervjuvanim osebam in tistemu, kar je
zanje pomembno (Mesec, 1998).
Vodilo pri izboru je bila pozitivna naravnanost intervjuvanih do medpredmetnega
povezovanja.
Namen intervjuja je bil dvojen:
 pridobiti širša, bolj poglobljena mnenja ter izkušnje o medpredmetnem
povezovanju v gimnaziji, zlasti med geografijo in zgodovino, in
 pridobiti komentarje k nekaterim ugotovitvam iz anketnega vprašalnika za
učitelje.
Uporabili smo polstrukturirani intervju. Protokol intervjuja28 je obsegal 17 okvirnih
vprašanj, ki so bila razdeljena v tri vsebinske sklope:
 splošen pogled na medpredmetno povezovanje;
 dejavniki, ki spodbujajo/ovirajo medpredmetno povezovanje;
 medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine.
28

Protokol intervjuja je v prilogi C.
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Prve intervjuje s štirimi pedagoškimi svetovalci in enim učiteljem geografije smo
izvedli že jeseni 2009. Ostale smo opravili od sredine januarja do sredine marca
2011. Z intervjuvanci smo se predhodno dogovorili po telefonu ali elektronski pošti.
Vsi so z veseljem pristali na razgovor. S svetovalci smo opravili intervjuje na Zavodu
za šolstvo, z eno intervjuvanko na domu, z eno v šoli, medtem ko smo z učitelji
opravili razgovore v šolah, kjer poučujejo. Intervjuji so trajali v povprečju poldrugo
uro. En intervjuvani se ni odločil za pogovor, ampak je odgovore podal pisno.
Odgovore intervjuvancev smo sproti zapisovali in doma napravili transkripcijo. Po
prepisu smo intervjuja poslali vsem intervjuvanim v pregled in dopolnitev. Zaradi
zagotovitve anonimnosti smo intervjuvane označili s črkami. Abecedni red sledi
časovnemu zaporedju opravljanja intervjujev. Pedagoški svetovalci so označeni od A
do F, učitelji geografije s črkami A do E, učitelji zgodovine od F do H.29
9.5.3 Anketiranje dijakov
Ker je medpredmetno povezovanje namenjeno dijakom, se nam je zdelo smiselno,
da jih vključimo v raziskavo.30 Namreč vidik dijakov je pogosto spregledan pri
medpredmetnem povezovanju. Raziskave oz. evalvacijske študije, ki vključujejo
dijake, niso prav pogoste. Z vključitvijo dijakov smo dosegli značilno pedagoško
triangulacijo učitelji–pedagoški svetovalci–dijaki.
Pripravili smo anketni vprašalnik z 18 vprašanji.31 Večina je bila zaprtega, le štiri
vprašanja so bila odprtega tipa.
Z vprašalnikom smo želeli pridobiti:
 mnenje dijakov o medpredmetnem povezovanju nasploh;
 izkušnje dijakov z medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine;
 mnenje dijakov o določenih razsežnostih povezovanja geografije in zgodovine.
Vprašalnik je bil anonimen. Odločili smo se za klasično izvedbo po pošti. Anketiranje
smo izvedli v 11 slovenskih gimnazijah v različnih krajih v Sloveniji.
Učitelji so razdelili vprašalnike v enem ali dveh oddelkih po lastni presoji. Opozorili
smo jih, da naj vključijo tudi dijake, ki so imeli izkušnjo z medpredmetnim
povezovanjem geografije in zgodovine.
Anketiranje je bilo izpeljano od 15. maja do 10. junija 2011. Ker so v tem času
maturanti že zaključili s poukom, jih nismo zajeli v vzorec. Vprašalnike so dijaki
izpolnjevali pri uri geografije.
Dijaki so večinoma skrbno odgovarjali na vprašanja. Slabše so odgovarjali na
vprašanja odprtega tipa. Ker smo predvidevali, da bi vprašanja odprtega tipa
podaljšala čas izpolnjevanja vprašalnika in bi morda marsikakšno vprašanje ostalo
neodgovorjeno, smo se odločili predvsem za vprašanja zaprtega tipa.

29

V nadaljevanju rabimo namesto pedagoški svetovalec/svetovalka le oznako svetovalec/svetovalka,
za gimnazijske profesorje pa učitelj/učiteljica.
30
V magistrski nalogi uporabljamo izraz dijak nevtralno, za oba spola, tako za dijake kot dijakinje.
31
Anketni vprašalnik za dijake je v prilogi B.
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9.6

Opis vzorcev in osnovne množice

9.6.1 Vzorec učiteljev
Anketirali smo 79 gimnazijskih učiteljev geografije. Med njimi je bilo 58 žensk (73,4
%) in 21 moških (26,6 %). Razmerje je pričakovano in skladno s feminizacijo
pedagoškega poklica. Vprašalnik je vključeval tudi podatek o delovni dobi
anketirancev.
Preglednica 11: Učitelji geografije glede na delovno dobo
Frekvenca (f)
Odstotek (%)
Delovna doba (leta)
do 10
11 do 20
21 do 30
31 do 40
Skupaj

14
35
23
7
79

17,7
44,3
29,1
8,9
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Največji delež, 44 % učiteljev, poučuje od 11 do 20 let, kar pomeni, da imajo že
precejšnje pedagoške izkušnje. Povprečna delovna doba znaša 19 let, standardna
deviacija je 8. Večina anketirancev je na sredini svoje poklicne poti.
V analizi smo preverili, ali obstaja povezava med delovno dobo in pogostostjo
medpredmetnega povezovanja. Predpostavljali smo, da je učitelj začetnik bolj
usmerjen v poučevanje svojega predmeta, z njim bolj obremenjen in zato ne
prepoznava potrebe po povezovanju z drugimi predmeti, ker ga preveč obremenjuje
že priprava na svoj predmet. Na drugi strani je bolj fleksibilen in dovzeten za
sodobne učne metode in didaktične pristope. Nasprotno so lahko učitelji z daljšim
stažem bolj togi in manj pripravljeni za spremembe. Obenem imajo bogate izkušnje
in bolj celosten pogled na pouk, kar manjka učiteljem s krajšo delovno dobo.
Dva anketirana imata višješolsko izobrazbo, 74 (93,7 %) visoko in štirje opravljen
magisterij. Stopnja izobrazbe zato ni razlikovalni kriterij med anketiranci.
Zanimala nas je tudi vrsta izobrazbe oz. smer študija. Domnevamo, da le-ta vpliva na
pogostost medpredmetnih povezav geografije in zgodovine.
42 učiteljev (53 %) je študiralo geografijo in zgodovino. 33 učiteljev (42 %) je poleg
geografije študiralo neki drugi predmet, najpogosteje sociologijo. Samo štirje so
študirali geografijo enopredmetno. Pri nadaljnji statistični obdelavi smo zaradi
prenizkih dejanskih frekvenc te štiri učitelje priključili tistim, ki niso študirali
zgodovine.
Anketiranci poučujejo v različnih programih gimnazije. 64 učiteljev (81 %) poučuje le
v enem programu gimnazije, od teh pričakovano večina (58,2 %) v programu splošna
gimnazija. V programu strokovna gimnazija uči 16 učiteljev (20,3 %). 15 anketirancev
poučuje v dveh oz. eden celo v treh programih gimnazije.
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Preglednica 12: Učitelji geografije glede na program gimnazije
Frekvenca (f)
Program gimnazije
splošna
klasična
strokovna
umetniška
splošna in strokovna
splošna in klasična
splošna in umetniška
splošna, klasična in umetniška
Skupaj

46
1
16
1
7
5
2
1
79

Odstotek (%)
58,2
1,3
20,2
1,3
8,9
6,3
2,5
1,3
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.
Preglednica 13: prikazuje učitelje glede na strokovni naziv. Skoraj polovica učiteljev ima
naziv svetovalec, dobra četrtina naziv mentor.
Strokovni naziv
brez naziva
mentor
svetovalec
svetnik
Skupaj

Frekvenca (f)
6
22
39
12
79

Odstotek (%)
7,6
27,8
49,4
15,2
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Struktura učiteljev glede na strokovni naziv se dokaj ujema z dolžino delovne dobe.
9.6.2 Vzorec intervjuvancev
Intervjuvali smo 14 oseb, ki se razlikujejo glede na kraj, delovno dobo in pedagoške
izkušnje. Intervjuje smo opravili s šestimi pedagoškimi svetovalci za geografijo oz.
zgodovino z Zavoda RS za šolstvo 32 ter osmimi učitelji geografije in zgodovine. Med
intervjuvanimi učitelji so štirje člani predmetne skupine za geografijo in dva člana
predmetne skupine za zgodovino. Eden izmed intervjuvanih učiteljev je pisec
učbenikov.
Med tremi učitelji zgodovine je eden študiral geografijo, poučuje oba predmeta, a več
zgodovine. Mnenja učiteljev, ki nista študirala geografije, so še posebej koristna, saj
predvidevamo, da se njun odnos do geografije razlikuje od učiteljev zgodovine, ki so
študirali geografijo. Vsi učitelji poučujejo na splošnih gimnazijah.

9.6.3 Vzorec dijakov
Anketirali smo 512 dijakov iz naslednjih šol: Gimnazija Ledina, Škofijska klasična
gimnazija Ljubljana (program klasična gimnazija), Gimnazija Litija, Gimnazija
Kočevje, Gimnazija Črnomelj, Gimnazija Piran, Gimnazija Kranj, Gimnazija Kamnik,
Dvojezična srednja šola Lendava (program splošna gimnazija), Biotehniški šolski
center Ljubljana (program tehniška gimnazija) in Ekonomska šola Ljubljana (program
ekonomska gimnazija).
Med 512 gimnazijci je bilo 188 dijakov (36,7 %) in 324 dijakinj (63,3 %). Prvošolcev je
bilo 88 (17,2 %), največ dijakov je bilo iz 2. letnika (314 ali 61,3 %), 3. letnik obiskuje
109 dijakov (21,3 %).
32

Dva izmed njih nista več zaposlena na Zavodu RS za šolstvo.
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Zbrali smo tudi podatke o zaključenih ocenah pri obeh predmetih ob koncu
preteklega šolskega leta. Podatki so osnova za primerjavo in testiranje hipotez.
Preglednica 13: Primerjava zaključenih ocen iz geografije in zgodovine
Predmet
Ocena
odlično
prav dobro
dobro
zadostno
nezadostno
Skupaj
aritmetična
sredina
standardni
odklon

Geografija
št.
%
141
27,6
173
33,9
133
26,1
59
11,6
4
0,8
510
100,0
3,76

Zgodovina
št.
%
132
25,9
156
30,6
163
32,0
55
10,8
4
0,8
510
100,0
3,70

1,007

0,996

Vir: Anketno delo, 2011.

Iz podatkov je razvidno, da je povprečna ocena pri geografiji nekoliko višja od tiste pri
zgodovini. Predvsem je pri geografiji več dijakov ocenjenih s prav dobro in odlično
oceno. Razlika med ocenama iz geografije in zgodovine statistično ni pomembna.
9.7

Obdelava podatkov

Ko smo v marcu 2008 prejeli zadnje vprašalnike učiteljev, smo pričeli z obdelavo.
Podatke smo najprej vnesli v Excelovo tabelo. Nadaljnjo statistično obdelavo smo
opravili s programom SPSS za Windows, verzija 17.
Ker večino pridobljenih podatkov predstavljajo atributivne spremenljivke, smo lahko
pri posameznih odgovorih izračunali predvsem frekvenčne distribucije, strukturne
odstotke ipd. Zaradi prenizkih frekvenc je bila omejena možnost izračunavanja
korelacijskih koeficientov med posameznimi spremenljivkami (npr. χ²-kvadrat).
Podobno smo obdelali podatke vprašalnikov za dijake.
Pri obdelavi intervjujev smo si pomagali z metodo odprtega kodiranja (Mesec, 1998).
Iz intervjujev smo izpisovali postavke, dele intervjujev, ki sporočajo podobno misel.
Nato smo izjave kodirali, kar pomeni, da smo jim poiskali najbolj ustrezen pojem oz.
kodo. Na ta način smo lahko bolj učinkovito prepoznavali bistvo sporočil.
Odprto kodiranje pomeni postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, to je iz
enot besedila. Posameznim delom besedila pripisujemo pojme. Besedila, ki smo jim
pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od drugih besedil, ki spadajo pod drug pojem
in tako organiziramo podatke (Mesec, 1998, str. 106-108).
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Preglednica 14: Postopek odprtega kodiranja za opredelitev medpredmetnega povezovanja
Intervjuvanec Postavka (zapis dela intervjuja)
Koda (pojem)
Svetovalec A
Obstajajo trije nivoji.
ravni povezovanja
Sodelovanje, dogovarjanje dveh
timsko delo
učiteljev.
Navezovanje, sklicevanje učitelja na
skupni cilji in vsebine
vsebine in cilje drugega predmeta.
navezovanje
Dijak povezuje znanje različnih
dijak povezuje
predmetov in ga je sposoben uporabiti.
Svetovalec B
Povezovanje dveh ali več predmetov.
različni predmeti

Svetovalka C

Svetovalka D

Svetovalka E
Svetovalka F
Učiteljica A

Učitelj B

Učiteljica C

Učitelj D
Učiteljica E
Učitelj F

Obstajajo različne ravni povezovanja.
Znanje je osvetljeno z več vidikov.
Učitelji gledajo vse preveč le svoj
»vrtiček«.
Učenci pridobijo znanje ločeno.
Učitelji ne povezujejo učnih vsebin,
dijaki morajo sami narediti povezave.
Različni predmeti in različne ravni
Vsakršne, zlasti vsebinske povezave,
niso smiselne.
Je izključno povezovanje načrtovanega
pedagoškega dela…
med različnimi predmeti in področji.
Povezava med predmeti, s katerimi
nadgradimo učinke neke tematike.
Rezultat je: 1 + 1 > 2.
Snov se predela bolj kompleksno.
Poudarek je na načrtovanju, to mora biti
na začetku…
Učitelj skuša dijake asociirati, spomniti
na določeno učno snov, povezano z
nečim.
Gre za povezovanje z učnimi cilji drugih
predmetov.
Snov je z nečim povezana, kar je v
učnih načrtih drugih predmetov.
Je en način povezovanja vsebin.
Združevanje ciljev, ko se splošni cilji
programa približajo predmetnim ciljem.
Kompleksna obravnava.
Združeni delamo bolje kot en sam
učitelj
Tema, o kateri se učijo dijaki tudi pri
drugih predmetih.
Včasih se navežem na drugega kolega.
Je iskanje skupnih stičnih točk.
Problem se opredeli iz več zornih kotov.
Neka določena tema, ki se obravnava
v istem času pri različnih predmetih.
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ravni povezovanja
večperspektivnost
samozaverovanost
izolirano znanje
dijak povezuje
ravni povezovanja
skupne vsebine in cilji
sočasnost
skupne vsebine
smiselnost
načrtovanje
različni predmeti
nadgradnja

kompleksnost
načrtovanje
dijak povezuje
skupni učni cilji
skupne učne vsebine
skupne učne vsebine
skupni učni cilji

kompleksnost
timsko delo
skupna učna vsebina
navezovanje
skupne učne vsebine
večperspektivnost
skupne vsebine
različni predmeti
sočasnost
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Učiteljica G

Učiteljica H

Učne ure, v katerih so povezane
skupne učne vsebine
vsebine iz različnih predmetov.
Osvetlimo iz več zornih kotov.
večperspektivnost
Vsebine obravnavamo pri različnih
različni predmeti
predmetih.
Je projekt, skupen načrt dveh učiteljev.
timsko delo
Učitelja skupaj posredujeta znanje s
skupni učni cilji
skupnimi cilji.
Vir: Protokoli intervjujev, 2009-2011.

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
10.1 Opredelitev, namen in stališča o medpredmetnem povezovanju
10.1.1 Opredelitev medpredmetnega povezovanja
Učitelji so morali najprej opredeliti pojem medpredmetno povezovanje. Vprašanje je
bilo odprtega tipa. Le štirje anketirani nanj niso odgovorili. Odgovori ostalih so bili bolj
ali manj izčrpni. Odgovore smo uvrstili v pet kategorij po vnaprej določenih kriterijih.
Pri razvrščanju (kategoriziranju) odgovorov v skupine obstaja nevarnost, da se
oblikuje posplošene kategorije preveč subjektivno in ostaja pomislek, ali je
anketiranec mislil zares tako, kot je njegov odgovor razvrstil raziskovalec. V
nadaljevanju podajamo podroben opis kategorij in pri vsaki navedemo značilen
primer.
 Skupni učni cilji
Odgovori jasno izpostavljajo povezovanje predmetov, da bi lažje dosegli skupne cilje.
Vsebina različnih predmetov je le sredstvo za njihovo doseganje. Čeprav ta
kategorija ne izključuje skupnih vsebin, daje prednost učnim ciljem. Značilna je
definicija: »Povezovanje dveh ali več predmetov, ki imajo sorodne cilje in jih je lahko
uresničiti pri več predmetih hkrati, tako da isti cilj ne razlagate pri obeh predmetih od
A do Ž. Na takšen način prihranite čas ter snovi ne predalčkate, ampak iščete
povezave.«
 Skupne vsebine
Za anketirance je bistvo medpredmetnega povezovanja obravnavanje skupnih tem,
vsebin ali vsebinskih sklopov oz. dopolnjevanje učnih vsebin med predmeti.
Primer odgovora: »Gre za povezavo lahko tudi več predmetov, ki se snovno
dopolnjujejo (slovenščina–zgodovina, zgodovina–geografija) in obravnavajo podobno
tematiko. Povezava je v tem smislu, da ne bi bilo treba dvema obravnavati iste
snovi.«
 Večstranska osvetlitev problema
V to kategorijo smo uvrstili odgovore učiteljev, ki prepoznajo bistvo medpredmetnega
povezovanja v večstranski osvetlitvi določenega problema ali učne vsebine. Le-ta je
zato predstavljena širše, iz zornih kotov različnih strok, ki skupaj prispevajo bolj
celosten pogled. Znanje je zato bolj poglobljeno in osmišljeno.
Značilen odgovor: »Povezovanje istih vsebin pri različnih predmetnih področjih, pri
čemer se ista vsebina oz. snov prikaže iz različnih zornih kotov, s čimer se krepi in
širi obravnavana snov in se povečuje njena uporabna vrednost. Dijaki slej ko prej
vidijo prednost v medpredmetnem povezovanju, isto snov se naučijo enkrat, znanje
pa lahko uporabijo večkrat.«
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 Sodelovanje med učitelji
V odgovorih je izpostavljeno sodelovanje učiteljev, bodisi na ravni skupnega
načrtovanja in /ali skupnega izvajanja pouka oz. druge dejavnosti.
Primer odgovora: »Učitelji analizirajo snov pri posameznih predmetih in ugotovijo, da
se določene teme podvajajo, ponavljajo ali pa so premalo zastopane. Te
pomanjkljivosti odpravijo. Poskušajo še izpeljati skupne aktivnosti, kjer se osvaja
snov več predmetov (tematski dnevi, ekskurzije)«.
 Drugo; vanjo smo uvrstili izstopajoče odgovore, ki jih nismo mogli uvrstiti v
nobeno izmed navedenih skupin.
Preglednica 15: Opredelitev medpredmetnega povezovanja
Definicija medpredmetnega povezovanja
skupni učni cilji
skupne učne vsebine ali teme
večstranska osvetlitev
sodelovanje učiteljev
drugo
Skupaj

Frekvenca (f)
6
31
14
21
3
75

Odstotek (%)
8,0
41,3
18,7
28,0
4,0
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

40 % vprašanih prepoznava skupne vsebine kot bistvo medpredmetnega
povezovanja. Če prištejemo še kategorijo skupni učni cilji, ki pomeni nadgradnjo
druge kategorije, ugotovimo, da polovica anketiranih opredeljuje medpredmetno
povezovanje v skupnem povezovanju tem. Očitno še vedno večina učiteljev pomisli
najprej na vsebinske povezave. Danes se pojmuje medpredmetno povezovanje
širše, na različnih nivojih, ki presegajo zgolj vsebinsko raven.
Spodbudno je, da se skoraj 30 % anketiranih zaveda pomena tesnejšega
sodelovanja med učitelji za izvedbo medpredmetnega povezovanja. Brez skupnega
sodelovanja (timskega dela) medpredmetnega povezovanja ne more biti.
Pri definiciji pojma medpredmetno povezovanje so bili nekateri izrazi pogosteje
uporabljeni, kot npr. sodelovanje in dopolnjevanje po osemkrat, osvetlitev iz več
zornih kotov sedemkrat, hkratnost obravnave snovi in manj podvajanja po štirikrat.
Definicije anketirancev smo primerjali z opredelitvami v literaturi. Trdimo, da so v
mnogočem prepoznali bistvo medpredmetnega povezovanja. Izpostavljajo sorodne
učne vsebine, potrebo po določanju skupnega cilja in sodelovanje med učitelji.
Za ilustracijo dodajamo nekaj izjav iz anketnega vprašalnika, ki ga je izpeljal
Vielhaber (2005, str. 5). S pojmom medpredmetni pouk nemški učitelji razumejo:
… »nalogo, da povežem posamezne predmete,
… učne sekvence (enote), ki imajo skupno osrednjo temo, ki jo obravnava več
predmetov,
…kadar se dva ali več sodelavcev dogovorijo, da obdelajo usklajeno različne
kompetence posameznih predmetov,
…kadar so učni cilji zastavljeni tako, da se jih s prepletanjem dveh ali več predmetov
lahko bolje doseže.
…ko učence občasno poučuje več učiteljev.«
Vielhaber (2005) poudarja, da je raznoterim definicijam skupno, da ne prepoznavajo
zgolj vrednosti znanstvenega potenciala drugih predmetov, pač pa enakovredno
vključujejo v učni proces tudi druge osebe.
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Odgovore učiteljev smo dopolnili s podatki iz intervjujev. Ko smo napravili zbirnik, so
se določene kode (pojmi) pojavile večkrat, kar jim daje večji pomen pri opredelitvi
medpredmetnega povezovanja.
Preglednica 16: Zbirnik kod za vprašanje opredelitev medpredmetnega povezovanja
Koda (pojem)
skupni cilji in vsebine
različni predmeti
ravni povezovanja
dijak sam povezuje znanje
večperspektivni prikaz
timsko delo učiteljev
navezovanje na predmet
načrtovanje
sočasnost
smiselnost
nadgradnja znanja
projekt
Skupaj

Frekvenca (f)
12
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
38

Vir: Protokoli intervjujev, 2009-2011.

Intervjuvani prepoznajo podobne poudarke kot v anketirani učitelji. Najpogosteje so
omenjali skupne učne vsebine, ki so ponekod navedene skupaj s cilji. Petkrat so
navedeni samo skupni cilji. Intervjuvani omenjajo sodelovanje več različnih
predmetov. Le svetovalka D omeni tudi povezovanje v okviru enega predmeta
(monodisciplinarne povezave). Bistvena razlika je v tem, da nekateri svetovalci
izpostavijo različne ravni (nivoje) povezovanja oz. povezovalne elemente.33 Nekateri
intervjuvanci navajajo bistvene značilnosti medpredmetnega povezovanja, kot so
smiselnost, načrtovanost, hkratnost obravnave ipd. Vidik dijaka izpostavljajo trije
intervjuvanci.
Kot primer navajamo dve definiciji. Učiteljica C pravi: »Medpredmetno povezovanje je
način združevanja vsebin in združevanja ciljev, ko se splošni cilji programa približajo
predmetnim ciljem geografije. To pa z namenom, da bi se vsebino obdelalo
kompleksno. Geografija je že kot veda kompleksna.«
Definicija izhaja iz bistva geografije kot povezovalne stroke na eni strani in na drugi
podčrta širši vidik povezovanja, ko se predmetni cilji vgrajujejo v kurikularne cilje
programa gimnazije. Navedena opredelitev se nam zdi zelo celovita, saj zajame
bistvo medpredmetnosti, še zlasti z vidika geografije.
Nekoliko drugačna je definicija učiteljice H. »Medpredmetno povezovanje je projekt,
skupen načrt dveh učiteljev, ki učita dva predmeta, kjer skupaj posredujeta znanje s
skupnimi cilji, ki jih oblikujeta.« Iz definicije razberemo pomen načrtovanja in potrebo
po tesnem sodelovanju. Zaradi obeh značilnosti intervjuvanka označi medpredmetno
povezovanje za projekt.
10.1.2 Namen medpredmetnega povezovanja
Vprašanje o namenu medpredmetnega povezovanja je bilo zaprtega tipa. Zbrali
smo tako mnenja učiteljev kakor dijakov. Anketiranci so med več možnimi izbrali dva
najbolj ustrezna odgovora. Nekateri anketiranci so pripomnili, da bi se lahko odločili
za več možnih odgovorov, če bi navodila to dopuščala.
33

Ločimo povezovanje na nivoju vsebin, ključnih konceptov, dejavnosti, veščin in vzgojnih ciljev.
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Preglednica 17: Mnenje učiteljev o namenu medpredmetnega povezovanja
Frekvenca (f)
Odstotek (%)
Namen medpredmetnega
od števila
povezovanja
celostno, poglobljeno znanje
trajnejše znanje
bolj ekonomičen pouk
večja učna motivacija
več sodelovanja med učitelji
laže doseganje ciljev geografije
drugo
Skupaj

anketiranih
učiteljev
74,7
59,5
25,3
13,9
16,5
6,3
2,5

59
47
20
11
13
5
2
157

Vir: Anketno delo, 2008.

V kategoriji »drugo« sta bila le dva odgovora: en anketiranec razume namen
medpredmetnega povezovanja kot preprečevanje »popredalčkanosti« znanja, drugi
pa meni, da na ta način sledimo evropskim trendom.
Največ učiteljev prepozna smisel medpredmetnega povezovanja v doseganju
celostnega znanja. Tak odgovor je izbralo 59 izmed 79 anketirancev, kar je tri
četrtine vseh (74,7 %). Na drugo mesto se je uvrstil odgovor trajnejše in bolj
življenjsko znanje, za kar se je odločilo 47 vprašanih (60 %). Pogostost obeh
odgovorov kaže, da učitelji razumejo temeljni namen medpredmetnega povezovanja.
Morda je k visokemu številu odgovorov pripomoglo dejstvo, da sta bili obe možnosti
odgovorov navedeni v vprašalniku na prvih mestih. Preseneča nizko število
odgovorov glede učne motivacije, še zlasti, ker na drugi strani veliko učiteljev navaja,
da ta pristop pogosto uporabijo kot uvodno motivacijo. Prav tako večina ne vidi v
takšnem pristopu lažjega doseganja ciljev pouka geografije, saj ga je navedlo le pet
učiteljev ali 6,3 %. Število odgovorov preseneča, razlagamo si ga lahko tudi s pozicijo
odgovora na predzadnjem mestu v vprašalniku.
Pogledali smo še pogostost pojavljanja kombinacije dveh odgovorov. Kar 42 %
anketiranih navaja skupaj odgovora trajnejše in bolj celostno znanje. Sledi ji
kombinacija celostno znanje in bolj ekonomičen pouk (12,7 %), na tretjem mestu s
skoraj 9 % je trajnejše znanje in bolj ekonomičen pouk ter s šestimi odgovori
kombinacija odgovorov celostno znanje in tesnejše sodelovanje med učitelji.
Podobno kot učitelje smo vprašali tudi dijake o namenu medpredmetnega
povezovanja. Vprašanje je bilo zaprtega tipa. Izmed šestih možnosti so dijaki lahko
izbrali največ dve.
Preglednica 18: Mnenje dijakov o namenu medpredmetnega povezovanja
Frekvenca ( f )

226
80
122
259

Odstotki ( %) od
števila
anketiranih
dijakov
44,1
15, 6
23,8
50,6

78
195

15,2
38,0

Namen medpredmetnega povezovanja

Pridobim bolj celostno znanje.
Pouk me bolj motivira za učenje.
Pri pouku sem bolj aktiven.
Znanje znam sam povezovati v drugih
situacijah in pri drugih predmetih.
Več se naučim.
Učim se enkrat, znanje pa lahko izkažem pri
dveh ali več predmetih.
Skupaj

960

Vir: Anketno delo, 2011.
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Vseh odgovorov je bilo 960, kar pomeni, da je 94 % dijakov navedlo dva odgovora.
Dijaki so najpogosteje (polovica vprašanih) odgovorili, da znajo pridobljeno znanje
sami povezovati v drugih situacijah. Na prvo mesto postavljajo transferno vrednost
znanja. Na drugi strani se zavedajo, da na ta način usvojijo bolj celostno znanje. Za
to opcijo se je odločilo 44 % dijakov. Na tretjem mestu je pragmatičen odgovor, da
lahko znanje, ki so ga usvojili pri enem predmetu, dokažejo pri drugem in zanj
pridobijo ocene pri več predmetih.
Opazno manj dijakov je odgovorilo, da »se več naučim« (15,2 %) in da »pomeni
takšen pouk dodatno motivacijo za učenje« (15,6 %). Kako si to razlagamo? Menimo,
da dijaki pravilno razumejo smisel medpredmetnega povezovanja, ki ni v dodatnem
kopičenju znanja, ampak poudarja kakovostno drugačno znanje (»pridobim bolj
celostno znanje«). Nekoliko nas preseneča nizek delež odgovorov glede pomena
učne motivacije. Še zlasti, ker želijo ponavadi učitelji tudi s tem pristopom dijake
dodatno motivirati. Primerjava odgovorov učiteljev in dijakov pokaže na nekaj
podobnosti. Oboji ne pripisujejo medpredmetnemu povezovanju velikega pomena
glede učne motivacije. Tu prihaja do nasprotja med navedki v literaturi (Drake, Burns,
2004) in našimi ugotovitvami. Poudariti je potrebno, da so odgovori dijakov po
kategorijah veliko bolj razpršeni kot odgovori učiteljev.
Odgovori intervjuvanih učiteljev in svetovalcev so segali na področje definicije ali
kakšnega izmed pogojev, vendarle lahko izluščimo skupne imenovalce. Med glavnimi
cilji medpredmetnega povezovanja je drugačno, bolj kakovostno znanje. Opredelijo
ga z oznakami: celovito oz. celostno znanje (štirikrat), trajnejše znanje (3),
kompleksno znanje (2), življenjsko znanje (2) in po enkrat uporabno znanje, višje
ravni znanja, osmišljeno znanje, aktualno znanje, večji učinek. Je nasprotje razbitega
ali razdrobljenega znanja, ki ga najpogosteje (5) označijo kot »popredalčkano«
znanje.
Nekateri intervjuvanci izpostavljajo vlogo dijaka. Medpredmetni pouk naj razvija
sposobnosti, da znajo dijaki z učiteljevo pomočjo sami (po)iskati povezave v drugih
(in drugačnih) situacijah. Glavni namen medpredmetnega povezovanja prepozna
svetovalka E v transferni vrednosti znanja, »da znajo dijaki povezati znanje tudi z
življenjem oz. prenesti šolsko znanje na življenjske situacije.«
Učitelj B razmišlja: »Učenci neko snov vkalupljajo v neki predmet in jo z njim
asociirajo… Učitelj mora opozarjati in vpletati te povezave, da učence spomni
(asociira), da so o tem slišali že nekje drugje, pri drugem predmetu«.
Izkušnja učitelja D je drugačna: »Včasih dijaki sami opazijo ali opozorijo na zveze, in
sicer s postavljanjem takšnih vprašanj. Tako dijaki včasih tudi sami ugotovijo
povezavo«. Njemu se pridružuje svetovalec A, ki vidi namen povezovanja v tem, da
»je dijak sposoben razmišljati celostno, izven okvirov posameznega predmeta.« Iz
izkušenj je znano, da so dijaki le redkokdaj zmožni znanje povezovati sami.
Učiteljeva naloga in dolžnost je, da jim glede tega »odpira oči«.
Učni načrt za geografijo prav tako eksplicitno izpostavi pomen razvijanja veščine
povezovanja. »Dijaki se zavedajo pomena povezovanja različnega znanja in veščin
kot načina celovitega obravnavanja sodobnih problemov za kakovostnejše
razumevanje dogajanja okrog sebe« (Učni načrt za geografijo, 2008, str. 9).
Učiteljica H razume smisel oz. cilje še nekoliko širše. »Zanimivo je, če dva predmeta
vsak na svoj način predstavita neko snov. Dve različni poti. Primerjalnost. Dijaki tudi
vidijo sodelovanje učiteljev različnih predmetov. Smisel je v rušenju raznih tabujev in
spoznavanju kolegov.«
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Intervjuvanka opozori na več dimenzij povezovanja, ne le z vidika dijakov, ampak tudi
z vidika učiteljev. Prav tako poudari vrednost dveh različnih pristopov (poti) k
spoznavanju stvarnosti. Ni potrebno niti zaželeno, da se predmeta preveč prilagajata
drug drugemu. Pred prevelikim prilagajanjem je svaril že Zgonik (1995). Bogastvo
medpredmetnega povezovanja je v ohranjanju posebnosti obeh povezujočih se
predmetov.
Svetovalec A osvetli še en vidik povezovanja. Medpredmetno povezovanje razbija
miselnost, da je samo posamezni učitelj odgovoren za dijakovo znanje. Del
odgovornosti za njegovo znanje prevzemajo še drugi učitelji. Zato govori o t. i.
»razpršeni odgovornosti«.
Svetovalka D opredeli kot glavni cilj »doseganje specifičnih predmetnih in skupnih
vsebinskih, proceduralnih in procesnih ciljev«. Dopolni jo svetovalka F: »Cilj je tudi
nadgrajevanje tistih ciljev 34, ki niso v lasti enega predmeta oziroma področja. Koliko
bomo to vključili pri posameznem predmetu, pa se moramo dogovoriti.«
Kot vidimo, večina intervjuvanih poudari predvsem dva temeljna cilja
medpredmetnega povezovanja:
 bolj kakovostno znanje in odpravljanje »popredalčkanosti« znanja,
 opozarjanje dijakov, da sami prepoznavajo možnost povezovanja znanja
(raven razvijanja veščine).
10.1.3 Stališča o medpredmetnem sodelovanju
Stališča učiteljev o medpredmetnem povezovanju smo pridobili z vprašanjem
odprtega tipa, zato je bila paleta odgovorov zelo pestra. Le trije anketirani na
vprašanje niso odgovorili. Pri odgovorih smo oblikovali pet kategorij. Navajamo opise
kategorij in pri vsaki tipičen primer iz anketnega vprašalnika. Pri kategoriziranju in
interpretaciji odgovorov je potrebno poudariti, da je bilo različna stališča težko uvrstiti
v določeno skupino, saj so bili nekateri odgovori zelo kratki in nejasni.
 Pozitivna izkušnja
Anketiranci eksplicitno izražajo, da imajo poleg pozitivnega stališča do
medpredmetnega povezovanja že lastno pozitivno izkušnjo, ki pa je večinoma ne
utemeljijo ali predstavijo.
Primera: »Jaz ga uporabljam (medpredmetno povezovanje, op. a.) vseskozi, ker se
mi zdi, da dijaki lažje povezujejo in dosegajo cilje pri geografiji.«
»Ga podpiram in izvajam«.
 Podpora brez izkušnje
Medpredmetno povezovanje je koristno in potrebno. Anketiranci so do njega
pozitivno naravnani, vendar še nimajo lastne izkušnje. Marsikdaj niso utemeljili,
zakaj se je smiselno povezovati. 15 učiteljev izrazi stališče do medpredmetnega
povezovanja le z eno samo besedo, npr. »pozitivno«, a brez kakršne koli utemeljitve.
Primer: »Nujno potrebno, saj temelji na veščini prihodnosti - timskem delu učiteljev.
Tega se šele učimo. Dijakom prinaša bolj povezane vsebine za trajnejše znanje, ki ni
samo faktografsko pomnjenje podatkov (višja taksonomska raven).«

34

Npr. delo s sodobno informacijsko tehnologijo, sodelovalno učenje, terensko delo, delo z viri v
najširšem smislu besede ipd.
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 Podpora z izraženimi omejitvami (pogoji)
Anketiranci medpredmetno povezovanje načelno podpirajo, vendar se zavedajo
realnosti, možnih omejitev in ovir. Za izvajanje takšnega pouka morajo biti
zagotovljeni določeni pogoji.
Primera:
»Če je načrtovano in dobro pripravljeno, lahko prinese dobre rezultate in boljšo klimo
v kolektivu.«
»Lahko bi ga bilo več, vendar so številne ovire, učni načrti niso usklajeni, malo
pripravljenosti pri kolegih.«
 Zadržanost, skepsa
Do tega didaktičnega pristopa so anketiranci zadržani, v ospredje postavljajo možne
ovire in slabosti, čeprav medpredmetnega povezovanja izrecno ne zavračajo.
Primera:
»Ni edina zveličavna stvar.«
»Naj bo spontano. Sedaj je to moderno, zato vodstva šol silijo učitelje v povezave
(vsak vsaj enkrat letno). Teme pa so pogosto neprimerne, učni načrt jih ne
predvideva ali pa gre za takšne podrobnosti, ki bodo dijake le obremenile.«
 Drugo
Sem smo uvrstili ostala stališča, ki niso sodila v nobeno izmed zgornjih kategorij.
Preglednica 19: Stališča učiteljev glede medpredmetnega povezovanja
Stališča
pozitivna izkušnja
podpora brez izkušnje
podpora z izraženimi omejitvami
zadržanost, skepsa
drugo
Skupaj

Frekvenca (f)
10
32
20
10
4
76

Odstotek (%)
13,2
42,1
26,3
13,2
5,2
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Izmed 76 le en anketiranec zavrača medpredmetno povezovanje. Izrazito pozitivno
stališče do medpredmetnega povezovanja, ki ga potrjuje praksa, ima le 13 %
učiteljev. Iz odgovorov lahko predvidevamo, da prihajajo predvsem iz gimnazij, ki so
bile v preteklih letih vključene v različne inovativne projekte Zavoda za šolstvo
(evropski oddelki, didaktična prenova gimnazij…), kjer so načrtno in sistematično
uvajali drugačne oblike pouka. Ti učitelji so pridobili pozitivne izkušnje, ki so jih v
odgovorih v anketnem vprašalniku bolj ali manj poglobljeno predstavili.
Zanimivi so odgovori kategorije »podpora brez izkušnje«, kjer se vprašani načelno
strinjajo s takšnim načinom dela. Nekateri izražajo celo navdušenje nad novimi
oblikami in pristopi. Kljub takšni naravnanosti še niso preizkusili medpredmetnega
povezovanja. Kar 15 izmed 32 anketirancev je izrazilo svoje stališče le z eno ali
nekaj besedami (najpogosteje z izrazi »pozitivno, dobro, potrebno, nujno«).
Predpostavljamo, da so to učitelji, ki so sicer deklarativno naklonjeni
medpredmetnemu povezovanju, a zaradi določenih ovir ne poskusijo s tem
didaktičnim pristopom.
Odgovori tretje kategorije so realni. Dobra četrtina anketirancev se zaveda pozitivne
vloge medpredmetnega povezovanja, a ostajajo realisti. Zavedajo se, da morajo biti
za uspeh in učinkovitost medpredmetnega povezovanja izpolnjeni določeni pogoji.
Izpostavljajo različne omejitve, kot so npr. nepripravljenost kolegov za sodelovanje,
neusklajenost in preobsežnost učnih načrtov, nenavajenost, urnik in druge
organizacijske težave.
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Učitelji v četrti kategoriji niso izrecno proti medpredmetnemu povezovanju, vendar
jasno izražajo dvom ali zadržanost. Glede na dejansko majhno prisotnost
medpredmetnega povezovanja (npr. pri rednem pouku ga »nikoli« ali le »občasno«
izvajata skoraj dve tretjini vprašanih) vsekakor preseneča tolikšen delež odgovorov
prve in druge kategorije.
Čeprav je medpredmetno povezovanje precejšnja vsebinska in organizacijska novost
v šoli, izrazito odklonilnih stališč nismo zasledili. Morda tudi zato ne, ker se učitelji niti
ne zavedajo, koliko dodatnega dela prinaša. Drugi razlog je v tem, da več kot
polovica učiteljev, ki jim je bil vprašalnik poslan, le-tega ni izpolnila. Predvidevamo,
da so med njimi tudi, če ne predvsem učitelji, ki niso naklonjeni medpredmetnemu
povezovanju.
Odgovore o stališčih glede medpredmetnega povezovanja smo dopolnili še z mnenji
iz intervjujev. Svetovalec A meni: »Medpredmetno povezovanje ni le pedagoška,
ampak kar življenjska nuja. Svet dojemamo celostno«. Svetovalka C enako poudari,
»da je absolutno potrebno oz. nujno. Za dijake je takšen način poučevanja zelo
koristen. Tako dijak doživi povezanost vsega že v šoli, ne šele v življenju.«
Svetovalec B razmišlja nekoliko drugače: »Razlikujem tri nivoje (ravni) povezovanja:
včasih je nujno, včasih je koristno, včasih je nepotrebno. Glede uporabe
medpredmetnega povezovanja je potrebno najprej temeljito premisliti o smiselnosti in
nato skrbno načrtovati«. Svetovalka E se mu pridružuje in pravi, da je potrebno
pretehtati smiselnost povezovanja.
Dva izmed svetovalcev podčrtata mesto geografije kot povezovalnega predmeta.
Geografija ni bazična stroka, ampak je zasnovana medpredmetno. »Ravno zaradi
tega se včasih pojavi sama po sebi nekakšna samozadostnost,« razmišlja svetovalec
A. Le-ta lahko preprečuje potrebo po povezovanju z drugimi predmeti.
Medpredmetno povezovanje se zdi pomembno tudi svetovalki D: »Je eden od
pomembnih didaktičnih pristopov, ki omogoča doseganje specifičnih ciljev, katerih
rezultat je poglobljeno, primerjalno in povezano znanje, ki ga drugi didaktični pristopi
ne omogočajo«.
In kakšna so stališča učiteljev? Učitelj B je naklonjen medpredmetnemu
povezovanju. Poudari, da mora povezovanje opravljati učitelj. Geografija kot stroka
ne sme biti izolirana. Obenem ostro nasprotuje vsakršnemu zlivanju ali lepljenju
predmetov.
Učiteljica C je o takšnem načinu dela razmišljala že v preteklosti in ga vgrajevala v
pouk. Pri povezovanju je geografija vedno sodelovala kot nosilni ali pridruženi
predmet. Poudari, da je bilo takšnega povezovanja nekoč res manj.
Učitelj D izraža nekakšno dvojno držo v stališču. Po eni strani mu je včasih nekoliko
odveč, ko pomisli na vse potrebno dogovarjanje, usklajevanje, načrtovanje in
administriranje. Na drugi strani je zelo koristno in ga veseli. Tudi učiteljica E občasno
izvaja takšno obliko pouka: »Določene snovi ne morem razložiti brez zgodovinskega
ozadja«.
Učitelj F pravi, da ga je treba vzpodbujati, kadar je smiselno. Svari pred umetnimi
povezavami in povezovanjem, ki je samo sebi namen. Učiteljica G doda, da je
koristno, kadar povezujemo vsebine, ki so v učnem načrtu. Motijo pa jo »izmišljene«
učne vsebine. Zagovarja smiselnost povezovanja. Tudi učiteljica H ima pozitivno
izkušnjo, vendar pripomni, da je z medpredmetnim povezovanjem veliko dela.
»Medpredmetno povezovanje je potreba, koristi lahko obema učiteljema, predvsem
pa je pomemben odziv pri dijakih.«
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Sedem intervjuvanih izraža nujnost oz. neobhodno potrebnost medpredmetnega
povezovanja. Na drugem mestu po pogostosti odgovorov intervjuvancev je
ugotavljanje smiselnosti in naravnih povezav.
Ker nas je presenetil velik razkorak med načelno visoko opredelitvijo za
medpredmetno povezovanje na eni in razmeroma majhno število učiteljev, ki imajo
dejanske izkušnje s povezovanjem na drugi strani, smo v intervjujih želeli ugotoviti
razloge za razhajanja.
Po mnenju intervjuvanih so glavne ovire pri prizadevanjih za medpredmetno
povezovanje:
 večji obseg dela oz. dodatno delo,
 potreben čas tako za usvojitev nove miselnosti kakor za samo realizacijo
(načrtovanje, izvajanje, vrednotenje),
 pripravljenost učitelja za uvajanje novosti,
 zakon inercije, saj šola deluje kot zelo tradicionalna, rigidna ustanova,
 organizacijske težave (urniki, prostor…),
 pretiran formalizem in administriranje,
 slabi medsebojni odnosi v zbornici,
 strah pred izginotjem predmeta,
 strah pred nepredelano učno snovjo zaradi vključenosti v projekte ipd.,
 učiteljeve značajske posebnosti in
 pomislek o vlogi določenega predmeta v nekem konkretnem projektu.
Med pogoji učiteljica H omeni: »Poznati moraš tudi učitelja, s katerim se boš
povezoval, da izvabiš čim več iz medsebojnega sodelovanja. Tu ne more biti veliko
improvizacije. Pomemben je način dela posameznega učitelja.«
Značajske lastnosti poudari učitelj F: »Je vsekakor povečan obseg dela ob rednem
pouku. Pri takšnem delu je treba biti kreativen, napori so veliki. Namreč ne gre le za
podajanje vsebin. Še nekaj, nekateri učitelji se težko prilagajajo.«
10.2 Dejavniki medpredmetnega povezovanja
10.2.1 Vloga dejavnikov po mnenju anketiranih učiteljev
Na medpredmetno povezovanje vplivajo različni dejavniki, ki smo jih predstavili že v
teoretičnem delu naloge. Zato smo jim namenili posebno vprašanje. Anketiranci so
morali pri 16 dejavnikih določiti smer in stopnjo njihovega vpliva. Smer vplivanja so
označili z znakom plus (+), če (po njihovem mnenju)
dejavnik spodbuja
medpredmetno povezovanje oz. z znakom minus (-) v primeru, da ga ovira. Drugi del
vprašanja je ugotavljal stopnjo vplivanja na medpredmetnost. Uporabili smo
štiristopenjsko lestvico, pri čemer pomeni: 1 = malo vpliva, 2 = delno vpliva, 3 =
precej vpliva in 4 = močno vpliva.
Pri obdelavi podatkov se je izkazalo, da vprašanje ni bilo zastavljeno dovolj
razumljivo, saj v povprečju 20 učiteljev ni označilo bodisi smeri vpliva bodisi stopnje
jakosti. Nepopolne odgovore smo izločili iz analize. Število odgovorov je bilo zato
med 57 in 59 za posamezni dejavnik.
Zaradi navedenih zapletov smo pri obdelavi podatkov v programu SPSS za Windows
17 podatke preuredili v 8-stopenjsko lestvico tako, da prve štiri stopnje (1- 4)
pomenijo oviranje, zadnje štiri (5-8) pa spodbujanje. Podrobnejšo opredelitev kaže
tabela.
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stopnja 1
močno
ovira

stopnja 2
precej
ovira

stopnja 3
stopnja 4
delno ovira zelo malo
ovira

stopnja 5
zelo malo
spodbuja

stopnja 6
delno
spodbuja

Preglednica 20: Dejavniki, ki vplivajo na medpredmetno povezovanje
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stopnja 7
precej
spodbuja

stopnja 8
močno
spodbuja

Po rezultatih anketnega vprašalnika so najpomembnejši dejavniki vezani na učitelja.
Izstopata učiteljevo znanje in afiniteta (7,7) do določenega predmeta.35 74 %
anketirancev se je odločilo, da ta dejavnik »močno spodbuja«, skupaj z možnostjo
»precej spodbuja« pa meni 93 % vprašanih. Pri medpredmetnem povezovanju je
pomemben učiteljev notranji nagib oz. njegovo zanimanje za določen predmet in
lastno znanje o njem. Dejstvo lepo podpira misel učiteljice C: »Geografijo pri pouku
povezujem z zgodovino, kjerkoli je možno in potrebno. Od drugih predmetov največ s
slovenščino, ker mi je ljuba.«
Lastno znanje in odnos do medpredmetnega povezovanja je prvi pogoj, da učitelj
prične razmišljati o povezovanju z drugimi predmeti. Ostali dejavniki postanejo
pomembni šele, ko se je učitelj načelno že odločil za ta didaktični pristop.
Na drugem mestu po pogostosti so učiteljeve izkušnje (7,1). Za 7. in 8. stopnjo se
je odločilo po 23 učiteljev, kar je skupaj več kot 80 %. Učiteljeva reflektirana pozitivna
ali negativna izkušnja pomembno usmerja njegovo delo v razredu. Če se novi učni
pristop izkaže kot uspešen, učitelj še poseže po njem in ga nadgradi. Iz odgovorov
lahko sklepamo, da imajo učitelji več pozitivnih izkušenj, čeprav so na drugi strani
odgovori na vprašanje o stališčih do medpredmetnega povezovanja pokazali, da
imajo učitelji z medpredmetnim povezovanjem malo izkušenj.
Na tretjem mestu je strokovna usposobljenost. 75 % vprašanih meni, da ta močno
ali vsaj precej spodbuja odločitev (7. in 8. stopnja). S tega gledišča je zaželen
dvopredmetni študij, saj že sam po sebi daje možnosti za več povezovanja.
Četrto mesto je zasedlo stalno strokovno spopolnjevanje, kjer 44 % anketirancev
meni, da precej spodbuja udejanjanje medpredmetnega povezovanja, kar dobra
četrtina pa je prepričanih, da spopolnjevanje zelo močno vpliva na uvajanje takšnega
pristopa. Upoštevaje obe stopnji 70 % anketirancev navaja stalno spopolnjevanje kot
pomemben spodbujevalni dejavnik. Ponovno zasledimo neujemanje med odgovori,
saj na vprašanje o spopolnjevanju za medpredmetno povezovanje učitelji
odgovarjajo, da so bili tovrstni seminarji redki.
Precej manjši vpliv imajo učni načrti. V vprašalniku je bil med dejavniki na prvo
mesto uvrščen učni načrt za geografijo. Odgovori anketirancev so se porazdelili.
Skoraj tretjina anketirancev meni, da učni načrt za geografijo bolj ali manj ovira
pogostejše udejanjanje medpredmetnega povezovanja. Odgovori se nanašajo na
učni načrt za geografijo (pred prenovo v septembru 2008), kjer so bile povezave
eksplicitno omenjene redko ali sploh ne. Kljub temu delež odgovorov preseneča, saj
je geografija kot znanost izrazito interdisciplinarna. Tretjina anketirancev meni, da
učni načrt delno spodbuja, medtem ko slaba tretjina misli, da učni načrt močno oz.
precej spodbuja takšen pristop. Na takšne ocene je nedvomno vplivala zasnova
učnega načrta, ki medpredmetnega povezovanja ni opredeljevala širše. Morda ga
učitelji preslabo poznavajo oz. uporabljajo v praksi.
Le malo večji pomen kot učnemu načrtu za geografijo pripisujejo učitelji poznavanju
učnih načrtov drugih predmetov. 54 % jih navaja, da učni načrti drugih predmetov
precej oz. močno spodbujajo medpredmetno povezovanje, kar je skladno s
pričakovanji. Če se želimo medpredmetno povezovati, moramo poznati učne cilje in
vsebine drugih predmetov, šele nato lahko ugotavljamo povezave z geografijo.
Predpostavljamo, da učitelji dokaj dobro poznajo učni načrt za svoj predmet, medtem
ko je poznavanje učnih načrtov drugih predmetov pogosto šibko.
35

Število v oklepaju (med tekstom) oz. vrednost v krogih ( na sliki 12) pomeni aritmetično sredino
odgovorov.
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Analiza sklopa »odnosi z udeleženci izobraževanja« kaže, da stopijo na prvo mesto
odnosi s sodelavci, pri čemer je 57 % učiteljev mnenja, da precej oz. zelo močno
vplivajo na medpredmetno povezovanje. Podatki ne presenečajo, saj je za učinkovito
medpredmetno povezovanje odločilnega pomena sodelovanje s kolegi. Tega ni
možno izvesti v slabi šolski klimi oz. medsebojnih odnosih. Tudi na osnovi izkušenj
menimo, da so dobri medsebojni odnosi pogoj za uspešno strokovno sodelovanje v
šoli.
Sodelovanje v strokovnem aktivu se je uvrstilo na drugo mesto, saj ga prepozna
kot dejavnik s precej močnim in močnim spodbujevalnim vplivom 44 % vprašanih,
tretjina pa jih ocenjuje, da vpliva delno pozitivno. Nekateri učitelji ne prepoznajo
sodelovanja v aktivu kot večjo možnost za povezovanje Razlagamo si lahko, da se
geografija povezuje v šoli tudi z drugimi predmeti izven strokovnega aktiva. Kot smo
omenili, sta prav tako kot strokovne kompetence učitelja pomembna njegova
osebnost in značaj. Včasih je laže sodelovati s učiteljem, ki je član drugega
strokovnega aktiva.
Precej podobno smer in moč vplivanja izkazuje dejavnik vodstvo šole. Kar 90 %
anketirancev poudarja, da vodstvo šole sicer spodbujevalno vpliva na medpredmetno
povezovanje, od teh jih 42 % meni, da je vpliv precejšen oz. močan. Vodstvo šole
oblikuje pogoje za takšno delo ter spodbuja učitelje pri izvajanju tovrstnega pristopa.
Ravnatelj je kot pedagoški vodja odgovoren za usklajevanje dela učiteljev in
zagotavljanje celovite ponudbe šolske in obšolske pedagoške dejavnosti (Kroflič,
2002, str. 139).
Po pričakovanjih imajo manjši spodbujevalni vpliv dijaki (5,8). Približno tretjina
učiteljev meni, da dijaki »precej« ali »močno« spodbujajo takšen pouk. 57 % jih
nasprotno navaja, da dijaki zelo malo ali kvečjemu deloma spodbujajo
medpredmetno povezovanje pri pouku. Zanimiva je izjava enega izmed učiteljev, ki
dijake vzpodbuja, naj odgovore na določena vprašanja poiščejo pri drugih predmetih.
Dijaki pogosto niti ne zaznajo vsebinskih povezav, zato teže dajejo pobudo za
njihovo izvajanje. Dijaki se morajo veščin povezovanja skozi pouk šele naučiti.
Učbeniki, učni pripomočki ter učne oblike in metode so dejavniki, ki le deloma
spodbujajo medpredmetno povezovanje. 30 % vprašanih celo meni, da učbeniki bolj
ali manj ovirajo medpredmetno povezovanje. To mnenje bi lahko potrdila ali ovrgla
šele natančnejša analiza učbenikov36. Tretjina učiteljev meni, da učbeniki delno
spodbujajo povezovanje, medtem ko le 24 % učiteljev meni, da učbeniki precej ali
močno spodbujajo medpredmetno povezovanje.

36

Bežen pregled geografskih in zgodovinskih učbenikov pokaže, da v njih ni posebej poudarjeno
povezovanje ali vsaj učbeniki eksplicitno ne opozarjajo dijakov na to. Med pregledanimi učbeniki je
precejšnja izjema Zgodovinski učbenik za 3. letnik gimnazije avtorjev Staneta Grande in Franca
Rozmana iz leta 1999. V njem so ob vsakem poglavju oz. temi izpisane medpredmetne povezave, tudi
z geografijo. Menimo, da takšen način vsekakor bolj opozori in nagovori dijaka in bi bil nadvse
zaželen tudi v drugih učbenikih.
Eden od avtorjev geografskih učbenikov je v intervjuju povedal, da ne obstajajo neki predpisi (kriteriji)
glede tega, kaj mora vsebovati kakovosten učbenik.
Kot eno izmed meril za dober učbenik je v literaturi navedena tudi korelacija z drugimi predmeti
(Trškan, 2002).
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Slika 12: Vpliv dejavnikov medpredmetnega povezovanja
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Avtor in zasnova: Mihelič, 2011 .

Izrazito negativni dejavniki so: zunanje ocenjevanje znanja, organizacija pouka
(urnik) in število ur določenega predmeta v predmetniku. Med vsemi najbolj
negativno vpliva urnik. Kar 83 % učiteljev ga navaja kot oviro, izmed njih jih skoraj
polovica pravi, da urnik »močno« ovira takšen didaktični pristop. Podobno težo je
zavzel dejavnik število ur po predmetniku. Tudi tu je skoraj 85 % anketiranih ocenilo

37

Število pod dejavnikom pomeni povprečno vrednost na osemstopenjski lestvici. Rdeči krogi
pomenijo negativni vpliv, zeleni pozitivni. Debelina izraža moč vpliva.
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to kot negativen dejavnik, kar 55 % pa jih meni, da število ur precej oz. močno ovira
medpredmetno povezovanje.
Kot negativen dejavnik so učitelji navajali zunanje ocenjevanje znanja (matura). 60 %
anketiranih dojema maturo kot oviralni dejavnik. Izmed 40 % učiteljev, ki menijo, da
matura spodbuja takšen pristop, pa jih polovica meni, da je vpliv pozitiven, a zelo
šibek. Pri pripravah na maturo je dragocena vsaka učna ura. Matura učitelje sili k
storilnostno naravnanemu pouku. Učnih vsebin je ogromno, poleg tega je potrebno
ponoviti in utrditi učno snov nižjih letnikov, zato ne preostane veliko časa za
sodobnejše oblike pouka. Prav tako sedanji koncept mature ne upošteva
medpredmetno pridobljenega znanja.
10.2.2 Pomen dejavnikov po mnenju intervjuvanih učiteljev in svetovalcev
10.2.2.1 Mnenja učiteljev

Med glavnimi dejavniki je učitelj kot osebnost in strokovnjak-pedagog. Učitelj B
pojmuje učitelja kot conditio sine qua non. Najpomembneje je, da je učitelj odprt za
takšen pristop in je sposoben takšen pouk izvesti. Pripravljenost za takšen pristop
poudari učiteljica G. Dovzetnost za spremembe, kar medpredmetno povezovanje
zahteva, izpostavi tudi učiteljica E. Medpredmetno povezovanje je izziv za učitelja in
spodbuja njegov profesionalni razvoj (učiteljica A). Za učitelja D je pomembno, da
ima učitelj široko splošno znanje. Učitelj F ugotavlja, da je v zbornici čedalje več
pozitivno naravnanih kolegov, ki imajo vse več teoretičnega znanja.
Učitelji so lahko obenem ovira. Intervjuvanci navajajo predvsem naslednje slabosti:
nekateri učitelji niso pripravljeni uvajati spremembe (učiteljica G), pomembne so
osebnostne poteze učiteljev (učiteljica D), in prav tako pojmovanja učiteljev o
medpredmetnem povezovanju. Ker zahteva medpredmetno povezovanje timsko
delo, ga zavračajo učitelji individualisti (učitelj F).
Pomemben dejavnik so tudi dijaki. Učitelj B meni, da je potrebno upoštevati
predznanje dijakov. »Učitelj mora »potipati«, kako je s tem znanjem. Če ni
nikakršnega odziva pri dijakih, poučuje naprej brez upoštevanja medpredmetnega
povezovanja. Če je od drugega predmeta ostal vsaj kakšen temelj, gradi učitelj na
njem«. Prav tako poudari pomen sposobnosti dijakov za povezovanje znanja, pri
čemer je prepričan, da so dijaki z dobrimi učnimi navadami sami sposobni povezovati
znanje. Učiteljica C pove, da je v razredih preveč dijakov, tako jih tudi medpredmetno
povezovanje ne more dovolj motivirati za pouk. »Ure se lahko zdijo dijakom imenitne,
a učni učinek je včasih zelo majhen«. Odzivnost in interes dijakov kot spodbudo za
učitelja omenjata dva učitelja.
Spodbude predstavljajo še drugi dejavniki, ki so pospešili uvajanje medpredmetnega
povezovanja. Intervjuvani navajajo pozitiven vpliv didaktične prenove gimnazij (učitelj
D), šolske razvojne time, ki imajo za cilj, da dejavnosti postanejo načrtne in rutinske
(učiteljica E). Učitelj F meni, da je do povezovanja v zadnjem desetletju pozitivno
naravnana tako širša družbena skupnost kot šolska politika. Dva intervjuvanca
poudarita pomen učne vsebine, ki »včasih kar sama kliče po takšni obravnavi«
(učitelj D) oziroma njeno aktualnost.
O učnem načrtu spregovorita le učitelja B in D. Eden od njiju meni, da je veliko
pomembnejši od učnega načrta učitelj. Meni, da učitelj, ki nikakor ni naklonjen
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medpredmetnemu povezovanju, tega ne bo izvajal, četudi to predvideva učni načrt
(učitelj B).
Učiteljica C izpostavi velik pomen odnosov med učitelji. Navaja, da
»medpredmetno povezovanje učitelja nekako »prisili«, da stopi v kontakt z učiteljem,
s katerim si morda nista najbolj blizu.« Na ta način se lahko pričnejo graditi boljši
odnosi v zbornici in odpadejo predsodki ipd. Medpredmetno povezovanje lahko
izboljša šolsko klimo. Na drugi strani prispeva h kvalitetnejšim pogovorom med
učitelji, ko iz pogosto povsem naključnih in zelo neformalnih pogovorov in izražanj
mnenj preidejo na bolj strokovno raven.
Učitelji navajajo bolj ovire kot spodbude. Glavne so: urnik (trije učitelji), časovna
zahtevnost (to poudarja kar 7 izmed 8 učiteljev, pri čemer terja veliko časa zlasti
faza načrtovanja (usklajevanje z drugimi učitelji, študij literature…) in začetek
uvajanja medpredmetnega povezovanja nasploh. Razpoložljivi čas je težko najti, ker
sega izven običajnega urnika oz. so urniki učiteljev neusklajeni. Tretja ovira so
organizacijske prepreke, zlasti nepripravljenost za fleksibilni urnik oz. predmetnik.
Medtem ko nekateri učitelji zagovarjajo vpliv zunanjih dejavnikov, učiteljica H
prepoznava »direktive z vrha« kot oviro. Po en odgovor kot ovira so še: nenavajenost
dijakov na takšen pristop, veliko administriranja in tudi ocenjevanje takšnega znanja.
Medpredmetno znanje je sicer mogoče oceniti, a je veliko težje, saj zahteva vsaj
toliko dela kot priprave (učitelj F). Vpliv mature negativno ocenijo trije intervjuvani
učitelji. Eden izmed njih priznava, da je sicer poenotila standarde znanja, a na drugi
strani opaža veliko regresijo v kakovosti vprašanj (učitelj B). Učiteljica C pove, da jo
maturitetni katalog omejuje, da bi izvedla med poukom več povezav. »Pri obravnavi
marsičesa bi se rada približala zgodovini. S časom se da povezati marsikatero
geografsko vsebino, a žal mi ne uspe predelati snovi do konca«. Podobno meni
učiteljica E. Kot ovire intervjuvani učitelji navajajo še pomanjkanje izobraževanja,
preveliko število dijakov v razredih, prostorske pogoje, nesproščenost ipd.
10.2.2.2 Mnenja svetovalcev

Med pozitivnimi dejavniki je osebna pripravljenost učitelja (svetovalec A). Z njim se
strinja svetovalka D. Pomembno je zavedanje učiteljev o potrebnosti
medpredmetnega povezovanja. Tudi učitelj B izpostavlja učiteljev interes in
pripravljenost.
Svetovalci B, C in E menijo, da so izjemno pomembni odnosi med učitelji. Njihov
vpliv lahko preseže vsebinsko (metodično) bližino ali oddaljenost dveh šolskih
predmetov. »Dve osebi nista nujno kompatibilni. To je potrebno upoštevati pri
načrtovanju medpredmetnih povezav. Učitelj se mora razumeti s kolegom, da lahko
sodelujeta. Takšen pouk mora biti izziv za oba, ker želita skupaj nekaj spremeniti«
(svetovalka C).
Nasprotno meni svetovalka F. Medosebni odnosi ne smejo vplivati na medpredmetno
povezovanje. Naloga ravnatelja je, da preseže osebne zadeve med posameznimi
učitelji. Svetovalka to zahtevno nalogo ravnatelja utemelji z določili šolske
zakonodaje, po kateri je temeljna naloga razrednega učiteljskega zbora, da usklajuje
pedagoško delo v oddelku.
Strinjamo se, da je usklajevanje pomembna funkcija ravnatelja. Vendar je izjemno
težko doseči popolno usklajenost med učitelji. Bolj smiselno je graditi pozitivno klimo
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oz. sodelovalno okolje. Potrebno se je zavedati, da vsi učitelji nikoli ne bodo sprejeli
medpredmetnega povezovanja z navdušenjem.
Trije svetovalci izpostavijo vlogo ravnatelja. Njegovo vlogo bolj izpostavijo svetovalci
kot pa učitelji. Ravnatelj ob drugih dejavnikih ustvarja »medpredmetno vzdušje« v
šoli, ki je ali ni naklonjeno medpredmetnemu povezovanju (svetovalec A). Dve
svetovalki povežeta funkcijo ravnatelja z drugačno organizacijo pouka oz. fleksibilnim
predmetnikom.
Če je ravnatelj ozaveščen glede medpredmetnega povezovanja, bo zanj navduševal
tudi učitelje in poskrbel za drugačno organizacijo pouka, ki pomeni sicer motnjo pri
običajnem predmetnem pouku. »Spodbuda je zagotovo fleksibilni predmetnik, ko
poteka pedagoški proces v strnjenih oblikah po 90 ali 135 minut. V tem času je več
možnosti za izvajanje dejavnosti učencev, samostojno iskanje informacij, kritično
presojo ipd. Seveda pa je uvedba fleksibilnega predmetnika odvisna od vodstva
šole« (svetovalka F).
Po en odgovor so prejeli: vključenost v projekte oz. spodbuda zunanjih institucij,
seminarji, hospitiranje pri medpredmetno izvedenih urah ipd.
O dijakih svetovalci niso veliko spregovorili. Svetovalec A pravi, da s strani dijakov
prihaja malo pobud. Gledišče dijaka je najbolj osvetlila svetovalka C na podlagi
dolgoletnih izkušenj na Zavodu za šolstvo. Trdi, da učitelji pogosto navajajo
povezave glede na njihovo znanje in pojmovanja. Pri tem ne upoštevajo znanja
dijakov, ki bi moralo biti izhodišče za povezovanje. Učitelji bi morali sistematično
ugotavljati predznanje dijakov. Ker tega ne počnejo, porabijo veliko časa in energije
za razlago, zmanjka pa jim časa za obravnavo novega znanja. »Gotovo je ravno
predznanje medpredmetno, ne glede na to, ali se dijaki tega zavedajo ali ne«.
Po mnenju svetovalcev so negativni dejavniki še:
 slaba organizacija v šoli (togi urniki) in nefleksibilni predmetniki (pet navedb,
razen E),
 potreben čas, tudi kot izgovor (svetovalci A, D, E),
 matura (svetovalca A in C),
 agresivnost določenih učiteljev, imperializem strok oz. posameznih predmetov,
kar vodi v »obpredmetnost« (svetovalca A in F),
 iskanje zgolj vsebinskih povezav namesto procesnih oz. povezav na nivoju
konceptov,
 nepoznavanje učnih načrtov drugih predmetov (svetovalca B in C),
 nepoznavanje učnega načrta za osnovno šolo,
 prepogosto izvajanje medpredmetnega povezovanja,
 neusklajeno delo posameznih učiteljev; dva učitelja uporabljata pri pouku z
istimi učenci povsem nasprotne, kontraproduktivne metode pouka, kar učence
zmede (svetovalka F),
 prevelika samokritičnost in omahljivost učiteljev,
 učbeniki, ki niso zasnovani medpredmetno,
 slabi odnosi med učitelji,
 odpor do novosti in sprememb,
 ocenjevanje znanja,
 medpredmetno povezovanje se pojmuje kot dodatna obveznost učitelja, ki
sega izven njegovega delokroga.
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Če povzamemo, vpliva po mnenju intervjuvancev najbolj spodbujevalno
na
medpredmetno povezovanje strokovna usposobljenost in osebnost učitelja, manjši je
vpliv učnih načrtov, le nekoliko manj pomemben spodbujevalni dejavnik so odnosi s
kolegi oz. vpliv vodstva šole in strokovnega aktiva. Izrazito negativni dejavniki
izstopajo urnik, število ur geografije v predmetniku in zunanje ocenjevanje znanja.
10.3 Učni načrti in medpredmetno povezovanje
10.3.1 Mnenja anketiranih učiteljev o pomenu učnih načrtov
Odgovori iz vprašalnika za učitelje so osvetlili vlogo učnih načrtov pri načrtovanju
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine. Ker smo izvedli anketiranje
februarja 2008, so še veljali učni načrt iz leta 1998.38
Sodeč po odgovorih je dajal »stari« učni načrt bolj ohlapna napotila glede možnosti
povezovanja. 84 % učiteljev meni, da učni načrt za geografijo ponuja le načelne
povezave z zgodovino v smislu priporočil, 13 % jih meni, da učni načrt ne navaja
medpredmetnih povezav z zgodovino in le 3 % so mnenja, da učni načrt podaja
jasne in konkretne možnosti povezav.
Preglednica 21: Uporaba učnega načrta za geografijo pri načrtovanju medpredmetnega
povezovanja
Pogostost uporabe
nikoli
občasno
pogosto
vedno
Skupaj

Frekvenca (f)
12
45
15
7
79

Odstotek (%)
15,2
57,0
19,0
8,8
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

57 % vprašanih si le občasno pomaga z učnim načrtom glede medpredmetnega
povezovanja pri geografiji. Če združimo kategoriji »nikoli« in »občasno«, je več kot
70 % učiteljev, ki redko ali sploh ne uporabljajo učnega načrta pri medpredmetnem
povezovanju. To lahko delno pojasnimo z zasnovo učnega načrta, ki ni imel jasnih
napotil glede tega didaktičnega pristopa. Odpira se vprašanje, v kolikšni meri je
učiteljem pri načrtovanju pouka vodilo učni načrt. Če učitelji nasploh redko
uporabljajo učni načrt za načrtovanje pouka, ampak bolj kataloge znanja in učbenike,
potem ni pričakovati, da bi jim služil učni načrt kot vodilo pri medpredmetnem
povezovanju.
10.3.2 Mnenja intervjuvanih o pomenu učnih načrtov
Svetovalec A meni, da se učitelji redko obračajo na učni načrt zaradi njegove
preobsežnosti. Na drugi strani posvečajo učitelji še vedno preveč pozornosti
operativnim namesto splošnim ciljem predmeta39.

38

Učni načrti so se prenehali uporabljati z zaključkom šolskega leta 2010/11.
Pri analizi obeh učnih načrtov smo odmerili večjo pozornost splošnim ciljem. Splošni skupni cilji so
ustrezno izhodišče za medpredmetno povezovanje.
39
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Iz prakse je znano, da je najpogostejše vodilo učiteljeve priprave na pouk ravno
učbenik in ob njem predmetni izpitni katalog, na kar po mnenju svetovalca A vpliva
matura. Svetovalec B komentira drugače. Možno je, da učitelj ne upošteva povsem
priporočil učnega načrta, ampak oblikuje povezave po svoje. Posodobljeni učni načrt
iz leta 2008 opredeljuje potencialne medpredmetne povezave, ki pa niso edino
možne. Navedene povezave so bile smiselne po mnenju snovalcev učnih načrtov.
Slabost učnega načrta iz leta 1998 je bila, da povezave niso bile konkretno zapisane,
kar je oteževalo povezovanje.
Svetovalka F poudari, da je velika napaka, če je učiteljem vodilo za načrtovanje
učbenik, ne pa učni načrt. Uradni dokument, ki ga sprejme strokovni svet, je edino
učni načrt, ki je tudi osnova za potrjevanje učbenikov.
Svetovalka E doda, da učitelji pri načrtovanju pouka premalo upoštevajo učni načrt.
Le-tega ne uporabljajo tudi pri načrtovanju medpredmetnih povezav. Izpostavi, da je
v ospredju predmetni izpitni katalog. Enako pravi učitelj B, da se učitelji bolj opirajo
na učbenik kot na učni načrt.
Zanimivo to utemelji učitelj D. Podatki o neuporabi učnega načrta ga ne presenečajo.
Medpredmetno povezovanje se velikokrat pojavi, kjer se »učitelj počuti zadosti
močnega«, kjer se lažje dogovori s kolegom ali ko se pojavi dijakov interes.
Učiteljica E tudi pove, da je učbenik marsikdaj pred učnim načrtom. Obračanje k
učnemu načrtu je občasno, saj tudi medpredmetne povezave niso vsakodnevne.
Učitelj F pove, da je osnovno vodilo učni načrt, vendar se učitelji opirajo na učbenike.
Učni načrt pomeni vsekakor nekakšen okvir, vendar se je treba zavedati, da je
aktualizacija učnih vsebin pomembnejša kot učni načrt.
Prav tako preseneča podatek, da le 18 % anketiranih učiteljev uporablja pri
načrtovanju pouka osnovnošolski učni načrt za geografijo. Podatek ni spodbuden, saj
pomeni pouk geografije v gimnaziji nadgradnjo geografije iz osnovne šole.
Pri medpredmetnem povezovanju je zelo pomembno poznavanje učnih načrtov
drugih predmetov. Zanimalo nas je, kako poznajo učitelji geografije učni načrt za
zgodovino.
Preglednica 22: Poznavanje učnega načrta za zgodovino
Stopnja poznavanja
ne poznam
slabo poznam
dokaj poznam
zelo dobro poznam
Skupaj

Frekvenca (f)
15
33
20
11
79

Odstotek (%)
19,0
41,8
25,3
13,9
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

42 % anketiranih učiteljev geografije izjavlja, da slabo pozna učni načrt za zgodovino.
Verjetno je med njimi celo kdo, ki ga ne pozna, a tega ni želel priznati. Če dodamo še
učitelje, ki učnega načrta ne poznajo, to znese 60 %. To dejstvo ne omogoča
tesnejšega medpredmetnega povezovanja z zgodovino.
Učni načrt za zgodovino »zelo dobro« pozna samo 14 % učiteljev geografije. Če
prištejemo še tiste, ki ga poznajo »dokaj dobro«, dobimo skoraj 40 % anketiranih.
Domnevamo, da ga dobro poznajo le učitelji, ki poučujejo oba predmeta, ali morda
tisti, ki so študirali oba predmeta, čeprav je delež le-teh nekoliko višji (53 %). Lahko
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sklepamo, da celo učitelji, ki so poleg geografije študirali zgodovino, ne poznajo
dovolj dobro učnega načrta zanjo, drugi učitelji pa še toliko slabše.
10.3.3 Mnenja svetovalcev o posodabljanju učnih načrtov
Zanimalo nas je, koliko in kako so sodelovale posamezne predmetne skupine pri
posodabljanju učnih načrtov. Na vprašanje so odgovarjali učitelji, ki so člani
predmetnih komisij in svetovalci.
Ugotovili smo, da večjega sodelovanja med svetovalci oziroma vodji predmetnih
skupin ni bilo. Svetovalec A poudari, da pri posodabljanju učnih načrtov ni bil prevzet
anglosaksonski model, ko se strateško načrtuje najprej z ravni celotnega kurikula, se
določi prioritete in nato pristopa k posameznim predmetom. Svetovalec A še pove,
da so sodelovali predvsem posamezni svetovalci. Geografi so sodelovali s kolegi
naravoslovci in sociologi. Izmenjali so si osnutke učnih načrtov. Takšno sodelovanje
je bila direktiva vodstva Zavoda za šolstvo. Obenem pa je šlo za samoiniciativno
sodelovanje posameznih svetovalcev.
Svetovalec B pravi, da je bila filozofija Zavoda, da se učni načrti glede
medpredmetnega povezovanja med sabo usklajujejo in svetovalci sodelujejo med
sabo. Predmetne skupine so pregledale učne načrte drugih predmetov. Ugotovili so,
da določeni predmeti (npr. fizika) nimajo neposredno prenosljivih ciljev, ki bi jih lahko
medpredmetno obravnavali.
Svetovalec B je posredoval osnutek učnega načrta za geografijo vodjem drugih
predmetnih skupin v pregled, a posebnega odziva ni bilo. Priporočene
medpredmetne povezave so nastale na osnovi tega, kar se je svetovalcu zdelo
smiselno in realno za izvedbo. Medpredmetne povezave so zasnovane tako, da cilji
enega predmeta podpirajo cilje drugega. To opredeljujejo tudi didaktična priporočila.
Svetovalec B se zaveda, da je to nivo deklarativnosti in navedba v učnem načrtu še
ni dovolj za uresničitev zapisanega v praksi.
Svetovalka D potrdi, da predmetne skupine sicer niso načrtovale skupaj, so pa bili
svetovalci v stiku in medsebojno pogledali učne načrte. Svetovalka F je pri
posodabljanju sodelovala s priporočili.
Učitelj F je sodeloval pri oblikovanju učnega načrta za zgodovino. Sodelovanja med
strokami na ravni posameznih članov ni bilo. Stike so imeli vodje predmetnih skupin.
Učiteljica E doda, da se snovalci posodobljenih učnih načrtov niso nikoli sestali s
člani drugih predmetnih skupin. Le eden izmed svetovalcev si je prizadeval za
opredelitev povezav z zgodovino. Kot lahko povzamemo, je bilo sodelovanje pri
pripravi učnih načrtov bolj kot ne neformalno. Medpredmetne povezave se niso
načrtovale skupaj. Izmenjava in sodelovanje je bilo na nivoju posameznikov.
Na vprašanje, kako sodelujeta zgodovina in geografija v okviru Zavoda, je svetovalka
D navedla primer. Pred 10 leti so predstavili na simpoziju Zavoda v Portorožu
izobraževalni film Množično izseljevanje Slovencev v ZDA. Ob tem je bil predstavljen
medpredmetni pristop pri obravnavi te tematike, kjer sta bila vključena svetovalca za
geografijo in zgodovino.
Drugi takšen primer je organizacija dveh delavnic v okviru študijskih skupin za
osnovnošolske učitelje geografije in zgodovine. Leta 2005 je bila na temo
geografskega in zgodovinskega terenskega dela, druga, leto dni pozneje, pa se je
nanašala na koncept medijev in medijskih dogodkov.
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Svetovalec A pojasni, da že nekaj let medpredmetno sodelujejo pri pripravi študijskih
skupin svetovalci za zgodovino, geografijo in sociologijo (družboslovje).
Izobraževanje za učitelje pripravljajo in izvajajo skupaj vsi trije svetovalci. Na vsakem
srečanju je uvodni skupni del, v nadaljevanju sledi ločeno delo po predmetih.
V intervjuju smo postavili vprašanje, v kolikšni meri učna načrta za geografijo in
zgodovino iz leta 2008 omogočata medpredmetno povezovanje. Primerjava učnih
načrtov iz 1998 in 2008, ki je prestavljena v teoretičnem delu naloge, pokaže, da
obstaja precejšnja razlika glede koncepta medpredmetnega povezovanja. V starem
učnem načrtu je bilo splošno vzeto veliko manj pozornosti namenjene
medpredmetnemu povezovanju. Šlo je bolj za opozarjanje na učne korelacije, ko so
bili ob operativnih ciljih pripisani še možni predmeti za povezovanje. Cilji so bili ozko
vezani na posamezne teme.
Glede medpredmetnega povezovanja prinaša posodobljeni učni načrt za geografijo
iz leta 2008 pomemben napredek. Medpredmetno povezovanje je opredeljeno v
posebnem poglavju, kjer so zbrani primeri širših tem, ki jih je priporočljivo obravnavati
medpredmetno. V vsakem primeru je manj poudarka na vsebinah, zato pa bolj
spodbuja celovito medpredmetno povezovanje, tudi v didaktičnih priporočilih.
Svetovalec A pove, da učni načrt ni bil zasnovan medpredmetno, enako ne vsi ostali
učni načrti. »Prenova je bila kljub vsemu zasnovana predmetno. Ni bilo neke močne
krovne komisije, ki bi začrtala obris kurikula, nato pa bi se v to shemo vgradili
posamezni predmeti. Glavno vlogo pri kreiranju posodobljenih učnih načrtov so
vendarle imele predmetne komisije.«
Svetovalec B pravi, da učni načrt bolj omogoča povezovanje, saj učne vsebine niso
več zapisane po letnikih. Medpredmetne povezave so zapisane posebej, zato jih
učitelji lažje opazijo. Medpredmetne povezave so aplicirane na širšo temo, kjer so
vključeni cilji drugih predmetov.
Takšen zapis ne preprečuje, da učitelj ne sme ali ne more oblikovati lastnih povezav.
Medpredmetne povezave v posodobljenih učnih načrtih so zastavljene povsem
drugače, veliko bolj načrtno in sistematično. Zato si lahko obetamo, da jih bodo
učitelji drugače sprejeli in obravnavali. Učitelj D ocenjuje koncept medpredmetnega
povezovanja v učnem načrtu takole: »Učni načrt učitelja na neki način izziva. Končno
mu lahko vzbuja tudi slabo vest, če tega ne uresničuje.«
Svetovalka D meni, da učni načrt spodbuja medpredmetno povezovanje, saj so v
njem navedeni konkretni primeri iz učnih načrtov drugih predmetov, seveda kot
priporočilo za povezovanje, učitelj se lahko odloča povsem avtonomno.
O posodobljenih učnih načrtih so izrazili mnenja tudi intervjuvani učitelji. Učitelj B
ocenjuje, da je vpliv učnega načrta na medpredmetno povezovanje majhen. Učitelji
ga v veliki meri občutijo kot dodatni formalizem. Zgolj zapisi v učnem načrtu ne bodo
izboljšali pouka. Po vsebini med obema učnima načrtoma niti ni velikih sprememb.
Posodobljeni učni načrt poudarja razvijanje evropskih kompetenc. Medpredmetne
povezave so zelo jasno zapisane, zato so bolj opazne. Tematski pristop v učnem
načrtu omogoča poglabljanje določenih vsebin in daje velik poudarek življenjskemu
znanju.
Učiteljica G meni, da učni načrt v osnovi spodbuja povezovanje. Konkretizacija
izvedbe pa je seveda odvisna od učitelja.
Podobno razmišlja učiteljica H. Učni načrt za zgodovino nudi več možnosti za
povezovanje, od učitelja pa je odvisno, kako jih bo vključeval v pouk.
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Tako učitelji kot svetovalci prepoznavajo v posodobljenih učnih načrtih določen
potencial, ki lahko učitelju olajša načrtovanje medpredmetnega povezovanja. V
vsakem primeru pa se učitelj odloča o medpredmetnem povezovanju.
10.4 Učni cilji in vsebine pouka geografije ter medpredmetno povezovanje
10.4.1 Učni cilji
V vprašalniku smo učiteljem zastavili dve vprašanji glede učnih vsebin in ciljev pri
pouku geografije. Zanimalo nas je, katere učne cilje geografije je lažje doseči, če se
povežemo pri pouku geografije z zgodovino. Učitelji so lahko navedli do pet učnih
ciljev.
Različne odgovore smo kategorizirali in oblikovali 9 skupin. Pri kategoriziranju smo
deloma upoštevali Bloomovo taksonomijo, dodali pa smo še nekatere cilje, ki segajo
na področje veščin in vzgojne cilje. Razporeditev prikazuje preglednica.
Preglednica 23: Učni cilji geografije, ki se jih lažje doseže z medpredmetnim povezovanjem z
zgodovino
Cilji pouka geografije
poznavanje
razumevanje
celostno (kompleksno)
geografsko razmišljanje
vrednotenje
razvijanje veščin
uporaba virov
vzgojni cilji
teme namesto ciljev
nerazporejeno
Skupaj

Frekvenca (f)
18
51
10

Odstotek (%)
10,2
29,0
5,7

13
10
9
15
29
21
176

7,4
5,7
5,1
8,5
16,5
11,9
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Učitelji postavljajo na prvo mesto učne cilje povezane z razumevanjem učne snovi.
To pomeni, da znajo dijaki geografska dejstva, podatke, pojave ipd. razložiti, pojasniti
in navesti vzroke. Navajamo dva takšna cilja:
 dijaki razumejo geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično
pestrost sveta,
 dijaki razumejo stopnjo gospodarske razvitosti držav.
Učitelji so le redko navedli štiri ali pet ciljev, ponavadi le enega ali dva. Na drugi
strani je prišlo do mešanja terminov »učne vsebine« in »učni cilji«. Kar 17 % učiteljev
je namreč namesto učnih ciljev navajalo učne vsebine. To si razlagamo tako, da
učitelji pri načrtovanju pouka še vedno izhajajo pretežno iz učnih vsebin, premalo pa
se osredotočijo na učne cilje, kljub temu da je bil že učni načrt iz leta 1998 zasnovan
učnociljno.
Dobra desetina ciljev pripada kategoriji »poznavanje«, kar pomeni, da dijak nekaj
opiše, našteje, prepozna ipd., kar kaže na nižje ravni znanja. Kot primer navajamo
cilje:
 dijak pozna narodnostno in jezikovno sestavo prebivalstva,
 dijak opiše bistvene značilnosti nekega pojava in ima pravilno prostorsko
predstavo,
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 dijak pozna aktualne dogodke v svetu.
Razmeroma manjši delež odpade na kompleksno geografsko razmišljanje, kjer dijak
vzročno-posledično razloži pojave in procese. Navajamo nekaj primerov:
 dijak analizira ekološke probleme,
 dijak razvija celostno mišljenje ipd.
Najvišji nivo smo pripisali »vrednotenju«, npr. razvijanje sposobnosti vrednotenja
geografskih pojavov v časovnih obdobjih, vrednotenje pomena odkritja Amerike s
stališča prvotnega prebivalstva in Evropejcev ipd. Uresničevanje tega cilja lahko
poveže pouk geografije in zgodovine. Predvidevali smo, da bodo učitelji navajali več
ciljev višjih taksonomskih ravni, saj jih je lažje uresničiti z medpredmetnim
sodelovanjem. Presenetil nas je nizek delež ciljev kompleksno geografsko mišljenje,
saj je to glede na značaj geografije eden izmed bistvenih ciljev.
10.4.2 Učne vsebine
10.4.2.1 Učne vsebine po navedbah učiteljev

Učitelje so navedli do pet tem, ki so jih že obravnavali medpredmetno s
povezovanjem z zgodovino. V nadaljevanju prikazujemo najpogosteje navedene
teme, kar bomo vzporejali z navedbami dijakov.
Teme smo zaradi velike razpršenosti odgovorov kategorizirali. Pri tem smo
upoštevali naslednji kriterij. Če je bila učna tema omenjena pri konkretni regiji, smo jo
uvrstili med regionalnogeografske teme. Npr. temo Razvoj prebivalstva v Sloveniji
smo uvrstili h kategoriji Slovenija, temo Zahodna Evropa - Industrijska revolucija h
kategoriji Evropa in države. Nekateri anketiranci so navajali zelo konkretne teme,
drugi pa splošne (npr. Nova Evropa, Problemi afriških držav, Selitve).
Preglednica 24: Geografske teme, primerne za medpredmetno povezovanje z zgodovino
Tema (vsebina)
Prebivalstvo
Naselja
Gospodarstvo
Fizična geografija
Kontinenti in njihovi deli
Geografska odkritja
Kolonializem
Evropa in posamezne države
Slovenija
Skupaj

Frekvenca (f)
28
5
17
10
43
28
19
69
27
246

Odstotek (%)
11,4
2,0
6,9
4,1
17,5
11,4
7,7
28,0
11,0
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Anketiranci so v povprečju navedli tri teme. Pri kontinentih prevladujeta Latinska
Amerika in Afrika. Zaradi močne zgodovinske podstati smo temi Geografska odkritja
in Kolonializem razvrstili v posebni kategoriji. Večina učiteljev povezuje geografska
odkritja z Latinsko Ameriko, kolonializem pa z Afriko.
Povsem prevladujejo regionalnogeografske vsebine (75,6 %), družbenogeografskih
je približno petina. Z dobro desetino je zastopana tema Prebivalstvo, kjer so
najpogosteje omenjene selitve, sestave prebivalstva, demografska eksplozija ipd.
Preseneča, da le maloštevilni učitelji prepoznajo kot povezovalno temo Naselja,
čeprav menimo, da je primerna tako za razvijanje veščin (kartiranje starega
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mestnega jedra) kot pridobivanje vsebinskega znanja (primerjava tlorisa
srednjeveških mest s sodobnimi mesti, urbanistična dediščina ipd.). Pri temi
Gospodarstvo anketirani največkrat imenujejo industrijo in industrijsko revolucijo,
promet ipd.
Pri Evropi se teme vrstijo okrog regij, ki so doživele v zadnjem stoletju veliko
družbeno dinamiko, npr. glede spremembe političnih in družbenih sistemov,
gospodarskih razmer, mejnih vprašanj ipd. Pogosto je izpostavljena Vzhodna Evropa
po razpadu Sovjetske zveze, Baltske države, Jugovzhodna Evropa zaradi razpada
Jugoslavije, v Srednji Evropi zlasti Nemčija, Irska zaradi množičnega izseljevanja v
19. stoletju ipd.
Anketirani učitelji izpostavljajo tudi nekatere fizičnogeografske vsebine v povezavi z
zgodovinskimi temami, kot npr. puščave in zgodovina Egipta, podnebne značilnosti in
bojišča v prvi svetovni vojni ipd.
Zasledili smo primere zelo izvirnih tem za povezovanje geografije z zgodovino. Tako
ena izmed anketirank navaja dva domiselna primera: Razvoj in značilnosti Evropske
unije in primerjava z razvojem rimskega imperija. Druga tema nosi naslov Slovenske
makroregije z geografskega in zgodovinskega vidika.
Sporadično celo pri učiteljih naletimo na vsebine, ki jih nikakor ne moremo uvrstiti
med tiste, ki bi jih lahko povez(ov)ali z zgodovino. Nemalo nas je presenetila tema
Starost kamnin kot primer za povezavo z zgodovino.
Za ilustracijo poglejmo še rezultate analize vprašalnika, ki je bil izveden na seminarju
za uvajanje posodobljenih učnih načrtov med učitelji zgodovine, ki so v šolskem letu
2008/09 poučevali v prvem letniku gimnazije. Na vprašalnik je odgovorilo 50 učiteljev.
Glede povezovanja zgodovine in geografije se je izkazalo, da je geografija s 14
primeri kot povezovalni predmet na drugem mestu, takoj za slovenščino (23
primerov). Pri geografiji so se tako povezovali: ob literarnem delu Pompeji-vulkani
(dvakrat), Grčija-umestitev v prostor (enkrat), Srednja Evropa (enkrat), Namakalno
poljedelstvo prvih civilizacij (enkrat), Delo z zemljevidi (dvakrat), Geografska odkritja
(dvakrat), Geografska podoba Amerike (enkrat), Klimatske razmere in pogoji
gospodarstva v Egiptu oz. prvih državah (dvakrat), Preseljevanje Grkov (enkrat) in
enkrat brez navedbe (Brodnik, 2009).
10.4.2.2 Učne vsebine po navedbah dijakov

Dijake smo prosili, naj imenujejo eno temo (vsebino), ki so jo doslej obravnavali z
medpredmetnim povezovanjem zgodovine in geografije.
Preglednica 25: Medpredmetno obravnavane teme, ki so jih navedli dijaki
Teme za medpredmetno povezovanje
Naravne nesreče
Geografska odkritja
Gospodarstvo
Prebivalstvo
Mesta
Slovenija
Države in pokrajine skozi čas
Vojne
Drugo
Medpredmetna ekskurzija
Skupaj

Frekvenca (f)
52
27
11
10
8
11
31
9
15
47
221

Odstotek (%)
23,5
12,2
5,0
4,5
3,6
5,0
14,0
4,1
6,8
21,3
100,0

Vir: Anketno delo, 2011.

132

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Na vprašanje je odgovorilo 43 % dijakov. Najvišji odstotek je dobila tema »naravne
nesreče«. V eni izmed gimnazij40 so namreč v prvem letniku izvedli medpredmetno
povezavo na temo Vulkani (geografija) in Izbruh Vezuva in uničenje Pompejev
(zgodovina). Pri geografiji so spoznavali vulkan Vezuv in njegov način delovanja, pri
zgodovini pa je bil poudarek na metodologiji, kako o nekem naravnem dogodku
poročajo zgodovinskih viri.
Več kot petina dijakov je navajala medpredmetne ekskurzije. Značilen primer je
ekskurzija v Šempeter v Savinjski dolini in jamo Pekel, kjer so povezane vsebine
kraškega reliefa (geografija) in tema Antika na Slovenskem (zgodovina)41.
Primerna tema je tudi obravnava določenih držav. Pri nekaterih državah se
verodostojnega (celovitega) prikaza ne da podati, če ne upoštevamo zgodovinskega
razvoja (npr. Irska), ali pa ima zgodovinska dediščina močan pečat pri turističnih
motivih za obisk teh držav ali mest (Grčija, Italija, Rim…).
Dijaki so morali sami navesti dve temi (vsebini) iz geografije, ki ju prepoznajo kot
možni za povezavo z zgodovino. Njihove odgovore smo kategorizirali v skupine.
Preglednica 26: Geografske teme, primerne za medpredmetno povezovanje z zgodovino po
navedbah dijakov
Tema iz geografije, primerna za povezovanje

Frekvenca (f)

Odstotek (%)

Celina (obravnava celine ali njenega dela)

60

7,2

Država (konkretno, razvoj, značilnosti)

61

7,3

Vojne in bitke

26

3,1

Državne meje in teritorialne spremembe

19

2,3

Prebivalstvo (na splošno, migracije, strukture)

179

21,5

Kolonializem, kolonije

13

1,5

Odkrivanje in osvajanje novih ozemelj

86

10,3

Naselja, mesta, urbanizacija

30

3,6

Naravne katastrofe

46

5,5

Naravnogeografske značilnosti
Gospodarstvo
Kulturne značilnosti ipd.
Politične razmere, ureditev držav, razvoj družbe
Posamezno zgodovinsko obdobje (antika…)
Skupaj

134
86
40
38
16
834

16,1
10,3
4,8
4,5
1,9
100,0

Vir: Anketno delo, 2011.

Na prvo mesto se je pričakovano uvrstila tema Prebivalstvo z 21,5 % deležem. V
okviru teme so dijaki navajali splošno o prebivalstvu (8,9 %), strukture prebivalstva,
kolonizacijo, poselitev in posebej pogosto migracije. Na drugo mesto se je zelo
presenetljivo uvrstila tema Naravnogeografske značilnosti (relief in nastanek reliefa,
orogeneze, klima, reke, nastanek Zemlje, razvoj človeka, geološke dobe). Tako
velika pogostost odgovorov je presenetljiva, saj gre za učne vsebine, ki so komajda
povezave z zgodovino. Očitno dijaki zamenjujejo vsebine geologije z zgodovino.
Vsekakor tolikšen delež odgovorov opozarja na temeljno nerazumevanje
umeščenosti geoloških vsebin, ki nimajo nobene povezave z zgodovino.
40

Ustni vir učiteljica H, s katero smo opravili intervju.
Široka tema Antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije predvideva povezavo z
geografijo (Učni načrt za zgodovino, 2008, str. 16).
41
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Na tretje mesto se je uvrstila tema Države in njihove značilnosti, kjer so dijaki
poudarjali njihov razvoj, spreminjanje obsega držav in meja, ureditev držav ipd.
Te vsebine skupaj obsegajo 14 %. Skladno s pričakovanji sta z dobrimi 10 %
zastopani temi Gospodarstvo, kjer so dijaki navajali posamezne gospodarske
panoge, največkrat industrijo in industrijsko revolucijo, manj kmetijstvo in promet.
Podoben delež odpade na temo Geografska osvajanja in odkritja, kjer se največkrat
omenja Kolumba, njegove naslednike in odkrivanje Amerike. Vključene so tudi druge
celine. Tema je hkrati geografska in zgodovinska. Verjetno k pogostosti navedb
prispeva že naslov teme, ki asociira na obravnavo pri geografiji. Od drugih tem
izpostavimo še Obravnavo celin ali njihovih delov (7 % odgovorov). Gre za bistvo
regionalne geografije, kjer je pogosto možno vpletati zgodovino.
Primerna, a spregledana tema za povezovanje z zgodovino so Naravne nesreče, ki
zavzemajo 5,5 % delež odgovorov. K višjemu deležu je verjetno prispevala tudi
izkušnja medpredmetne povezave Vulkani in Pompeji v eni izmed gimnazij.
Tema je zelo smiselna za obravnavo tako z geografskega kot zgodovinskega vidika.
Pri zgodovini se npr. prouči zgodovinske vire o kakšni hudi naravni nesreči v
preteklosti in njenih posledicah. Geografija obravnava vzroke in posledice naravnih
nesreč v sedanjosti.
10.5 Medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine pri pouku
10.5.1 Faze izvajanja medpredmetnega povezovanja
Medpredmetno povezovanje lahko izvajamo v različnih etapah učnega procesa.
Učitelje geografije smo povprašali, kdaj pri pouku največkrat povezujejo geografijo z
zgodovino.
Skladno s pričakovanji je 58 anketiranih (74,4 %) navedlo uvodno motivacijo in
obravnavo nove snovi (60 ali 76,9 %), bistveno manj učiteljev pa navaja utrjevanje in
ponavljanje. Praktično zanemarljivo je medpredmetno povezovanje pri preverjanju in
ocenjevanju znanja (le 2,6 %).
Visok delež odgovorov pri uvodni motivaciji je razumljiv in ga utemeljujejo tako izjave
intervjuvancev kot utemeljitve iz anketnega vprašalnika.
Intervjuvani učitelj F pove, da napravi krajši zgodovinski uvod skoraj pred vsakim
geografskim prikazom države. Uvodna motivacija lahko služi za ugotavljanje
predznanja dijakov, ki je osnova za naslednjo etapo učnega procesa - usvajanje
nove snovi.
Povsem razumljivo je, da uporabi največ učiteljev pri obravnavi nove snovi. Ta etapa
pomeni jedro pouka. Učitelj D slikovito pove, da »nekatere teme kar same kličejo po
medpredmetni obravnavi«.
Zanimalo nas je, kaj nagovori učitelja za medpredmetno povezovanje. Na vprašanje
zaprtega tipa so vprašani lahko izbrali dva odgovora.
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Preglednica 27: Kdaj se zgodi medpredmetno povezovanje?
Frekvenca (f)

Opozorijo me dijaki, zgodi se spontano.
Poznam učni načrt za zgodovino in ga uporabljam
pri načrtovanju.
V strokovnem aktivu načrtujemo možne skupne
teme.
Spodbudijo me učitelji drugih predmetov.
Spodbuja me učni načrt za geografijo.
Spodbuja me ravnatelj.
Seminarji na to temo.
Drugo.
Skupaj

37
24

Odstotek (%) od
vseh anketiranih
učiteljev
46,8
30,4

17

21,5

13
17
8
5
19
140

16,5
21,5
10,1
6,3
24,1

Vir: Anketno delo, 2008.

Skoraj polovica učiteljev navaja, da se zgodijo povezave bolj ali manj naključno ali jih
nanje opomnijo dijaki. Podatek opozarja na veliko stopnjo nenačrtovanosti
medpredmetnega povezovanja, kar z didaktičnega vidika ni ustrezno. Približno
tretjina učiteljev omeni vlogo učnega načrta za zgodovino. Petina učiteljev načrtuje
možne povezave v strokovnem aktivu ali ob spodbudi učnega načrta za geografijo.
Vloga ravnatelja in izobraževanja po podatkih anketirancev nista pomembni.
Bistveno bolj vzpodbudne so ugotovitve glede vertikalnega povezovanja pri
geografiji, pri čemer se povezuje ali nadgrajuje vsebine med posameznimi letniki oz.
tematskimi sklopi. 40 % učiteljev »pogosto« izvaja takšne povezave. Če dodamo še
tiste, ki jih »redno«, je takšnih 70 % učiteljev. Dijaki na ta način izgrajujejo trdnejše
geografsko znanje in prepoznavajo soodvisnost posameznih tem pri geografiji.
Vertikalno povezovanje lahko pomeni prvi korak k horizontalnemu povezovanju.
Dokler učitelj ne uvidi potreb po povezovanju znanja znotraj predmeta in ustvarjanju
čvrste notranje predmetne strukture, tako dolgo se bo težje povezoval z drugimi
predmeti. Kljub izraziti povezovalni vlogi geografije preseneča ugotovitev, da skoraj
tretjina vprašanih izvaja vertikalne povezave občasno ali jih sploh ne.
Preglednica 28: Pogostost vertikalnih povezav pri pouku geografije
Pogostost vertikalnih povezav
nikoli
občasno
pogosto
redno
Skupaj

Frekvenca (f)
5
19
32
23
79

Odstotek (%)
6,3
24,1
40,5
29,1
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Ob bok našim ugotovitvam navajamo nekaj podatkov glede vertikalnega
povezovanja, ki so bili ugotovljeni ob spremljavi pouka geografije v prvem letniku
aprila 2005 v 10 slovenskih gimnazijah. Pri pouku so bili spremljani različni elementi,
med njimi tudi povezovanje znotraj predmeta in povezovanje znanja med predmeti.
Spremljava je pokazala, da je povezovanje znanja znotraj geografije močno prisotno
tako med učitelji kot med dijaki. Pedagoški svetovalec ugotavlja, da gre za eno redkih
stvari, ki je pri pouku geografije na ravni pozitivnega avtomatizma (Lipovšek, 2006).
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Nasprotno pa je manj povezovanja znanja med šolskimi predmeti. Vzroki so tako
subjektivni (učitelji se na drugih področjih počutijo premalo suvereni) kot objektivni
(vsebinski učni načrti se časovno ne ujemajo, geografija bi potrebovala že v 1. letniku
znanje, ki je pri nekaterih predmetih, kot so npr. biologija, fizika, kemija ali sociologija,
umeščeno v višje letnike). Lipovšek (2006) navaja, da je bilo nekaj nazornih navezav
na zgodovino (Mojzes, Rimljani, Industrijska revolucija, 2. svetovna vojna).
V nadaljevanju podajamo utemeljitve vertikalnega povezovanja. Polovica anketiranih
učiteljev bolj ali manj jasno izraža, da je pouk geografije v gimnaziji strukturiran tako,
da vsebine prvega letnika pomenijo temelj za učno snov višjih letnikov. Regionalna
geografija je nekakšna aplikacija znanja obče geografije. Zaradi tega si učitelji ne
znajo predstavljati pouka geografije v višjih letnikih brez osnov iz prvega letnika.
Preglednica 29: Utemeljitev vertikalnih povezav pri geografiji
Razlogi za povezovanje
Obča geografija je temelj za regionalno
geografijo.
ponavljanje, utrjevanje snovi zaradi
trajnejšega znanja
aktualnost vsebin oz. dogodkov
priprava na maturo in ekskurzije
lastna presoja, pobuda dijakov
nejasni odgovori
brez utemeljitve
Skupaj

Frekvenca (f)
34

Odstotek (%)
43,0

14

17,8

3
3
3
5
17
79

3,8
3,8
3,8
6,3
21,5
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Poskušali smo povezati odgovore glede pogostosti vertikalnih povezav z njihovo
utemeljitvijo. Pri tem so razen enega vsi anketiranci, ki so navedli, da vsebine redno
vertikalno povezujejo, odgovore tudi utemeljili. 15-krat so navedli prvi, sedemkrat pa
drugi razlog. Tudi učitelji, ki pogosto izvajajo vertikalne povezave, so v polovici
primerov izbrali prvi razlog.
10.5.2 Učne oblike in metode primerne za medpredmetno povezovanje
Zanimalo nas je, katere učne oblike in metode so bolj primerne za medpredmetno
povezovanje zgodovine in geografije. O tem smo vprašali intervjuvane.
Svetovalec B odgovarja, da ne moremo dati prednosti nobeni izmed učnih oblik ali
metod. Po mnenju učiteljice H na izbor učne metode vpliva učna vsebina. Dodati je
potrebno, da na izbor metode vplivajo tudi učni cilji.
Večina intervjuvanih daje prednost aktivnim oblikam pouka. Intervjuvanci so izražali
naslednje učne oblike in didaktične strategije: terensko delo (petkrat), ekskurzija
(petkrat), sodelovalno učenje oz. timski pouk (trikrat), delo z viri oz. statističnimi
podatki (šestkrat), delo z zemljevidi (štirikrat), projektna metoda (trikrat), diskusija oz.
debata (dvakrat) ter metoda razgovora, igra vlog, eksperiment, muzejsko delo in
samostojni študij (po enkrat).
Učiteljica C je povedala, da imajo v gimnaziji poseben izbirni medpredemtno
zasnovan predmet Okolje in trajnostni razvoj, kjer je udeležena tudi geografija.
Učiteljica E pove, da imajo gimnazijci v drugem letniku poseben modul z naslovom
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Pitna voda. V njem so povezani štirje predmeti.42 Geografija sodeluje s temo
podtalnica.
Dober vpogled v izvajanje medpredmetnega povezovanja daje preglednica 31.
Ugotavljali smo pogostost izvajanja medpredmetnega povezovanja pri pouku in
posameznih dejavnostih. Za pogostost smo uporabili štiristopenjsko lestvico.
Preglednica 30: Pogostost povezovanja geografije in zgodovine pri pouku in posameznih
dejavnostih
Dejavnost/pogostost
Nikoli %
učna ura - pouk
11
14,5
domače naloge
32
43,8
projektni dan
18
25,0
projektni teden oz.
35
50,7
vikend
ekskurzija
2
2,5
terensko delo
19
25,0
referat oz. seminarska
5
6,4
naloga
projektna / raziskovalna
13
17,8
naloga

Občasno
39
37
19
11

%
51,3
50,7
26,4
15,9

Pogosto
23
4
23
12

%
30,4
5,5
31,9
17,4

Redno
3
0
12
11

%
3,9
0,0
16,7
15,9

Skupaj
76
73
72
69

12
32
27

15,4
42,1
34,6

24
18
33

30,8
23,7
42,3

40
7
13

51,3
9,2
16,7

78
76
78

22

30,1

25

34,3

13

17,8

73

Vir: Anketno delo, 2008.

Skladno s pričakovanji se je uvrstila na prvo mesto ekskurzija, pri kateri polovica
učiteljev »redno« povezuje geografijo in zgodovino, nadaljnjih 30 % učiteljev
»pogosto«, skupaj 82 % vseh anketiranih. To je razumljivo, saj je na ekskurziji v
določeno pokrajino vsebine posameznih predmetov laže preplesti in povezati.
Zanimiv bi bil vpogled v konkretno pripravo in izvedbo ekskurzije (sodelovanje
učiteljev obeh ali več predmetov pri načrtovanju in izvedbi ekskurzije, priprava
dijakov na ekskurzijo, izdelava učnih listov, ocenjevanje znanja ipd.).
Ekskurziji je po vsebini najbliže terensko delo, a je po rezultatih vprašalnika pri njem
stanje povsem drugačno. Kar četrtina učiteljev izjavlja, da pri terenskem delu nikoli
ne vključuje zgodovine. Razlogov je verjetno več. Terensko delo se izvaja pretežno v
četrtem letniku in je vezano na pridobitev interne ocene za maturo iz geografije. Pri
pouku zgodovine je terenskega dela manj oz. se šele uveljavlja z večjim poudarkom
na proučevanju lokalne zgodovine. Sledijo organizacijske težave, normativna
nedorečenost, pomanjkanje časa ipd. Ne nazadnje v učnem načrtu za geografijo iz
leta 1998 ni bilo napotil o medpredmetni zasnovanosti terenskih vaj, čeprav obstajajo
strokovni razlogi za to. Predvsem proučevanje lokalne geografije in lokalne
zgodovine ponuja mnogo možnosti, da se oba predmeta enakovredno povežeta pri
terenskem delu (Trškan, 2007).
V intervjuju smo postavili vprašanje, zakaj je tolikšna razlika med ekskurzijo in
terenskim delom, ob tem, da sta obe dejavnosti vezani na pokrajino.
Po mnenju intervjuvanih ima ekskurzija v šoli daljši staž in je že uveljavljena učna
metoda. Ekskurzije so ponavadi daljše, celodnevne in na širšem prostoru. Po naravi
so bolj informativne. Zato se vsebine prepletajo oz. so podane na njih informacije z
različnih področij. Pri izvedbi sodeluje več učiteljev, pogosto tudi zunanji izvajalci.

42

V nobeni od teh dveh oblik ni vključena zgodovina.
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Namenjene so večji skupini dijakov. Ekskurzije so že v osnovi bolj medpredmetno
zastavljene. Svetovalka C sicer meni, da so medpredmetne ekskurzije bolj značilne v
osnovni šoli. V gimnaziji prevladujejo po njenem mnenju enopredmetne ekskurzije,
ker se učiteljem zdi, da je lahko zaradi medpredmetnega povezovanja okrnjena
vsebina geografije.
Terensko delo je po naravi drugačno. Pri njem se uporabljajo preproste raziskovalne
metode, katerih cilj je neki rezultat ali ugotovitev. Terensko delo je omejeno na ožji
prostor in poteka v krajšem časovnem okviru. Nasprotno je po vsebini, uporabljenih
metodah in organizaciji veliko zahtevnejše. Potrebno je dobro poznavanje vsebine,
dejanskih razmer v pokrajini, obvladati je potrebno osnovne metode raziskovalnega
dela, znati ravnati z merilnimi napravami, dobro organizirati delo dijakov ipd. V
primerjavi z ekskurzijo, kjer pri izvedbi sodeluje več učiteljev in zunanjih izvajalcev, je
učitelj pri terenskem delu prepuščen sam sebi. V nižjih letnikih gimnazije se terensko
delo priporoča, medtem ko je v četrtem letniku obvezno. Terensko delo je zahtevno z
vidika priprave, načrtovanja, izbire terena, odvisno je od vremenskih razmer ipd.
Gotovo pa so dijaki pri terenskem delu (še) bolj aktivni kot na ekskurziji.
Medpredmetnega terenskega dela ne more uspešno izvesti en sam učitelj, saj je
veliko zahtevnejše kot običajno terensko delo.
Svetovalec A poudari, da je medpredmetno terensko delo bliže realnemu življenju in
zato bolj pritegne dijake. Da zahteva takšno terensko delo več priprav in načrtovanja
in daljši čas na terenu, mu pritrjuje svetovalec B. Svetovalka D pravi, da so pri
zgodovini uvedli terensko delo šele pred kratkim, ko je izšel priročnik o
zgodovinskem terenskem delu (Trškan, 2007).
Večina svetovalcev ni navajala konkretnih oblik medpredmetnega terenskega dela.
Svetovalka F meni, da so za povezavo z zgodovino primerne predvsem
družbenogeografske teme. Kot primer navaja anketiranje prebivalstva (npr. Življenje
nekoč in danes).
Učitelji načelno podpirajo možnost medpredmetnega terenskega dela. Učiteljica A
navede, da ponuja ustrezno priložnost tema Moj domači kraj, kjer se lahko vključijo
vsebine tako lokalne geografije kot lokalne zgodovine. Učitelj D pojasnjuje manjšo
zastopanost terenskega dela zaradi bolj zahtevnih priprav za posamezno terensko
vajo.
Učiteljica G opozori na težave pri izvedbi zgodovinskega terenskega dela. Dijaki na
srednješolski stopnji niso zmožni uporabljati primarnih virov zaradi nepoznavanja
jezika (npr. latinščine) ali stare pisave. Tako npr. ne morejo prebrati starih napisov.
Medpredmetno terensko delo je lahko velik izziv za oba učitelja, vendar bi bilo
potrebno v prihodnje še razvijati to učno obliko. Je sicer zahtevna, a so pri njej dijaki
gotovo bolj aktivni in motivirani.
Na drugo mesto po pogostosti povezovanja sta se uvrstila referat oz. seminarska
naloga. 42 % vprašanih navaja, da ju »pogosto« vključuje kot obliko
medpredmetnega povezovanja, skupaj z odgovori »redno« je skoraj 60 %
anketiranih. Zastavlja se vprašanje, kako učitelji to izvajajo. Ali teme referatov
predlagata skupno oba učitelja, kako jih ocenita ipd.
Na tretjem mestu po pogostosti je projektni dan. »Pogosto« ga izvaja tretjina
učiteljev, skupaj z odgovorom »redno« skoraj polovica. Očitno so se medpredmetno
zastavljeni projektni dnevi dobro usidrali v šolski praksi. Kljub temu je še vedno
četrtina učiteljev geografije, ki projektnih dni ne izvaja ali pri njih ne sodeluje.
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Nasprotno se zelo redko izvaja daljše oblike projektnega dela (vikend, teden).
Razlogov je več. Takšna oblika je organizacijsko veliko zahtevnejša, terja več
priprav, finančnih sredstev in je »moteča« za običajen pouk po urniku.
Razmeroma redko se uporablja medpredmetne povezave pri rednem pouku, kjer
dve tretjini anketiranih uporabita medpredmetno povezovanje »redko ali nikoli«, še
redkeje pri izdelovanju domačih nalog in izvedbi večdnevnih projektnih dnevih oz.
tednih. Ugotavljamo, da obstajajo še velike neizkoriščene možnosti zlasti pri pouku,
ki obsega večino časa. Verjetno bo potrebno najprej ozavestiti učitelje še bolj
ozavestuti o smiselnosti in možnostih tega pristopa.
Podobno ugotavljata Šorgo in Šteblaj (2007, str. 114). V praksi se izvaja povezovanje
predvsem v obliki različnih oblikah izven pouka, medtem ko je povezovanja pri
vsakodnevnem poučevanju neprimerno manj, čeprav obsega večino časa v šoli.
Če povzamemo, se izvaja medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine
največkrat na ekskurzijah, projektnih dnevih in pri referatih, medtem ko se redko ali
zgolj občasno pojavlja pri terenskem delu, domačih nalogah, rednem pouku in
projektnem tednu.
10.5.3 Utemeljitev medpredmetnih povezav geografije in zgodovine po mnenju
intervjuvancev
Eno izmed osrednjih vprašanj v intervjuju je ugotavljalo, kako lahko načrtno
vključevanje geografskih vsebin obogati pouk zgodovine in obratno, kaj pridobimo pri
pouku geografije, če načrtno vključujemo znanje zgodovine. To je tudi srž
magistrskega dela.
Najtesnejšo vez med geografijo in zgodovino pomeni skupna prostorska in časovna
dimenzija. Čas in prostor sta neločljivo povezana. Geografija je prvenstveno
prostorska veda, a ne more shajati brez časovne razsežnosti. Obratno je
zgodovinsko dogajanje vedno umeščeno v konkretni geografski prostor.
Geografija brez zgodovine je precej ohromljena. Geografija in zgodovina sta življenje
samo, se prepletata in sta neločljivo povezani. Lahko bi ju označili kot nekakšna
»siamska dvojčka«. Poznavanje zgodovinskih dejstev in okoliščin je osnova za
kompleksnejše geografsko razmišljanje in dojemanje stvarnosti. Razumevanje
postane bolj logično in kompleksno.
Vsi intervjuvanci so poudarjali nujno potrebo po povezovanju in medsebojnem
dopolnjevanju obeh predmetov.
Pri geografiji se vse bolj poudarja razvojna komponenta, ki jo zaznamuje čas.
Družbenogeografski procesi so naravnani razvojno. Nasprotno se pri zgodovini vse
bolj poudarja okoljska (prostorska) komponenta. To potrjuje že pregled splošnih ciljev
pouka zgodovine v učnem načrtu. Pri opredelitvi zgodovine v začetku učnega načrta
je zapisano, da je poudarjeno medsebojno delovanje med ljudmi in okoljem (Učni
načrt za zgodovino, 2008, str. 6). Prav tako je pri vzgojnih ciljih navedeno, da dijaki
razvijajo odgovoren odnos do varovanja okolja in ohranjanja kulturne dediščine.
Osnovna naloga zgodovine je, da vsak zgodovinski dogodek ali dogajanje umesti v
prostor. Poudariti moramo, da ne gre le za poznavanje toponimov, določenega
nabora geografskega inventarja, ki je za zgodovino nujen, ampak za poznavanje
širših geografskih danosti in naravnih razmer. Učitelj B opaža, da zlasti starejša
generacija učiteljev zgodovine pričakuje, da dijaki pri pouku geografije usvojijo
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mnogo več topografskega znanja. Naj poudarimo, da je kartografsko opismenjevanje
naloga obeh predmetov, tako geografije kot zgodovine.
Svetovalec B poudari, da je v učnem načrtu za geografijo pri dosežkih dijakov
naveden cilj »prostorsko-kronološka umestitev«. Tega cilja nikakor ne moremo
kakovostno doseči brez vključevanja zgodovine k pouku geografije. Svetovalec
omeni časovno dinamiko, kjer lahko primerjamo razvoj pokrajine skozi čas. Številni
geografski pojavi imajo zgodovinsko dimenzijo.
Pomen oblikovanja prostorskih predstav izpostavi tudi svetovalka C. Geografija
poudarja prostor, zgodovina poudarja čas: »Vendar mora časovna razsežnost
vključevati tudi prostor«.
Svetovalec A je prepričan, da je povezava med geografijo in zgodovino tesna in
samoumevna. Posebna navezava obstaja med zgodovino in družbenogeografskimi
vsebinami. Zgodovina lahko pomaga geografiji tako, da družbenogeografske
probleme osvetli bolj genetsko.
Učitelj B izpostavlja regionalno geografijo. V primeru, da je geografija orientirana
pretežno regionalnogeografsko, tako kot v Sloveniji, je simbioza z zgodovino močna.
Obenem izpostavi nujnost vključevanja sodobne zgodovine (po letu 1945) k pouku
geografije, saj mnogih aktualnih političnih in družbenih dogajanj brez tega
poznavanja ne moremo zadovoljivo pojasniti. Glede tega nastaja primanjkljaj znanja
pri zgodovini, saj se najnovejša zgodovina vedno ne obravnava pri pouku. Če dijaki
tega znanja ne izkazujejo v zadostni meri oz. ga še niso usvojili je naloga učitelja
geografije, da odpravi vrzel v znanju iz zgodovine.
Ob tem naj poudarimo, da so bila v preteklosti pri poučevanju zgodovine izredno
močno poudarjena starejša obdobja, zlasti stari in srednji vek. Pri obravnavi starejših
obdobij je bilo precej bolj potrebno poznavanje naravnogeografskih značilnosti
območij, saj je naravno okolje močneje determiniralo razvoj človeške družbe. Zato se
je zgodovina v preteklosti naslanjala predvsem na vsebine iz fizične geografije. Vpliv
fizične geografije na zgodovino se je s časom sicer zmanjšal, vendar geografske
značilnosti vsekakor opredeljujejo v določeni meri geografski prostor, ki se skozi čas
stalno spreminja.
Na drugi strani se zelo spreminja pogled na prostor in njegovo vrednotenje. Neko
geografsko dejstvo, ki je imelo v preteklosti lahko pozitiven pomen za določeno
območje, se skozi čas spremeni (npr. prometne poti in njihova valorizacija, pogled na
Ljubljansko barje kot poselitveni prostor nekdaj in danes).
Poudariti je potrebno še področje fizične geografije, kjer lahko najdemo naravno vez
med geografijo in zgodovino. To sta degradacija okolja in naravne nesreče, ki so bile
stalnica v razvoju človeške družbe. Vzemimo kot primer ljubljanski potres 1895. Zelo
organsko lahko povežemo na eni strani zgodovinske okoliščine, vzroke in predvsem
posledice, na drugi strani pa pogledamo na Ljubljano z vidika potresne ogroženosti
(geološke in geografske razmere, splošno o potresih na območju Slovenije).
Učiteljica H izpostavi razvoj pokrajine skozi različna časovna obdobja. Za takšno
proučevanje je nujno potreben tako geografski kot zgodovinski pristop. V tem smislu
ima zgodovina vlogo nekakšnega okvirja za snovanje geografske slike.
Geografija ponuja zgodovini najprej prostorsko ojačano predstavo in osnove
orientacije (učiteljica E). Ta pomen geografije prepoznavajo vsi intervjuvani. Zanimivo
razmišlja učiteljica G, ki ni študirala geografije: »Zgodovinar marsikdaj nima prave
predstave o nekem prostoru, njegovih razsežnostih, velikosti krajev ipd. Dokler ne
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vidiš stvari v živo, v naravni situaciji, do takrat nimaš natančne prostorske predstave.
Geografi imajo verjetno boljšo prostorsko predstavo«.
Pravilno prostorsko predstavo se najlaže pridobi s skrbno in dosledno rabo
geografskih in zgodovinskih zemljevidov pri pouku. Pridobivanje veščine orientiranja
na karti mora biti skupen cilj obeh predmetov. Učitelja zgodovine in geografije morata
izrabiti vsako priložnost, da urita z dijaki to veščino. Razvijanje in urjenje te veščine je
njuna posebnost med drugimi predmeti v gimnaziji. 43
Učitelj F meni, da bi morala karta Slovenije spremljati vsako uro zgodovine. Učiteljica
H pojasnjuje, da se učitelji pogosto pritožujemo, česa dijaki ne znajo pokazati na
zemljevidu. Meni, da je prostorska predstava pomembna. Sama vedno zastavi
preizkus znanja tako, da vključi obvezno vprašanje povezano z uporabo zemljevida.
Na ta način preverja znanje tudi ustno.
Učiteljica C opaža, da imajo dijaki probleme z umeščanjem dogodkov v čas in
prostor. Na to jih je potrebno stalno opozarjati že pri geografiji. Pri zgodovini se jim
zdi kar nekako nepotrebno, da bi redno uporabljali zemljevid. Ob tem je učiteljica C
navedla profesorja zgodovine s fakultete: »Zgodovina brez zemljevidov je kot
obešalnik brez kljuk«.
Kartografsko pismenost eksplicitno omenja pet vprašanih, od teh vsi trije učitelji
zgodovine, kar je spodbudno. Učitelji geografije je niso posebej navedli, ker se jim zdi
sama po sebi umevna.
Zelo praktično o pomenu kartografske pismenosti razmišlja učiteljica zgodovine G.
»Razvijanje te veščine se mi zdi smiselno. Ko odhajajo dijaki v tujino, znajo poiskati
zanimive točke, kraje in prepoznajo pomen nekaterih znamenitosti. Tedaj se znajdejo
v vlogi nekakšnega turističnega vodiča.« Poudarja velik pomen veščine znajti se v
prostoru.
Poleg tega omeni še razvijanje posebne veščine, da dijaki pridobijo željo po aktivnem
soodgovornem delovanju v družbenem in političnem življenju. To je razvijanje
aktivnega in odgovornega državljana.
Del angažiranja v družbi je tudi odnos do okolja, do posegov v prostor in vrednot
prostora, kar se danes pri geografiji zelo poudarja pri temi Trajnostni razvoj.
Učiteljem smo zastavili vprašanje, kateri predmeti so po njihovem mnenju najbolj
primerni za povezovanje z geografijo. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Anketiranci so
lahko navedli tri predmete, s katerimi so v zadnjih treh letih največkrat povezovali
geografijo. Pri anketirancih, ki so navedli več kot tri predmete, smo upoštevali prve
tri.
Med povezavami so bili zastopani praktično vsi šolski predmeti. Pri jezikih so navajali
bodisi posamezne tuje jezike ali samo »tuji jeziki«.
Analiza je pokazala, da po pogostosti prednjači povezava z zgodovino. Kot prvi
predmet jo je navedlo 45 anketirancev (58 %). Kot drugi predmet jo je navedlo 11
učiteljev, kot tretji 10 učiteljev. Skupaj je navedlo povezavo z zgodovino 83,5 % vseh
anketiranih. Vez z zgodovino je močna in vidno izstopa. K temu nedvomno
prispevata visok delež učiteljev (53 %) s končanim študijskim programom geografija zgodovina in vsebinska sorodnost predmetov. Predmeta sta v šolah najpogosteje
povezana v družboslovnem aktivu, kar vsaj teoretično poveča možnost povezovanja.

43

V intervjuju je izrazila učiteljica C mnenje, naj ne bi pri nobeni uri zgodovine ali tudi slovenščine
manjkal zemljevid Slovenije. Pouk slovenščine lahko pomaga geografiji pri utrjevanju kartografske
pismenosti pri lociranju rojstnih krajev slovenskih pesnikov in pisateljev, pri obravnavi slovenskih
narečij, opredeljevanju slovenskega kulturnega prostora, zamejstva ipd.
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Drugo mesto si delita sociologija in fizika z 29 odgovori, sledi biologija s 25 in kemija
z 20 navedbami. Biologija se običajno pojavlja na drugem, fizika pa na tretjem mestu.
Presenetljivo je sociologija na prvem mestu navedena le štirikrat, velikokrat pa na
drugem in tretjem (13- in 12-krat). Pogosto omembo sociologije si razložimo z
mnogimi geografskimi vsebinami z izraženo sociološko komponento, prav tako je
veliko učiteljev poleg geografije študiralo sociologijo.
Višji delež povezovanja z naravoslovnimi predmeti pojasnjuje dejstvo, da je v
nekaterih gimnazijah geografija vključena v naravoslovni aktiv. Manj pogoste so
povezave z jeziki in ostalimi predmeti.
Preglednica 31: Povezave geografije z drugimi šolskimi predmeti
Predmet /
število navedb
zgodovina
sociologija
fizika
biologija
kemija
slovenščina
angleščina
umetnost

Število
navedb na
prvem mestu
45
4
7
3
7
1
3
0

Število
Število
navedb na
navedb na
drugem mestu tretjem mestu
11
10
13
12
9
13
15
7
5
8
7
7
1
4
4
2

Skupaj

Odstotek (%) od
vseh učiteljev

66
29
29
25
20
15
8
6

83,5
36,7
36,7
31,6
25,3
19,0
10,1
7,6

Vir: Anketno delo, 2008.

10.6 Vloga učitelja pri medpredmetnem povezovanju geografije in zgodovine
10.6.1 Motivacija učiteljev za medpredmetno povezovanje
V geografski literaturi je večkrat poudarjeno, da so za medpredmetno povezovanje
potrebni motivirani in usposobljeni učitelji (Krželj, 1987; Kolenc Kolnik 1992). Z
intervjuji smo želeli dobiti komentar k tej izjavi.
Izmed 12 intervjuvanih jih osem izraža izjemen pomen notranje motivacije učitelja.
Svetovalec A pravi, da mora učitelj čutiti potrebo po tem načinu dela. Podobno
razmišlja svetovalec B: »Pomembna je miselna naravnanost in prepričanost učitelja v
smiselnost in potrebnost medpredmetnega povezovanja«. Svetovalka C pomenljivo
pojasni, naj bi motiviran učitelj storil več, kot le »kar veleva mu stan«. Svetovalka E
povezuje motivacijo z delovno dobo učiteljev. Meni, da so mlajši učitelji bolj zagnani
od starejših. Motivacija je odvisna tudi od značaja učitelja. Svetovalka F se s tem ne
strinja. Medpredmetno povezovanje ne more biti odvisno od motivacije, saj je
strokovna in profesionalna obveza, ki jo učiteljem nalagata šolska zakonodaja in učni
načrti.
Učitelj B enači notranjo motivacijo s pojmom pedagoški eros. Dober učitelj bo sam
poskrbel za vseživljenjsko izobraževanje. Enako je prepričana učiteljica E. Učitelj si z
medpredmetnim povezovanjem širi obzorje, obenem pa zaradi odprtosti in strokovne
širine zraste njegov ugled pri dijakih. Učiteljica C poudari, da je pomemben pozitiven
odnos do medpredmetnega povezovanja. Če se učitelj loteva novosti s pesimizmom
in negotovostjo, bo to prenesel na dijake. Učitelj D meni, da mora biti učitelj
zanesenjak, ki delo opravlja z veseljem.
Vsi intervjuvani poudarijo edino pravo vrednost notranje motivacije, učiteljevih lastnih
notranjih vzgibov. S tem se dobro povezuje pomen lastnega interesa, ki je po
podatkih vprašalnika za učitelje pridobil oceno 7,7 od 8. Zunanja motivacija je
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pomembna v toliko, da učitelje opogumi, jih spodbuja, jim da oporo, predstavi
zanimivo idejo ipd.
10.6.2 Usposobljenost in izobraževanje učiteljev
O strokovni usposobljenosti in nadaljnjem spopolnjevanju smo vprašali učitelje,
podatke pa smo dopolnili še z intervjuji.
Večina intervjuvanih poveže usposobljenost z motivacijo. Poudarijo, da se je
motiviran učitelj pripravljen tudi sam izobraževati. Svetovalec A meni, da so učitelji
premalo usposobljeni. Obenem doda, da je bolj kot sama usposobljenost za
medpredmetno povezovanje pomembna sprememba miselne naravnanosti.
Svetovalec B izjavlja, da je znanje prvi pogoj za izvajanje drugačnih učnih pristopov.
Svetovalka D pravi, da medpredmetno povezovanje zahteva usposabljanje na več
področjih, saj pomeni precejšnjo novost tako glede timskega poučevanja, poznavanja
učnih načrtov drugih predmetov in spoznavanje aktivnih oblik pouka (terensko delo,
učenje z odkrivanjem ipd).
Izobraževanje učiteljev so intervjuvani presojali glede na šolo oz. šolsko zbornico kot
celoto ter glede posameznega učitelja in njegovega izobraževanja.
Štirje sogovorniki zagovarjajo izobraževanje za celotno zbornico. Na ta način
postane medpredmetno povezovanje filozofija šole (svetovalka F). Takšno
izobraževanje ustvari nekakšen temelj, v nadaljevanju pa se lahko preide na razredni
oz. predmetni nivo. Povsem nasprotno mnenje deli učitelj F, ki zagovarja
izobraževanje za posamezne stroke oz. predmete, ker je izobraževanje za celotno
šolo preveč splošno.
Osebno menimo, da je potrebno oboje. Medpredmetno povezovanje kot didaktični
pristop zahteva najprej splošno izobraževanje, ki je skupno za vse učitelje (npr.
timsko sodelovanje, načrtovanje dejavnosti ipd). Po skupnem delu lahko sledi
predmetno ločeno izobraževanje.
Polovica intervjuvancev poudari, da pri izobraževanju pričakujejo predvsem
uporabne primere dobre prakse. Do sedanjih seminarjev je dokaj kritična učiteljica G,
ki poudarja, da je na njih vse preveč teoretiziranja, zmedo pa vnašajo tudi mnogi novi
pojmi. Zavzema se za krajše in bolj jedrnate seminarje. Učitelj B predlaga, da bi
namesto klasičnih seminarjev prikazali uspešno izvedene učne ure in nato uporabili
igro vlog med učitelji. Glede dobre prakse poudarjajo pomen izmenjave izkušenj in
idej. Vsak učitelj mora sam prirediti idejo glede na svoj pouk in razmere. «Med
pogovori s kolegi dobiš idejo, ki jo potem prilagodiš potrebam svojega pouka«
(učiteljica E).
Poleg organiziranega izobraževanja je potrebno tudi samoizobraževanje. Na voljo je
mnogo strokovne literature s področja medpredmetnega povezovanja. Izšlo je nekaj
priročnikov, ki poleg teoretičnih izhodišč prikazujejo različne izkušnje in praktične
primere medpredmetnega povezovanja. Tovrstne prispevke prinašajo predvsem
revije Geografija v šoli, Zgodovina v šoli, Geografski obzornik, Vzgoja in
izobraževanje ipd.
Navajamo še zanimivo izkušnjo učiteljice E. V intervjuju je povedala, da načrtujejo
medpredmetno ekskurzijo v Beneško Slovenijo, ki jo bodo skupaj pripravili učitelji
slovenščine, zgodovine in geografije. Kot del priprave na ekskurzijo se bodo vse
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organizatorice ekskurzije predhodno udeležile strokovne ekskurzije v izvedbi
Ljubljanskega geografskega društva.
Usposobljenosti in stalnemu strokovnemu spopolnjevanju je bilo namenjenih v
anketnem vprašalniku pet vprašanj.
Najprej smo želeli ugotoviti, koliko znanja o medpredmetnem povezovanju so
anketirani učitelji pridobili med študijem. Predpostavljamo, da je to znanje osnova za
odločitev o medpredmetnem povezovanju oz. za odločitev po nadaljnjem strokovnem
spopolnjevanju s tega področja.
Preglednica 32: Znanje o medpredmetnem povezovanju, pridobljeno med dodiplomskim
izobraževanjem
Količina pridobljenega znanja
nič
zelo malo
precej
veliko
se ne spomnim
Skupaj

Število učiteljev
28
35
9
2
4
78

% vseh učiteljev
35,9
44,9
11,5
2,6
5,1
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

80 % učiteljev geografije je pridobilo v času dodiplomskega študija zelo malo ali nič
znanja s področja medpredmetnega povezovanja. Struktura odgovorov niti ne
preseneča, saj se temu didaktičnemu pristopu v preteklosti ni namenjalo tolikšne
pozornosti kot zadnje desetletje. Medpredmetno povezovanje je bilo pojmovano v
ožjem, predvsem vsebinskem smislu. Lahko govorimo o t. i. učnih korelacijah. Prav
tako domnevamo, da se zlasti učitelji z daljšo delovno dobo ne spomnijo več
natančno, katere vsebine so obravnavali pri predavanjih iz didaktike. Kljub temu je le
malo anketiranih izbralo odgovor, »se ne spomnim«.
Zanimivo je primerjati odgovore anketirancev z odgovori na vprašanje, ali se jim zdi
pomembno spopolnjevanje s tega področja. Kar 92 % vprašanih je prepričanih, da je
pomembno.
Le šest anketiranih zavrača stalno spopolnjevanje s tega področja. Eden izmed njih
ni pojasnil razlogov. Ostale odgovore navajamo zgolj za ilustracijo. En anketiranec
meni, da je že med študijem spoznal oba predmeta. Obenem je izjavil, da je med
študijem pridobil zelo malo znanja o medpredmetnem povezovanju. Drugi meni, da
so imeli v šoli že dovolj izobraževanja na to temo. Zopet drugi poudarja nujno
spremembo učnega načrta in učbenikov. Eden pa se sklicuje na suverenost pri
pouku.
Učitelji so v nadaljevanju utemeljili potrebo po spopolnjevanju s področja
medpredmetnega povezovanja.
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Preglednica 33: Utemeljitev potrebnosti spopolnjevanja s področja medpredmetnega
povezovanja
Utemeljitev za spopolnjevanje
konkretni primeri, primeri dobre prakse,
izmenjava izkušenj
pregled drugih učnih načrtov
vzpodbuda, sprememba miselnosti
sledenje novostim, novo znanje
nujnost, pouk prihodnosti, značaj predmeta
ostalo
Skupaj

Frekvenca (f)
5

Odstotek (%)
10,2

3
8
14
8
11
49

6,1
16,3
28,6
16,3
22,4
100,0

Vir: Anketno delo, 2008.

Največji delež anketiranih (28,6 %) prepozna vrednost in potrebnost stalnega
spopolnjevanja v novem znanju. Zavedajo se, da so tega znanja pridobili premalo ali
pa je znanje danes drugačno oz. se spreminja pogled nanj. Poudarjajo, da se obseg
znanja širi in postaja vse bolj kompleksno ipd. Na razmišljanje o pridobivanju novega
znanja vpliva nenazadnje vse bolj poudarjeno vseživljenjsko izobraževanje.
Navajamo primer značilnega odgovora te kategorije:
»Učitelji se ves čas spopolnjujejo in delajo nadgradnjo svojega znanja na svojem
področju poučevanja.«
Pomembni so odgovori, ki izpostavljajo spremembo miselnosti. Medpredmetno
povezovanje pomeni veliko didaktično novost. Tako nekateri učitelji poudarjajo
spremembo miselne naravnanosti oz. pričakujejo vzpodbude za takšno poučevanje.
Miselna okorelost (nepripravljenost na spremembe, uvedbo nečesa novega) je
pomembna ovira pri uveljavljanju medpredmetnega povezovanja. Navajamo nekaj
odgovorov.
»Tu se odpirajo vedno nove možnosti, zato jih je treba poiskati in razvijati dalje.«
»Velikokrat manjka pozornosti. Potrebna je vzpodbuda.«
»Nujno, ker »v glavi« nisem prepričana v smiselnost tega početja.«
Enak delež odgovorov odpade na kategorijo, da je to nujno, ker bo pouk v
prihodnosti potekal na takšen način. Ti anketiranci poudarjajo potrebo tudi zaradi
značaja geografije kot povezovalnega predmeta.
Primer: »Spopolnjevanje je nujnost, če hočemo biti naprednejši pri pouku.«
Čeprav le redki, anketirani poudarjajo, da je pri spopolnjevanju bolj pomemben
didaktični vidik (metodika, način povezovanja) kot sama vsebina.
Pet anketiranih izpostavi vrednost izmenjav izkušenj in predstavitev primerov dobre
prakse, kar je pravzaprav tudi neka oblika spodbude. Le trije anketirani izrecno
omenjajo vrednost poznavanja drugih učnih načrtov, kar pa je zaskrbljujoče44.
Veliko odgovorov je bilo nejasnih ali niso ustrezali nobeni izmed opredeljenih
kategorij, npr. od odgovora, da nekdo sovraži seminarje (a ne pojasni, zakaj), do
tega, da se o tem (medpredmetnosti) veliko govori, a se jo premalo uporablja.
Anketirane smo vprašali, katerih seminarjev s področja medpredmetnosti so se
udeležili v zadnjih treh letih.
Na vprašanje je odgovorilo le 23 anketirancev (29 % od vseh vprašanih).

44

Anketiranje je potekalo februarja in marca 2008, v času, ko posodobljeni učni načrti še niso stopili v
veljavo (1. 9. 2008).
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Preglednica 34: Izvajalci seminarjev o medpredmetnem povezovanju
Izvajalec
Zavod RS za šolstvo
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Društvo učiteljev zgodovine
Šola, šolski razvojni tim (ŠRT)
Gestaltpedagogika
Društvo izgnancev Slovenije
Svet Evrope
Skupaj

Frekvenca
17
1
1
5
1
1
1
45
27

Vir: Anketno delo, 2008.

Največ seminarjev in usposabljanj s področja medpredmetnega povezovanja izvaja
Zavod RS za šolstvo. Seminarji potekajo v okviru dveh projektov: Didaktična prenova
gimnazij in Evropski oddelki. Nekateri vprašani posebej navajajo študijske skupine za
posamezne predmete (npr. zgodovino, geografijo) ali za uvajanje evropskih
oddelkov. Določene seminarje izvajajo posebej usposobljeni učitelji,
t. i.
multiplikatorji.
Med stanovskimi društvi je bilo omenjeno Društvo učiteljev zgodovine, ki je priredilo
tridnevno ekskurzijo na Slovaško. Prav tako nekateri učitelji navajajo kot prireditelja
Šolski razvojni tim, ki ga strokovno v celoti podpira Zavod za šolstvo.
Pedagoška fakulteta je vodila izobraževanje s področja Akcijskega raziskovanja,
Zavod za šolstvo pa seminarje z naslovom Načrtovanje medpredmetnega
povezovanja, Sodelovalno učenje, Načrtovanje projektnega dneva ipd.
Na vprašanje, kakšno znanje in katere veščine so pridobili na omenjenih seminarjih,
kar 55 anketiranih (skoraj 70 %) sploh ni odgovorilo. Vzrok za to je, da je bil anketni
vprašalnik razmeroma obsežen. Vprašanje, ki je zahtevalo pojasnjevanje, pa je bilo
umeščeno na koncu vprašalnika.
Tako smo lahko analizirali le 24 odgovorov, a še od teh jih je vsebini ustrezalo komaj
20. Odgovore prikazujemo v spodnji preglednici.

Preglednica 35: Kategorije odgovorov o pridobitvah s seminarjev o medpredmetnem
povezovanju
Pridobitev s seminarjev, namenjenih
medpredmetnemu povezovanju
teoretične osnove, osnovno znanje, možnosti
veščine načrtovanja, vrednotenja, sodelovanja
izmenjava izkušenj in mnenj
učni načrti
spoznavanje trendov v Evropski uniji
skupaj

Frekvenca (f)

Odstotek (%)

7
6
5
1
1
20

35
30
25
5
5
100

Vir: Anketno delo, 2008.

Udeleženci prepoznajo vrednost seminarjev in pridobljenega znanja najprej v
seznanitvi s teoretičnimi osnovami, na drugi strani s pridobitvijo potrebnih spretnosti

45

Skupno število odgovorov je večje od števila anket, ker so nekateri anketiranci navedli več različnih

prirediteljev.
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oz. veščin za medpredmetno povezovanje, na tretji pa s seznanitvijo s primeri dobre
prakse. Manj pomembno se jim zdi poznavanje učnih načrtov.
Zanimale so nas teme seminarjev, s katerimi bi učitelji pridobili ustrezno znanje in
veščine za uvajanje in izvajanje medpredmetnega povezovanja. Pri tem vprašanju so
lahko anketirani izbrali največ tri odgovore.
Preglednica 36: Predlagane teme seminarjev za permanentno izobraževanje
Tema seminarja

št. odgovorov

vsebine, primerne za medpredmetno
povezovanje
nove učne oblike in metode
splošno didaktično znanje
timsko poučevanje
preverjanje in ocenjevanje medpredmetno
pridobljenega znanja
organizacija pouka (načrtovanje, izvedba
medpredmetnega povezovanja)
prikazi dobre prakse
drugo
Skupaj

46

% odgovorov
od vseh
učiteljev
58,2

32
1
30
19

40,5
1,3
38,0
24,1

40

50,6

45
1
214

57,0
1,3
Vir: Anketno delo, 2008.

Učitelji so najpogosteje navajali tri predloge: zanimajo jih vsebine, ki so še posebej
primerne za medpredmetno povezovanje, prav tako se želijo seznaniti s primeri
dobre prakse, ob katerih se verjetno porodijo ideje za lastno delo. Polovica učiteljev
si želi seminarjev, kjer bi pridobila veščine načrtovanja in izvajanja medpredmetnega
povezovanja, torej s področja, ki zadeva predvsem organizacijo pouka.
Prva kategorija je pridobila največji del morda zaradi pozicije na prvem mestu med
navedenimi možnostmi. Opozarja na dejstvo, da pri medpredmetnih povezavah še
vedno oz. v veliki meri pomislimo na možnost vsebinskih povezav, manj pa na druge
oblike povezovanja. Povezave so možne tudi na ravni veščin in dejavnosti.
Učene vsebine in metode, primerne kot vsebina za seminar o medpredmetnem
povezovanju, so izrazito vezane na vsebino geografije oz. povezovalnega predmeta
(zgodovine), zato so seminarji vezani na specialno didaktiko pouka geografije oz.
zgodovine.
Na drugi strani pa je organizacija medpredmetnega povezovanja izrazito skupna
(splošna) tema. Takšne seminarje je najbolj smiselno izvesti za celotno zbornico.
10.6.3 Mnenje svetovalcev in učiteljev o vlogi fakultete in Zavoda za šolstvo
V intervjujih so svetovalci in učitelji pojasnili pomen kadrovskih šol in Zavoda za
šolstvo kot institucij, ki lahko močno vplivata na znanje in zavest o potrebnosti
medpredmetnega povezovanja. Fakulteta ima odločilen vpliv pri formiranju bodočih
pedagogov. Podobno vlogo ima Zavod za
šolstvo za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev.
Svetovalca A in C prepoznavata pozitivne posledice bolonjske reforme, saj »bo
razrahljala strogo predmetno usmerjenost študija,« (svetovalec A). Svetovalka C
navaja pomanjkljivost fakultete še iz časa njenega študija. Tedaj ni bilo dosti
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sodelovanja med posameznimi oddelki in tudi ni bilo moči študirati geografije z
določenimi predmeti.
Svetovalec B je navedel nekaj konkretnih predlogov. Pri študiju bi morali posvetiti več
časa teoriji s področja medpredmetnega povezovanja, vključiti te vsebine v
načrtovanje pouka (učna priprava) ter študentom omogočiti praktično predstavitev
takšnega pouka v obliki hospitacij. Za učitelje praktike bi morala organizirati
izobraževanje tudi fakulteta. Svetovalki E in F ugotavljata, da mladi diplomanti niso
zadosti usposobljeni na tem področju. Svetovalka E podčrta veliko nepoznavanje
učnih načrtov.
Intervjuvani učitelji motrijo vlogo fakultete skozi lastne študijske izkušnje, opazovanja
študentov, ki prihajajo na prakso, ali mladih diplomantov. Ugotavljajo, da so bili sami
med študijem deležni le malo vsebin, posvečenih medpredmetnemu povezovanju.
Na drugi strani ugotavljajo, da so študenti glede tega bolj ozaveščeni in poznajo več
teorije, vendar imajo premalo praktičnih izkušenj. Učitelj D iz mlajše generacije pove,
da se je pri študiju prvič srečal z medpredmetnostjo, ko je bilo potrebno pri didaktiki
geografije opredeliti korelacije z drugimi učnimi predmeti. Učitelju F se zdi
pomembno, da študij splošne in specialne didaktike razvija pri študentih miselnost o
potrebnosti medpredmetnega povezovanja.
Glede na primanjkljaj zlasti praktičnih izkušenj iz časa študija poudarjata dve
intervjuvanki velik pomen in vlogo učitelja mentorja ob nastopu službe.
Ko učitelji ocenjujejo vlogo Zavoda, razlikujejo dve ravni: prva je nivo posameznega
svetovalca kot osebnosti in strokovnjaka, na drugi strani je vloga Zavoda kot
institucije.
Pet od šestih učiteljev ocenjuje vlogo svetovalcev zelo pozitivno. Učitelji izražajo, da
se svetovalci trudijo po svojih močeh, so odprti za pobude, učitelje spodbujajo in jim
nudijo potrebno oporo.
Učitelji izpostavljajo vlogo projektov, pri čemer je bil posebej pomemben projekt
Evropski oddelki. Ti so po mnenju učitelja D »dodobra razgibali področje
medpredmetnega povezovanja«. Delo zavoda prepoznavajo v organiziranju
seminarjev, še zlasti v šolskem letu 2008/2009, ko so se pričali uvajati posodobljeni
učni načrti v prvi letnik gimnazij. Veliko vlogo pri spreminjanju miselnosti in uvajanju
sprememb imajo Šolski razvojni timi (ŠRT), ki jih strokovno podpira in usmerja Zavod
za šolstvo. Svetovalec F posebej izpostavi vrednost študijskih skupin. Učiteljica E
poudari, da tesno sodeluje z Zavodom za šolstvo, kjer pridobi najnovejše informacije
in usmeritve, tudi s področja izobraževalne politike Evropske unije.
Bolj kritična do delovanja Zavoda je učiteljica G, saj meni, da bi svetovalci morali
svetovati čim bolj praktično, ne zgolj teoretizirati. Od Zavoda pričakuje predvsem
ozaveščanje učiteljev in prikaz primerov dobre prakse. Pozitivno ocenjujejo tudi
seminarje v organizaciji Zavoda, ki jih vodijo svetovalci za šolske zbornice.
10.7 Dijaki o medpredmetnem povezovanju geografije in zgodovine
Dijakom smo zastavili tri vprašanja o medpredmetnem povezovanju na splošno.
1. Ali je v gimnaziji dovolj medpredmetnega povezovanja?
2. Kaj je namen medpredmetnega povezovanja v šoli?
3. Ali imajo izkušnjo medpredmetnega povezovanja med geografijo in zgodovino?
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Na prvo vprašanje je malo nad polovico dijakov odgovorilo, da je povezovanja
premalo (54,1 %), 45,9 % dijakov nasprotno meni, da je medpredmetnega
povezovanja dovolj. Odgovori obeh kategorij so precej izenačeni.
Dijake smo vprašali, ali že imajo izkušnjo medpredmetne povezave med geografijo in
zgodovino. Odgovori so se prepolovili. Slaba polovica dijakov (47,5 %) ima izkušnjo,
nekaj več kot polovica pa ne. Osebno smo pričakovali nižji delež dijakov brez
izkušnje.
Štiri vprašanja so bila namenjena le dijakom z izkušnjo povezave med geografijo in
zgodovino. Zanimalo nas je:
 pogostost povezave,
 kaj jim je bilo pri takšnem pouku (povezavi) všeč,
 kaj jih je motilo in
 tema, pri kateri sta bili povezani geografija in zgodovina.
Glede števila povezav med predmetoma je od 244 dijakov odgovorilo 53,7 %, da so
imeli eno takšno povezavo, petina je doživela dve povezavi, četrtina pa tri in več.
Podatki so nas presenetili, saj nismo pričakovali tako velike pogostosti.
Graf 1: Kaj je bilo dijakom všeč pri medpredmetni povezavi?

Vir: Anketno delo, 2011.

Največje število dijakov (tretjina) je izpostavilo, da je bil takšen pouk bolj zanimiv. To
se sklada z nekaterimi tujimi ugotovitvami (Drake, Burns, 2004). Dijakom je takšen
pouk všeč oz. zanimiv že zato, ker je drugačen, se redkeje pojavlja, učne ure so bolj
skrbno izbrane in pripravljene. Prav tako so obravnavane teme, ki dijake bolj
pritegnejo ali so jim bližje. Pogosto so učne metode in oblike drugačne, bolj privlačne
in zanimive. Tudi navzočnost dveh učiteljev popestri uro.
Na drugem mestu utemeljujejo, da je bila snov podana bolj življenjsko. To je
razumljivo, saj je osnovno priporočilo za medpredmetno povezovanje, da izhaja iz
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življenjske bližine dijaka. Ker je tema osvetljena iz najmanj dveh zornih kotov, je že
zato bolj celovita.
Nasprotno pa malo dijakov meni, da se s takšnim poukom več naučijo. Tu se nam
postavlja temeljna (načelna) dilema glede končnega cilja medpredmetnega
povezovanja. Ali pri pouku dijaki usvojijo bolj kakovostno znanje? Ali se nagiba
takšen pouk (pristop) zgolj k neki zunanji atraktivnosti, navidezni ali dejanski
privlačnosti, ki je bolj kot ne izjema v šolskem vsakdanu (mišljenje, da je
medpredmetno povezovanje le popestritev pouka) ali je glavni namen pouka tudi ta,
da se dijaki drugače in bolj poglobljeno (na)učijo.
Pri načrtovanju medpredmetnega povezovanja je potrebno tehtno razmisliti, ali sta pri
pouku enakovredno vključeni obe dimenziji. V nasprotnem primeru lahko dijaki
razumejo tovrstne poskuse bolj kot nekakšno igračkanje kot resno delo.
Graf 2: Kaj je dijake pri povezavi motilo?

Vir: Anketno delo, 2011.

Največ dijakov je pri povezovanju motilo, ker na takšen način dela predhodno niso
bili zadosti pripravljeni. Kot smo izpostavili v teoretičnem delu, je potrebno posebno
skrbno načrtovati vsako medpredmetno dejavnost.
Drugi najpogostejši odgovor je, da se pri takšni obliki dela »ne predela« vse
zastavljene snovi. Možno je, da medpredmetno povezavo zastavimo preveč na
široko in ob tem, da sta povezana najmanj dva predmeta, se čas drugače razporedi.
Naslednji sklop vprašanj se je navezoval na odnos dijakov do medpredmetnega
povezovanja med geografijo in zgodovino na načelni ravni.
Dijake smo povprašali, ali sami pri pouku kdaj učitelja opozorijo na povezavo z
zgodovino. Vprašanje smo zastavili z namenom, da bi ugotovili, ali tudi dijaki sami
dajo pobudo za povezovanje. 375 (73,2 %) dijakov ne da pobude nikoli, 127 dijakov
(24,9 %) včasih, le 10 (2 %) dijakov večkrat opozori učitelja na povezavo z
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zgodovino. Dijaki očitno ne dajejo veliko pobud. Vzrok za to lahko iščemo, da
povezav sami ne opazijo ali si ne upajo posegati v učiteljevo razlago.
Vsi dijaki, ki so odgovorili, da ne dajejo pobud, so seveda pri vprašanju, ali učitelj
njihovo pobudo upošteva, odgovorili nikalno. Skoraj tri četrtine dijakov so odgovorile
nikoli, med tistimi, ki opozorijo učitelja, jih je le 7 odgovorilo, da te pobude učitelj ne
upošteva. 75 (14,7 %) dijakov navaja, da učitelj včasih upošteva njihovo pobudo,
medtem ko 55 dijakov meni, da učitelj vedno upošteva njihovo pobudo.
Z vprašalnikom smo želeli preveriti, ali dijaki prepoznavajo geografijo in zgodovino
kot tesneje povezana predmeta. 400 (78.1 %) dijakov je odgovorilo, da sta predmeta
med seboj tesneje povezana. Dobra petina tesnejše povezave ne prepozna.
Izmed 400 dijakov je 343 (86 %) dijakov utemeljilo, v čem je tesnejša povezanost.
Ker so bili odgovori odprtega tipa, smo odgovore razvrstili v devet skupin oz.
kategorij. V spodnji tabeli prikazujemo razporeditev odgovorov.
Preglednica 37: Utemeljitev večje povezanosti geografije z zgodovino kot z drugimi predmeti
Pogostost odgovora
Kategorija odgovorov-utemeljitev
1. Zgodovina vpliva na geografske značilnosti
2. Geografija vpliva na potek zgodovinskih dogodkov
3. Obojestransko sovplivanje in dopolnjevanje predmetov
4. Uporaba zemljevidov, orientacija
5. Predmeta sta tesneje povezana, sta podobna, teme
6. Oba sta družboslovna predmeta
7. Skupna prostorsko-časovna dimenzija
8. Drugo: ne pojasnjuje z zgodovino, ampak razlaga zakaj nista bolj
povezana s fiziko, slovenščino…
9. Neustrezni odgovori
Skupno

Frekvenca (f)

Odstotek (%)

61
53
35
6
69
23
48
11

17,8
15,5
10,2
1,7
20,1
6,7
14,0
3,2

37
343

10,8
100,0

Vir: Anketno delo, 2011.

Prvi dve kategoriji poudarjata vpliv geografskih značilnosti na zgodovino ali obratno,
torej gre za prepoznavanje enostranskega vpliva. Če združimo odgovore obeh
kategorij, kar tretjina dijakov prepoznava podporno vlogo geografije za zgodovino ali
obratno. Takšna razmišljanja so tudi v literaturi (Pedagoška enciklopedija, 1989;
Kestler, 2002). Dijaki razmišljajo, da lahko en predmet služi kot podpora drugemu ali
se vsebina enega predmeta navezuje na drugega v smislu učnih korelacij. Navajamo
nekaj značilnih primerov vpliva zgodovine na geografijo:
»Pri demogeografiji uporabljamo veliko znanja iz zgodovine.«
»Ker je zgodovina vplivala na to, da je danes tako, kot je, predvsem prebivalstvo,
gospodarstvo, politika«.
»Ker mislim, da je o krajih, državah za celostno sliko treba poznati tudi preteklost.«
Primeri pojasnil vpliva geografskih značilnosti na potek zgodovinskih dogodkov:
»Ker lahko na podlagi geografije predvidevaš, kaj se je prej dogajalo na nekem kraju
(npr. dejavnosti prebivalstva)«.
»Veliko stvari, ki so se zgodile v zgodovini, lahko pojasnimo z geografskega vidika«.
»Ker je zgodovina nekega kraja povezana z njegovo geografsko lego. Če je mesto
ob morju, se je tam razvila pomorska trgovina.«
»Zato, ker so nekateri geografski pojavi pripomogli k spremenjenemu poteku
zgodovine«.
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Najpopolnejša utemeljitev je obsežena v kategoriji št. 3, kjer dijaki prepoznajo
obojestransko povezavo, ko geografija vpliva na zgodovino in obratno. Ti dijaki tudi
navajajo bolj argumentirane utemeljitve. Takšnih dijakov je približno desetina. Primeri
odgovorov so:
»Ker so bili tudi določeni dogodki v zgodovini odvisni npr. od geografskih značilnosti,
hkrati pa je tudi zgodovina vplivala na družbene lastnosti pokrajin.«
»Za zgodovino je geografski prostor pomemben, za geografijo pa je pomembno
zgodovinsko dogajanje«.
»Ker je geografija ključna za nekatera zgodovinska dogajanja in zgodovina je vplivala
na določene stvari v geografiji (industrija).«
Če povzamemo, sodijo odgovori prvih treh kategorij med bolj popolne in
pojasnjevalne. Tako razmišlja 149 (43.4 %) dijakov, ki so svojo odločitev pojasnili.
Izredno veliko odgovorov se uvršča v 5. kategorijo, ko dijaki navajajo, da si
predmeta delita podobne teme, ki jih prikazujeta vsaka s svojega vidika.
»Zato, ker se pogovarjamo in pri geografiji in pri zgodovini o prebivalstvu.«
»Obravnavata podobne teme, svet in družbo in posledice nekih dejanj ali naravnih
katastrof.«
»Ker imata nekaj skupnega.«
Nekateri dijaki samo izražajo, da sta oba družboslovna predmeta. Več jih poudarja,
da je geografiji in zgodovini skupna prostorsko-časovna dimenzija.
»Saj se povezujejo. Nek zgodovinski dogodek, ki se je zgodil, moramo umestiti v
prostor, kjer se je zgodil.«
»Orientirani sta na neki prostor, na katerem so se godili pomembni dogodki.«
»Ker pri zgodovini se poleg dogodka učimo tudi o krajih, kjer se je kaj zgodilo.«
Podobno kot učitelje smo dijake vprašali, s katerimi predmeti se geografija največkrat
povezuje. Dijaki so lahko imenovali dva predmeta.
Preglednica 38: Predmeti, s katerimi je geografija največkrat povezana
Predmet

Prva
navedba
(f)

zgodovina
biologija
fizika
kemija
slovenščina
angleščina
sociologija
matematika
športna vzgoja
umetnost
španščina
ostali predmeti
Skupaj

317
56
27
8
23
10
4
15
3
3
2
10
478

Odstotek
od vseh
navedb
(%)
66,3
11,7
5,6
1,7
4,8
2,1
0,8
3,1
0,6
0,6
0,4
2,1
100,0

Druga
navedba
(f)
77
116
39
37
51
22
35
13
7
6
7
29
439

Odstotek
od vseh
navedb
(%)
17,5
33,6
8,9
8,4
11,6
5,0
8,0
3,0
1,6
1,4
1,2
6,6
100,0

Skupaj

Skupaj
odstotek
(%)

394
172
66
45
74
32
39
28
10
9
9
39
917

43,0
18,7
7,2
4,9
8,0
3,5
4,3
3,1
1,1
1,0
1,0
4,2
100,0

% odg.
od
vseh
dijakov
77,0
33,6
12,9
8,8
14,4
6,3
7,6
5,5
2,0
1,8
1,8
7,6

Vir: Anketno delo, 2011.

Skladno s pričakovanji je na prvem mestu zgodovina. Kot prvi predmet jo navaja 62
% dijakov. Če vzamemo skupaj navedbi na prvem oz. drugem mestu, zgodovino
navaja kot predmet za medpredmetno povezovanje z geografijo kar 77 % dijakov. Na
drugem mestu je biologija, ki jo je tretjina dijakov imenovala kot prvo ali drugo
navedbo. Na tretje mesto se je uvrstila slovenščina (74 omemb, 14,4 % dijakov).
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Vendar je bistveno manjkrat omenjena kot biologija. Na četrtem mestu je fizika (66 ),
sledijo ji kemija (45), sociologija (39), angleščina (32) in matematika (28). Ostali
predmeti so omenjeni le redko.
Nabor predmetov, ki jih navajajo dijaki, nas nekoliko preseneti. Razumljiva je pogosta
omemba zgodovine, saj je že iz celotne zasnove vprašalnika razvidna poudarjena
teža povezave geografije z zgodovino. Presenetljiva je pogostost povezave z
biologijo. Eden izmed možnih odgovorov je, da dijaki navajajo obenem veliko fizičnogeografskih tem, ki so skupne geografiji in biologiji.
Na drugi strani sta precej redkeje omenjeni fizika in kemija. Razen slovenščine in
angleščine so tuji jeziki zelo slabo zastopani. Vzrok za to je, da se pojavljajo različni
tuji jeziki, medtem ko sta slovenščina in angleščina obvezni za vse dijake. Pri
navajanju povezav je pomembna izkušnja, ki so jo imeli dijaki s povezovanjem. Sicer
so dijaki navedli kar 23 predmetov, a se mnogi med njimi pojavljajo z nizkimi
frekvencami. Zanimivo je, da se med predmeti omenjata celo astrologija (morda je
mišljena astronomija) in ekologija, ki ju v predpisanem gimnazijskem predmetniku
sploh ni.
Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pri geografiji opozorijo dijake na uporabo znanja iz
zgodovine.
Na vprašanje, koliko opozarja na povezave učitelj geografije, so dijaki odgovarjali
takole: 71 (13,9 %) dijakov je odgovorilo, da jih učitelj pri geografiji nikoli ne opomni
na uporabo znanja iz zgodovine, 358 (70,2 %) dijakov navaja, da jih opomni včasih,
81 (16 %) pa meni, da jih navaja pogosto.
Nekoliko manj ugodni so rezultati pri zgodovini. 120 dijakov meni, da jih učitelj pri
zgodovini ne opozori na uporabo znanja iz geografije, slabih 60 % včasih in 16,9 %
pogosto. Deleža »pogosto« sta približno enaka, medtem ko se prvi dve kategoriji
razlikujeta. Več dijakov je prepričanih, da učitelji pri geografiji bolj pogosto opozorijo
dijake na pomen uporabe znanja iz zgodovine kot obratno.
Pri zadnjem vprašanju so dijaki ocenjevali zadovoljstvo pri posameznih
oblikah/dejavnostih z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo zelo
nezadovoljen in 5 navdušen. Dijaki so ocenjevali: pouk, ekskurzijo, projektni dan,
športni dan, projektno nalogo in seminarsko nalogo. Pri določenih dejavnsotih oz.
oblikah je precej dijakov tega ni ocenilo
Preglednica 39: Zadovoljstvo dijakov s posameznimi oblikami medpredmetnega povezovanja
geografije in zgodovine
Ocena
Dejavnost
pouk - učna ura
ekskurzija
projektni dan
športni dan
projektna naloga
seminarska naloga

1

2

3

4

5

10
14
13
18
16
22

21
11
18
12
22
26

155
70
85
81
103
99

169
225
158
98
111
113

25
109
29
54
29
32

Ne morem
oceniti
132
83
209
248
229
220

Skupaj

Povprečje

380
429
303
263
281
292

3,47
3,94
3,56
3,60
3,40
3,37

Vir: Anketno delo, 2011.

Po pričakovanjih je dosegla najvišjo oceno ekskurzija. Ocenilo jo je 84 % dijakov.
Ekskurzije so že po naravi zastavljene medpredmetno, so dobro utečene in očitno so
dijaki z njimi v povprečju zelo zadovoljni. V tej kategoriji je obenem bilo najmanjše
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število odgovorov »ne morem oceniti«. Pri ocenah prevladujeta vrednosti 4
(zadovoljen) in 5 (navdušen).
Na drugo mesto po povprečni oceni se je uvrstil športni dan (3,60). Pripomniti je
treba pripomniti, da je tu največ dijakov, ki te dejavnosti ne more oceniti, se pravi, da
nimajo lastne izkušnje. Športni dnevi običajno niso zastavljeni medpredmetno,
čeprav obstaja tudi ta možnost, le da je treba dijake predhodno pripraviti oz. jih
spodbuditi46. Nekoliko nižjo oceno je prejel projektni dan, kjer je tudi razmeroma
veliko dijakov, ki te dejavnosti niso mogli oceniti.
Zanimiv vpogled dobimo še s primerjavo pouka. Ocena znaša 3,47. Oceno je podalo
74 % dijakov, kar je največ, takoj za ekskurzijo.
Po pregledu podatkov vidimo, da sta najnižji vrednosti prejeli projektna in seminarska
naloga, obenem pa z njima nima izkušnje okoli 45 % dijakov ali vsaj navajajo, da
tega ne morejo oceniti.

Izkušnje imamo iz lastne šole, ko za 1. letnik pripravi športni dan v povezavi z geografijo v izbrano
ledeniško pokrajino. V 4. letniku imajo dijaki pohod po Rupnikovi liniji, kar je povezano z zgodovino.
46

154

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

11 HIPOTEZE
11.1 Potrjevanje hipotez - učitelji
V nadaljevanju raziskave smo želeli preveriti, ali razlike med delovno dobo in
strokovnim nazivom učiteljev pomembno vplivajo na medpredmetno povezovanje z
zgodovino. Tako smo postavili pet hipotez v zvezi z učitelji.
Stopnjo odvisnosti smo ugotavljali s 2-preizkusom. V primeru, da pogoji za testiranje
niso bili, smo uporabili Kullbackov 2Î -preizkus.
Hipoteza 1: Izobrazba učiteljev (smer študija) vpliva na pogostost
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku geografije.
Preglednica 40: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri pouku
glede na izobrazbo učiteljev
Pogostost medpredmetnega
povezovanja geografije z
zgodovino pri pouku

Skupaj

nikoli občasno pogosto redno
geografija in
zgodovina
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število
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število

Skupaj

odstotek

2

20

17

1

40

5,0 %

50,0 %

42,5 %

2,5 %

100,0 %

9

19

6

2

36

25,0
%

52,8 %

16,7 %

5,6 %

100,0 %

11

39

23

3

76

14,5
%

51,3 %

30,3 %

3,9 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2008.

Graf 3: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri pouku glede na
izobrazbo učiteljev

Vir: Anketno delo, 2008.
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Glede smeri izobrazbe razlikujemo dve skupini: učitelje, ki so študirali geografijo in
zgodovino, ter učitelje, ki so poleg geografije študirali neki drugi predmet. Ugotavljali
smo povezanost med smerjo študija in pogostostjo medpredmetnega povezovanja
pri pouku. Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna razlika med obema
skupinama učiteljev (2Î = 10,455, g = 3, P = 0,015).
Tako 17 (42,5 %) učiteljev geografije, ki so študirali zgodovino, pogosto izvaja
povezave, medtem ko je v drugi skupini takšnih le 6 (16,7 %) učiteljev. Občasno oz.
nikoli ne povezuje obeh predmetov pri pouku 22 (55 %) učiteljev smeri geografijazgodovina, medtem ko je v drugi skupini kar 28 (77,8 %) učiteljev, ki niso študirali
zgodovine in redko oz. nikoli ne povezujejo geografije in zgodovine pri pouku.
Med učitelji, ki so študirali geografijo in zgodovino, so nekateri, ki poučujejo oba
predmeta. Tako niti ne preseneča izjava enega izmed anketirancev, da se najlažje
povezuje kar sam s sabo.
Hipotezo 1 sprejmemo. Izobrazba učiteljev (smer študija) vpliva na pogostost
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku geografije.
V nadaljevanju preizkušamo stopnjo odvisnosti med izobrazbo učiteljev in
povezavami pri različnih dejavnostih (domače naloge, ekskurzije, terensko delo ipd.).
Preglednica 41: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri
domačih nalogah glede na izobrazbo učiteljev
Pogostost medpredmetnega povezovanja
geografije z zgodovino: domače naloge
občasno

nikoli
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izobrazbe

Skupaj

geografija in
zgodovina
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%
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%
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16

20

2

38

42,1 %

52,6 %

5,3 %

100,0 %

16

17

2

35

45,7 %

48,6 %

5,7 %

100,0 %

32

37

4

73

43,8 %

50,7 %

5,5 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2008.
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Graf 4: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri domačih
nalogah glede na izobrazbo učiteljev

Vir: Anketno delo, 2008.

Glede medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri domačih nalogah
ne obstaja statistično pomembna razlika med učitelji z različno izobrazbo (2Î = 0,120,
g = 2, P = 0,942).
Med odgovori dveh skupin učiteljev glede medpredmetnega povezovanja geografije
in zgodovine pri projektnem dnevu se niso pojavile statistično pomembne razlike
(2 = 4,832, g = 3, P = 0,184).
Med odgovori dveh skupin učiteljev glede medpredmetnega povezovanju geografije
in zgodovine pri projektnem tednu se niso pojavile statistično pomembne razlike
(2Î = 7,493, g = 3, P = 0,058).
Med odgovori dveh skupin učiteljev glede medpredmetnega povezovanju geografije
in zgodovine pri ekskurziji se niso pojavile statistično pomembne razlike (2Î = 7,739;
g = 3, P = 0,052).
Preglednica 42: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri
terenskem delu glede na izobrazbo učiteljev
Kako pogosto učitelji geografije medpredmetno
povezujejo geografijo z zgodovino: terensko
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3
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76

25,0 %

42,1 %

23,7 %

9,2 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2008.
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Graf 5: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino pri terenskem delu
glede na izobrazbo učiteljev

Vir: Anketno delo, 2008.

Med odgovori dveh skupin učiteljev so se glede medpredmetnega povezovanja
geografije in zgodovine pri terenskem delu pojavile statistično pomembne razlike
(2Î = 8,432, g = 3, P = 0,038).
Občasno izvaja medpredmetno terensko delo 20 (50 %) učiteljev študijske smeri
geografija-zgodovina, medtem ko je takšnih učiteljev v drugi skupini 12 (33,3 %).
Pogosto izvaja terensko delo na medpredmetni način dvakrat toliko učiteljev študijske
smeri geografija-zgodovina kot učiteljev, ki niso študirali zgodovine. Izkaže se, da je
pri zahtevnejših učnih metodah, kot je npr. terensko delo, pomen izobrazbe učiteljev
večji kot pri ostalih dejavnostih.
Med odgovori dveh skupin učiteljev glede medpredmetnega povezovanju geografije
in zgodovine pri referatu ali seminarski nalogi se niso pojavile statistično
pomembne razlike (2Î = 4,322, g = 3, P = 0,229).
Med odgovori dveh skupin učiteljev glede medpredmetnega povezovanja geografije
in zgodovine pri projektni ali seminarski nalogi se niso pojavile statistično
pomembne razlike (2Î = 4,148, g = 3, P = 0,246).
Če povzamemo. Statistično pomembne razlike med izobrazbo učiteljev in
pogostostjo medpredmetnega povezovanja med geografijo in zgodovino obstajajo le
pri pouku in terenskem delu.
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Hipoteza 2: Izobrazba vpliva na nabor predmetov, s katerimi učitelji povezujejo
geografijo.
Preglednica 43: Nabor predmetov za horizontalno povezovanje glede na izobrazbo učiteljev

Predmet za horizontalno povezovanje
zgodovina
geografija
in
zgodovina
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izobrazbe geografija
in
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2
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4,9 %
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4
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6

37,8 %

10,8 %

45

4

57,7 %

5,1 %

27,0 % 16,2 %
17

drugi
predmeti
1

41

2,4 % 100,0 %
3

37

8,1 % 100,0 %

8

21,8 % 10,3 %

skupaj

4

78

5,1 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2008.
Graf 6: Nabor predmetov za horizontalno povezovanje glede na izobrazbo učiteljev

Vir: Anketno delo, 2008.

Pri navajanju predmetov, s katerimi učitelji z različno izobrazbo povezujejo
geografijo, so se med odgovori skupine učiteljev geografija-zgodovina in geografijadrugi predmet pojavile statistično pomembne razlike (2Î = 15,596, g = 4, P = 0,004).
31 (75,6 %) učiteljev, ki so študirali geografijo in zgodovino, navaja med predmeti za
povezovanje na prvem mestu zgodovino, medtem ko je v drugi skupini takšnih le 14
(38 %). Obe skupini učiteljev navajata na drugem mestu za zgodovino naravoslovne
predmete. Od vseh učiteljev jih 45 ali (58 %) navaja kot najpogostejši predmet za
povezovanje zgodovino. Dodajmo le, da četrtina učiteljev, ki so študirali zgodovino, ni
navedla na prvem mestu niti zgodovine niti ostalih družboslovnih predmetov.
159

Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih

Hipotezo 2 sprejmemo. Izobrazba učiteljev vpliva na nabor predmetov, s katerimi
učitelji povezujejo geografijo.
Hipoteza 3: Usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje v času
študija je odvisna od njihove delovne dobe.
Predvidevamo, da so se učitelji z daljšo delovno dobo med študijem manj oz. slabše
usposobili za medpredmetno povezovanje, ker v preteklosti ta didaktični pristop ni bil
tako pomemben.
Preglednica 44: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje med študijem glede na
delovno dobo

Usposobljenost za medpredmetno povezovanje med
študijem
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14,7 %
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8,7 %
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4
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Vir: Anketno delo, 2008.
Graf 7: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje med študijem glede na delovno dobo

Vir: Anketno delo, 2008.
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Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo in njihovo usposobljenostjo za
medpredmetno povezovanje med študijem se niso pojavile statistično pomembne
razlike (2Î =10,393, g = 12, P = 0,582).
Hipotezo 3 zavrnemo. Usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje
med študijem ni odvisna od delovne dobe.
Hipoteza 4: Učitelji z daljšo delovno dobo v večji meri vertikalno in
horizontalno povezujejo učne vsebine pri pouku geografije.
Preglednica 45: Pogostost vertikalnih povezav pri geografiji glede na delovno dobo

Pogostost vertikalnih povezav pri geografiji
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Vir: Anketno delo, 2008.

Graf 8: Pogostost vertikalnih povezav pri geografiji glede na delovno dobo

Vir: Anketno delo, 2008.
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Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se niso glede pogostosti vertikalnih
povezav pri geografiji pojavile statistično pomembne razlike (2Î =14,128, g = 9, P =
0,118).
Preglednica 46: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku
glede na delovno dobo
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Vir: Anketno delo, 2008.

Graf 9: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku glede na
delovno dobo

Vir: Anketno delo, 2008.

Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se niso
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku pojavile statistično
pomembne razlike (2Î =8,064, g = 9, P = 0,528).
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Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se niso
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri domačih nalogah
pojavile statistično pomembne razlike (2Î =5,925, g = 6, P = 0,432).
Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se niso
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri projektnem dnevu
pojavile statistično pomembne razlike (2Î =16,573, g = 9, P = 0,056).
Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se niso
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri projektnem tednu
/vikendu pojavile statistično pomembne razlike (2Î =16,375, g = 9, P = 0,059).
Preglednica 47: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri
ekskurzijah glede na delovno dobo
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Vir: Anketno delo, 2008.
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Graf 10: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri ekskurzijah
glede na delovno dobo

Vir: Anketno delo, 2008.

Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo so se
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri ekskurziji pojavile
statistično pomembne razlike (2Î =18,558, g = 9, P = 0,029).
Mlajši učitelji bolj pogosto izvajajo medpredmetne ekskurzije. 11 od 14 učiteljev z
delovno dobo do 10 let izvaja medpredmetne ekskurzije redno ali pogosto, takšnih
učiteljev z delovno dobo od 11 do 20 let pa je celo 94 %.
Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri terenskem delu niso
pojavile statistično pomembne razlike (2Î =15,619 g = 9, P = 0,075).
Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se
glede pogostosti
medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri referatih oz.
seminarskih nalogah niso pojavile statistično pomembne razlike (2Î =8,778 g = 9, P
= 0,458).
Med odgovori učiteljev z različno delovno dobo se glede pogostosti medpredmetnega
povezovanja geografije in zgodovine pri projektnih ali raziskovalnih nalogah niso
pojavile statistično pomembne razlike (2Î =15,248 g = 9, P = 0,084).
Hipotezo 4 delno sprejmemo. Učitelji z daljšo delovno dobo v večji meri
horizontalno povezujejo učne vsebine geografije le pri pouku in ekskurzijah. Pri
ostalih dejavnostih ne obstaja statistično pomembna razlika, zato v tem delu hipoteze
ne moremo sprejeti.
Hipoteza 5: Učitelji z višjim strokovnim nazivom v večji meri vertikalno in
horizontalno povezujejo učne vsebine pri pouku geografije.
Med odgovori učiteljev z različnim strokovnim nazivom se glede pogostosti vertikalnih
povezav niso pojavile statistično pomembne razlike (2Î = 4,549, g = 9, P = 0,872).
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Med odgovori učiteljev z različnim strokovnim nazivom se glede pogostosti
medpredmetnih povezav geografije in zgodovine pri pouku niso pojavile statistično
pomembne razlike (2Î =2,299, g = 9, P = 0,986).
Preglednica 48: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku
glede na strokovni naziv
Pogostost medpredmetnega
povezovanja geografije in zgodovine pri
pouku
občasno

nikoli
brez
naziva
mentor
Strokovni
naziv
svetovalec

svetnik

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

pogosto

skupaj

redno

1

3

2

0

6

16,7 %

50,0 %

33,3 %

0%

100,0 %

3

12

6

1

22

13,6 %

54,5 %

27,3 %

4,5 %

100,0 %

5

19

13

2

39

12,8 %

48,7 %

33,3 %

5,1 %

100,0 %

2

5

2

0

9

22,2 %

55,6 %

22,2 %

0%

100,0 %

11

39

23

3

76

14,5 %

51,3 %

30,3 %

3,9 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2008.

Graf 11: Pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine pri pouku glede
na strokovni naziv

Vir: Anketno delo, 2008.
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Med učitelji geografije z različnim strokovnim nazivom ni statistično pomembnih razlik
glede povezovanja geografije in zgodovine pri domačih nalogah, projektnem dnevu,
projektnem tednu, ekskurziji, terenskem delu in referatu ali seminarski nalogi.
Hipoteza 5 zavrnemo. Učitelji z višjim strokovnim nazivom ne povezujejo v večji
meri učne vsebine pri pouku geografije.
11.2 Potrjevanje hipotez - dijaki
Hipoteza 6: Dijaki z višjo oceno pri geografiji izražajo pri pouku geografije več
pobud za povezovanje z zgodovino.
Preglednica 49: Dijak opozori učitelja pri geografiji na povezavo z zgodovino glede na
njegovo oceno pri geografiji
Dijak opozori učitelja pri geografiji na
povezavo z zgodovino
včasih

nikoli
zadostno

dobro
Ocena pri
geografiji
prav dobro
odlično

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

skupaj

pogosto

47

14

2

63

74,6 %

22,2 %

3,2 %

100,0 %

98

31

3

132

74,2 %

23,5 %

2,3 %

100,0 %

131

38

4

173

75,7 %

22,0 %

2,3 %

100,0 %

97

43

1

141

68,8 %

30,5 %

0,7 %

100,0 %

373

126

10

509

73,3 %

24,8 %

2,0 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.
Graf 12: Dijak opozori učitelja pri geografiji na povezavo z zgodovino glede na njegovo
oceno pri geografiji

Vir: Anketno delo, 2011.
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Med odgovori dijakov z različno oceno pri geografiji se glede pogostosti izražanja
pobud za povezovanje učnih vsebin z zgodovino niso pojavile statistično pomembne
razlike (2Î =5,194, g = 6, P = 0,519).
Hipoteza 6 se zavrne. Dijaki z višjo oceno pri geografiji ne izražajo pri pouku
geografije več pobud za povezovanje z zgodovino.
Hipoteza 7: Dijaki višjih letnikov izražajo pri pouku geografije več pobud za
povezovanje učnih vsebin z zgodovino.
Preglednica 50: Pogostost opozarjanja dijakov pri pouku geografije glede povezave z
zgodovino v odvisnosti od letnika
Dijak opozori učitelja pri geografiji na povezavo z zgodovino
včasih

nikoli
1

Letnik 2

3

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

pogosto

74

14

84,1 %

15,9 %

216

89

68,8 %

28,3 %

84

24

77,1 %

22,0 %

374

127

73,2 %

24,8 %

0

skupaj
88

0 % 100,0 %
9

314

2,9 % 100,0 %
1

109

0,9 % 100,0 %
10

511

2,0 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.
Graf 13: Pogostost opozarjanja dijakov pri pouku geografije glede povezave z zgodovino v
odvisnosti od letnika

Vir: Anketno delo, 2011.
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Med odgovori dijakov različnih letnikov so se glede pogostosti izražanja pobud za
povezovanje učnih vsebin z zgodovino pojavile statistično pomembne razlike (2Î
=12,874, g = 4, P = 0,012). Razlike si razlagamo tako, da imajo dijaki višjih letnikov
že izkušnje z medpredmetnim povezovanjem in jih tako tudi prej prepoznajo. Pri
pouku so morda bolj sproščeni, poznajo reakcijo učiteljev ipd.
Hipotezo 7 sprejmemo. Dijaki višjih letnikov izražajo pri pouku geografije
pogosteje pobude za povezovanje z zgodovino.
Hipoteza 8: Dijaki različnih letnikov različno prepoznavajo opozorila učiteljev
geografije glede uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije.
Preglednica 52: Pogostost opozarjanja dijakov na uporabo znanja zgodovine glede na letnik

Učitelj geografije opozori dijake na znanje zgodovine
včasih

nikoli
1

Letnik 2

3

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

pogosto

22

60

25,0 %

68,2 %

38

224

12,1 %

71,6 %

11

74

10,1 %

67,9 %

71

358

13,9 %

70,2 %

skupaj

6

88

6,8 % 100,0 %
51

313

16,3 % 100,0 %
24

109

22,0 % 100,0 %
81

510

15,9 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.

Graf 14: Pogostost opozarjanja dijakov na uporabo znanja zgodovine glede na letnik

Vir: Anketno delo, 2011.
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Med odgovori dijakov različnih letnikov so se glede pogostosti prepoznavanja
opozoril učiteljev geografije v zvezi z uporabo znanja iz zgodovine pojavile statistično
pomembne razlike (2Î = 16,638, g = 4, P = 0,002). Med dijaki 3. letnika jih dobra
petina pogosto prepozna učiteljeva opozorila. V 1. letniku je takih dijakov le 6,8 %.
Nasprotno nikoli teh opozoril ne prepozna 25 % prvošolcev, medtem ko je v 3. letniku
10 % dijakov.
Hipotezo 8 sprejmemo. Dijaki različnih letnikov različno prepoznavajo opozorila
učiteljev geografije glede uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije.
Hipoteza 9: Dijaki z različno oceno pri geografiji različno prepoznavajo
opozorila učiteljev glede uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije.
Preglednica 51: Pogostost opozarjanja dijakov na uporabo znanja zgodovine glede na oceno

Učitelj geografije opozori dijake na znanje zgodovine
včasih

nikoli
zadostno

dobro
Ocena pri
geografiji

prav
dobro
odlično

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

pogosto

10

44

15,9 %

69,8 %

20

95

15,0 %

71,4 %

21

115

12,3 %

67,2 %

19

103

13,5 %

73,0 %

70

357

13,8 %

70,3 %

skupaj

9

63

14,3 % 100,0 %
18

133

13,5 % 100,0 %
35

171

20,5 % 100,0 %
19

141

13,5 % 100,0 %
81

508

15,9 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.
Graf 15: Pogostost opozarjanja dijakov na uporabo znanja zgodovine glede na oceno

Vir: Anketno delo, 2011.
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Med odgovori dijakov z različno oceno iz geografije se glede pogostosti
prepoznavanja opozoril učiteljev geografije v zvezi z uporabo znanja iz zgodovine
niso pojavile statistično pomembne razlike (2 = 4,372, g = 6, P = 0,626).
Hipotezo 9 zavrnemo. Dijaki z različno oceno pri geografiji ne prepoznavajo
opozoril učiteljev geografije glede uporabe znanja zgodovine pri pouku
geografije.
Hipoteza 10: Dijaki višjih letnikov imajo več izkušenj z medpredmetnim
povezovanjem geografije in zgodovine.
Preglednica 52: Izkušnje dijakov z medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine
glede na letnik
Ali imaš izkušnjo medpredmetne povezave
geografije in zgodovine?
skupaj
da
ne
1

Letnik 2

3

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

73

15

83,0 %

88

17,0 % 100,0 %

127

188

40,3 %

315

59,7 % 100,0 %

44

65

40,4 %

109

59,6 % 100,0 %

244

268

47,7 %

512

52,3 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.
Graf 16: Izkušnje dijakov z medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine glede na
letnik

Vir: Anketno delo, 2011.
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Med odgovori dijakov različnih letnikov so se glede izkušnje medpredmetne
povezave geografije z zgodovino pojavile statistično pomembne razlike (2Î =56,465,
g = 2, P = 0,000).
Preglednica 53: Pogostost medpredmetne povezave geografije in zgodovine po letniku
Kolikokrat si bil deležen medpredmetne povezave
geografije in zgodovine?
skupaj
enkrat
dvakrat
trikrat
1

Letnik 2

3

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

57

7

78,1 %

9,6 %

62

35

48,8 %

27,6 %

12

8

27, 3 %

18,2 %

131

50

53,7 %

20,5 %

9

73

12,3 % 100,0 %
30

127

23,6 % 100,0 %
24

44

54,5 % 100,0 %
63

244

25,8 % 100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.

Graf 17: Pogostost medpredmetne povezave geografije in zgodovine po letniku

Vir: Anketno delo, 2011.

Med odgovori dijakov različnih letnikov so se glede števila izvedenih medpredmetnih
povezav geografije z zgodovino pojavile statistično pomembne razlike (2Î =40,107, g
= 4, P = 0,000). Preseneča, da je največ povezav opravljenih v prvem letniku, ne pa
v višjih. Pričakovali bi, da se povezave z letniki prej stopnjujejo kot pa obratno.
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Hipotezo 10 zavrnemo. Dijaki višjih letnikov nimajo več izkušenj z
medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine.
Hipoteza 11: Izkušnja medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine
vpliva na mnenje dijakov o povezanosti obeh predmetov.
Preglednica 54: Povezanost geografije in zgodovine glede na izkušnje iz medpredmetnega
povezovanja
Ali sta geografija in zgodovina tesneje povezani
kot drugi predmeti?
da
Izkušnja
medpredmetnega
povezovanja

Skupaj

da

ne

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

skupaj

ne
194

50

244

79,5 %

20,5 %

100,0 %

206

62

268

76,9 %

23,1 %

100,0 %

400

112

512

78,1 %

21,9 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.

Graf 18: Povezanost geografije in zgodovine glede na izkušnje iz medpredmetnega
povezovanja

Vir: Anketno delo, 2011.

Med odgovori dijakov z oz. brez izkušnje medpredmetnega povezovanja se glede
mnenja o tesnejši povezanosti geografije in zgodovine niso pojavile statistično
pomembne razlike (2Î =0,523, g = 1, P = 0,470).
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Preglednica 55: Tesnejša povezanost geografije in zgodovine proti drugim predmetom glede
na pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine
Ali sta geografija in zgodovina tesneje
povezani
kot z drugimi predmeti?
da
enkrat
Pogostost
medpredmetnega
povezovanja
geografije in zgodovine

dvakrat

trikrat

Skupaj

število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

skupaj

ne
100

31

131

76,3 %

23,7 %

100,0 %

40

10

50

80,0 %

20,0 %

100,0 %

54

9

63

85,7 %

14,3 %

100,0 %

194

50

244

79,5 %

20,5 %

100,0 %

Vir: Anketno delo, 2011.
Graf 19: Tesnejša povezanost geografije in zgodovine proti drugim predmetom glede na
pogostost medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine

Vir: Anketno delo, 2011.

Med odgovori dijakov z različnim številom izkušenj medpredmetnega povezovanja se
glede mnenja o tesnejši povezanosti geografije in zgodovine niso pojavile statistično
pomembne razlike (2Î =2,411, g = 2, P = 0,299).
Hipotezo 11 zavrnemo. Izkušnja medpredmetnega povezovanja geografije in
zgodovine ne vpliva na mnenje dijakov o povezanosti obeh predmetov.
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12 PREDLOGI IN PRIPOROČILA ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE
12.1 Povezovanje geografije in zgodovine na nivoju skupnih splošnih ciljev
Na sliki 13 smo oblikovali model, v katerem smo združili skupne splošne cilje
geografije in zgodovine, kakor jih navajata posodobljena učna načrta iz 2008. Učne
cilje kot eno izmed možnosti za povezovanje smo vgradili v model učnega mostu
znati-narediti-biti, ki smo ga opisali v teoretičnem delu.
Naredili smo aplikacijo. Raven splošnih ciljev je ustrezen način za načrtovanje
povezovanja med geografijo in zgodovino.
Slika 13: Aplikacija modela učnega mostu znati – narediti – biti pri povezovanju geografije in
zgodovine na nivoju splošnih ciljev
DIJAKI
razvijajo pozitivna čustva do domovine, utrjujejo narodno zavest in zavest o
državni pripadnosti;
cenijo in spoštujejo slovensko kulturno dediščino;
se vzgajajo za reševanje prostorskih problemov in razvijajo odgovoren odnos
do okolja;
se vzgajajo v strpnosti in spoštovanju različnih ver, kultur in narodov.

Dijaki povezujejo
znanje in veščine pri
celovitem
obravnavanju
problema ali teme

znajo znanje ustrezno
predstaviti;
vrednotijo protislovja v

so aktivni na ekskurzijah

sodobnem svetu;

in pri terenskem delu;

↑

↑

razložijo človekovo delovanje v

proučujejo probleme sami ali v

preteklosti in sedanjosti;

skupini (timsko sodelovanje);

↑

↑

pojasnijo in primerjajo način življenja

kritično vrednotijo vire in

ter njegov vpliv na gospodarstvo in

vsakodnevne informacije;

okolje v zgodovini;

↑

↑

se usposabljajo za samostojno

pojasnijo vzroke sprememb v pokrajini

uporabo geog. in zgod. virov ter

in vplive na njen razvoj;

literature;

↑

↑

pridobijo prostorsko in časovno

izdelajo preproste tematske karte in

predstavo o domovini in svetu.

jih znajo uporabljati.

Vir: Drake, Burns 2004; priredil: Mihelič, 2011.
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Levi opornik pomeni znanje v ožjem smislu. Dosežemo ga z medpredmetnimi učnimi
cilji geografije in zgodovine, ki so taksonomsko razvrščeni od najnižjih
(prepoznavanje) k višjim ravnem (trajno razumevanje). Desni opornik predstavlja
medpredmetne veščine, ki si prav tako sledijo od najpreprostejših k vse bolj
kompleksnim. Vezni element učnega mostu so vrednote oz. vzgojni cilji, ki jih lahko
bolj kakovostno uresničimo s povezovanjem geografije in zgodovine.
12.2 Povezovalni elementi med geografijo in zgodovino
Različne oblike medpredmetnega povezovanja priporočajo tudi posodobljeni učni
načrti47. Prvi nivo je vsebinski (tematski), nato konceptualni, nivo razvijanja veščin,
nivo skupnih vzgojnih ciljev (vrednote, stališča, odnosi) ter nivo skupnih dejavnosti.
Vsebinski nivo je učiteljem običajno najbližji. Gre za povezovanje konkretnih,
ponavadi ožjih tem, ki se obravnavajo pri geografiji in zgodovini. Primer takšne
vsebinske povezave sta temi Velika geografska odkritja in Družbenogeografske
značilnosti Latinske Amerike. Med takšne teme uvrščamo še: Narodnosti, Religije
(npr. islam), Iberski polotok, Jugovzhodna in Vzhodna Evropa, Naravne katastrofe,
Industrijska revolucija in sodobna industrializacija, Srednjeveška in sodobna mesta
ipd. ipd. Največkrat navedeni temi v anketnih vprašalnikih in intervjujih sta bili
Migracije in Geografska odkritja. Tema Migracije je tako široka, da jo lahko
obravnavamo že na ravni konceptov. Poleg geografije se lahko vključijo zgodovina,
psihologija, slovenščina, sociologija, tuji jeziki ipd.
Povezovanje na nivoju konceptov zaradi širine presega vsebinske povezave. Za
povezovanje je potrebno izbrati zelo splošen pojem, ki je sam po sebi
medpredmeten. K takšnim pojmom, kjer se lahko povežeta zlasti geografija in
zgodovina, sodijo: čas, prostor, regija, regionalizacija, sprememba, kulturna
dediščina, naravne nesreče, vzrok in posledica, meje ipd.
Na sliki 14 je predstavljen način povezovanja, ki je v literaturi poimenovan deljena
stopnja povezave (Fogarty, 2002).
Kot primer za povezovanje na konceptualni ravni smo izbrali pojem sprememba.
V presečišču smo opredelili, katere vrste sprememb je možno obravnavati iz
geografskega ali zgodovinskega vidika. Če vzamemo za primer podnebne
spremembe, bodo dijaki pri geografiji spoznavali spremembe zadnjih 50 ali sto let, pri
zgodovini pa lahko obravnavajo malo ledeno dobo.
Pri takšni obravnavi je dobro ustvariti čim širša presečišča med obema predmetoma.
Na področje konceptov se da vključiti tudi migracije. Npr. pri migracijah lahko
zgodovinar napne zgodovinski lok od mlajšega paleolitika vse do druge svetovne
vojne, geograf pa pojasni sodobne selitvene tokove bodisi v Sloveniji ali svetu.
Koristno je tudi obravnavanje koncepta regionalizacija Slovenije z vidika geografskih
in historičnih regij. Povezovanje na nivoju konceptov je nadgradnja povezovanja na
vsebinski ravni.

47

Učni načrt za zgodovino, 2008, stran 62.
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Slika 14: Medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine na nivoju konceptov

GEOGRAFIJA

klimatske
spremembe v
zadnjih 50 letih

ZGODOVINA

klimatske
spremembe v
srednjem veku
SPREMEMBE
slovenske etnične
meje v preteklosti

današnji potek
slovenske etnične
meje

klimatske

število prebivalstva
po 2. svetovni vojni

prebivalstvene

mejne
število prebivalstva
v preteklosti

izrabe tal

Avtor in zasnova: Mihelič, 2011.
Tretja raven povezovanja je nivo veščin (spretnosti). Pri geografiji in zgodovini je
najpomembnejša veščina razvijanje kartografske pismenosti. Dijaki se morajo naučiti
brati, analizirati in uporabljati zemljevide vseh vrst in meril ter jih tudi znati analizirati
in uporabiti pri vrednotenju.
Naslednji nivo je raven dejavnosti, ki so zastavljene medpredmetno. Posebej naj
izpostavimo geografsko in zgodovinsko terensko delo ter interdisciplinarne
ekskurzije. Sem sodi tudi priprava razstav, prezentacij, predstav, izdelava
tematskega šolskega časopisa ipd.
Tudi literatura priporoča, da naj bi se projekti sklenili z neko bolj odmevno zaključno
prireditvijo oz. predstavitvijo, npr. v obliki razstave, sejma, predstave, okrogle mize,
dramatizacije ipd. (Drake, Burns, 2004).
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Slika 15: Možni povezovalni elementi med geografijo in zgodovino

DEJAVNOSTI:
Ekskurzija,
Terensko delo,
Predstavitev projekta,
Razstava.
VSEBINE:
Geografska odkritja,
Kolonializem,
Industrijska revolucija,
Selitve,
Naravne nesreče,
Moj domači kraj.

KLJUČNI KONCEPTI:
Prostor in čas,
Sprememba,
Vzroki in posledice
meje,
Regija in obdobje.

POVEZOVALNI
ELEMENTI MED
GEOGRAFIJO
IN ZGODOVINO
VEŠČINE:
VREDNOTE:
Orientacija na
topografskih in tematskih
zemljevidih,
Izdelava preprostih
zemljevidov,
Kritičen odnos do
geografskih in
zgodovinskih virov.

Spoštovanje različnosti,
Varovanje kulturne
dediščine,
Krepitev narodne
zavesti,
Odgovoren odnos do
okolja.

Navajamo nekaj tem, pri katerih je smiselno izpeljati medpredmetno terensko delo.
 anketiranje (navade prebivalstva nekoč in danes),
 kartiranje starega mestnega jedra; analiza in primerjava tlorisov mest iz
različnih obdobij
 kartiranje izrabe tal (predvsem na podeželju),
 analiza katastrskih kart iz različnih obdobij (franciscejski kataster, današnja
raba),
 opis in analiza pokrajine na različno starih upodobitvah ali razglednicah,
 kulturna dediščina v izbranem naselju ali območju,
 moj domači kraj nekoč in danes (geografska in zgodovinska predstavitev)
 turistično vodenje po naselju, starem mestnem jedru ali turistični znamenitosti,
 Industrijsko podjetje nekoč in danes.
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Zadnjo obliko povezovanja predstavlja nivo vrednot, kjer se ponuja veliko možnosti
skupnega povezovanja geografije in zgodovine, npr. vrednotenje kulturne dediščine,
spoštovanje različnosti prebivalstva glede na kulturo, vero, narodnost ipd., predvsem
pa odnos do lastnega naroda in krepitev narodne zavesti. V tem smislu tudi učni
načrt za geografijo navaja primerno izhodiščno temo Geografski položaj Slovenije
skozi zgodovino.
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13 ZAKLJUČEK
Praktično ne zasledimo tehtnejše razprave s pedagoškega oz. didaktičnega
področja, ki ne bi posredno ali neposredno izpostavila pomena medpredmetnega
povezovanja. Kljub navedenemu dejstvu so redke študije, ki bi celovito predstavile in
ovrednotile medpredmetno povezovanje in njegovo funkcijo v šoli.
Medpredmetno povezovanje pripomore k učinkovitemu doseganju enega izmed
bistvenih ciljev vzgoje in izobraževanja – bolj kakovostnega znanja, ki je celostno,
uporabno, življenjsko, transferno bogato in trajnejše.
Prizadevanja za medpredmetno povezovanje pomenijo odgovor na vse večjo
specializacijo in diferenciacijo znanstvenih disciplin ter naglo povečevanje količine
znanja, kar se v šoli kaže v vse večjem številu predmetov. Naravnost didaktična nuja
po uvajanju in pogostejšem izvajanju medpredmetnega povezovanja v šoli je
odgovor sodobnih izobraževalnih sistemov na vprašanja v vse bolj povezanem,
prepletenem in globaliziranem svetu. Ker se svet hitro in intenzivno spreminja ter
postaja čedalje bolj povezan, zahteva reševanje perečih problemov sodobnega sveta
celostno, med seboj povezano znanje, ki ga med drugim omogoča tudi
medpredmetno povezovanje.
Medpredmetno povezovanje je didaktični pristop, ko se podobne učne vsebine dveh
ali več predmetov obravnava sočasno in s perspektive več strok oz. predmetov. Pri
medpredmetnem poučevanju uporabljamo neke vrste sinoptični pogled. Smiselno
izbrane učne cilje, vsebine ali probleme obravnavamo široko in poglobljeno, da jih
osvetlimo čim bolj kompleksno. Medpredmetno povezovanje didaktično dopolni in
nadgradi predmetni pouk. Prispeva »didaktično dodano vrednost« pri usvajanju bolj
kakovostnega znanja. Medpredmetno povezovanje je tako nekakšna protiutež
predmetnemu pouku, ki v gimnaziji pomeni prevladujočo izvedbeno obliko.
Ločimo različne vrste in oblike medpredmetnega povezovanja. Njihov namen je, da
bi na čim bolj učinkovit način usvojili zastavljene učne cilje, zlasti medpredmetne.
Različne oblike povezovanja so nekateri didaktiki oblikovali v modele. Bistvena
razlika med njimi je v opredelitvi intenzivnosti povezovanja. Med modeli, ki so
predstavljeni v magistrskem delu, se je izkazal za naše šolske razmere kot posebej
uporaben model t. i. učnega mostu znati - narediti - biti (Drake, Burns, 2004). Bistvo
tega modela je, da je zasnovan kompetenčno in poveže različne vidike znanja.
Sestavljajo ga trije ključni elementi: znanje v ožjem pomenu, veščine ali spretnosti ter
vrednote ali vzgojni cilji. Znanje in veščine sta dva »opornika«, ki sta nadgrajena in
povezana z vrednotami. Pri znanju obstajajo različne ravni, od preprostega
poznavanja dejstev, razlage, primerjanja, do končnega cilja znanja - trajnega
razumevanja. Podobno segajo veščine od najbolj elementarnih (branje, pisanje) do
vse bolj kompleksnih, ki so po značaju medpredmetne in se jih razvija pri različnih
predmetih.
Medpredmetno povezovanje lahko utemeljimo z vidika pedagoške psihologije, obče
didaktike, nekaterih strateških dokumentov na področju šolstva kakor specialne
didaktike geografije in zgodovine.
Pri procesu učenja je ključnega pomena učni transfer. Pomeni, da se učni učinki
prenašajo med predmeti, iz teorije v prakso in šole v vsakdanje življenje. Splošni
transfer lahko zelo okrepimo z medpredmetnim povezovanjem. Prav tako je
pomembno upoštevanje spoznanj o delovanju možganov, ki procesirajo zaznave
vzporedno, ne pa sekvenčno. Informacije urejajo v kompleksne mreže z jasnimi
hierarhijami medsebojnih odnosov.
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Obča didaktika utemeljuje medpredmetno povezovanje z didaktičnim načelom
racionalizacije in ekonomičnosti obravnavanja učnih vsebin. Poleg analitičnega
pristopa je pri usvajanju znanja potrebno znanje tudi sintetizirati.
Svet je med sabo vse bolj povezan in prepleten, zato zahteva reševanje problemov
sodobnega sveta interdisciplinarni pristop. Izziv za medpredmetno povezovanje je
znanje, ki je razbito in »popredalčkano«. Da je znanje dijakov zelo kratkotrajno in
neobstojno (Cigler, 2000; Marentič Požarnik, 2002; Rutar Ilc, 2005) so pokazale
analize spremljave gimnazijskega pouka.
Potrebo po večjem povezovanju znanja utemeljujejo tudi strateški dokumenti
kurikularne reforme iz 90. letih 20. stoletja, ki so jo začrtali Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju (1995) in Izhodišča kurikularne prenove (1996). Po 15 letih je izšla
nova Bela knjiga (2011), ki medpredmetnega povezovanja sicer eksplicitno ne
omenja, a se nanj posredno sklicuje pri opredelitvi namena izobraževanja in pomenu
znanja.
Pri uvajanju medpredmetnega povezovanja k pouku se pojavljajo številne ovire. Med
največjimi je razpoložljivi čas, saj je potreben tehten razmislek o smiselnosti tega
didaktičnega pristopa. Tudi ko se je učitelj odločil za medpredmetno povezovanje,
terja le-to veliko časa za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo, predvsem pa ogromno
usklajevanja med učitelji.
Druga velika ovira je organizacija šolskega pouka oz. celoten ustroj šole, ki je
prilagojen predmetnemu pouku. Ta negativni vpliv se najbolj kaže v šolskem urniku.
Oviro pomenijo tudi predstave učiteljev o medpredmetnem povezovanju. Pravi
premik se mora zgoditi v miselnosti učiteljev. Poseben problem predstavljajo učni
načrti. Ti običajno niso časovno in vsebinsko usklajeni glede sočasnosti
obravnavanja tem. Med ovirami so tudi slabe izkušnje, neusposobljenost učiteljev za
timsko sodelovanje, pojmovna zmeda, ki vlada na tem področju ipd.
Zaradi teh preprek marsikdaj ne pride do medpredmetnega povezovanja, ki je,
kakorkoli gledamo, še vedno precejšnja novost oz. redkost v naših šolah.
Oviram se pridruži še nekaj izrazitih slabosti, kot so: povečan nadzor nad delom
učiteljev, pretirana tekmovalnost med učitelji, nevarnost imperializma strok, občutek
ogroženosti ali obrobna vloga posameznega predmeta. Učna vsebina je lahko
obdelana površno in nesistematično. Nekateri učitelj so preveliki individualisti in niso
zmožni delovati timsko. Določene povezave tudi niso smiselne, zato mnogi
zagovorniki uvajanja medpredmetnega povezovanja poudarjajo izjemen pomen
proučitve smiselnosti povezovanja (Pavlič Škerjanc, 2010).
Poučevanje je odvisno od učiteljevega pogleda na znanje in učenje (učiteljevega
pojmovanja znanja). Znanje ne obsega le vsebinsko znanje, ampak tudi procesno in
kondicionalno ali strateško, ko vemo, kdaj in zakaj je potrebno določeno znanje
uporabiti. Pri medpredmetnem povezovanju naj bi bil poudarek zlasti na krepitvi
procesnega znanja. Poudarja pa se tudi veščina, kako ravnati s svojim znanjem.
Obenem smo prikazali dva modela pouka, tradicionalni, ki se označuje kot
transmisijski, in sodobni kognitivno-konstruktivistični. Bistvo slednjega je, da učenec
sam izgrajuje svoje znanje ob pomoči učitelja. Druge značilnosti so še aktivna vloga
dijakov pri vseh etapah pouka, učnociljno načrtovanje, pouk morata učitelj in učenec
stalno reflektirati.
Ločimo pogoje in dejavnike za medpredmetno povezovanje. Pogoji so: prepričanost
učiteljev za to obliko, smiselnost izbora učnih ciljev in vsebin, dejavnosti ter tretjič
izvedljivost (pogoji, urniki, fleksibilna organizacija pouka).
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Na izvajanje medpredmetnega povezovanja vplivajo številni dejavniki. Razlikovali
smo notranje, ki delujejo v okviru šole in zunanje dejavnike. K notranjim prištevamo
učitelja, ravnatelja, organizacijo dela v šoli in učence. Med zunanjimi dejavniki so:
učni načrti, zunanje ocenjevanje znanja, učbeniki, učila in učni pripomočki ter vpliv
zunanjih institucij.
Rezultati anketiranja gimnazijskih učiteljev geografije, dopolnjeni z intervjuji
opravljenimi med učitelji geografije in zgodovine ter pedagoškimi svetovalci Zavoda
za šolstvo, so izpostavili pomen ključnih dejavnikov.
Rezultati omenjenih raziskovalnih postopkov so pokazali, da je daleč
najpomembnejša vloga učitelja. Pomembnost posameznih dejavnikov smo ugotavljali
s povprečno oceno, ki so jo prejeli na osemstopenjski lestvici. Najvišje vrednosti so
prejeli dejavniki, ki so vezani na učitelja kot osebnost in strokovnjaka.
V magistrskem delu smo namenili pozornost medpredmetnemu povezovanju med
geografijo in zgodovino. Predmeta sta si bila skozi čas bolj ali manj blizu. V stari
avstrijski gimnaziji sta bila celo skupen predmet. Tesna medsebojna odvisnost je
pripeljala do oznake »sestrska« predmeta. Obema predmetoma je skupna
prostorsko-časovna dimenzija. Obenem oba razvijata kartografsko pismenost pri
dijakih.
Zanimalo nas je, kaj predmeta med seboj povezuje. Kako lahko vključevanje
geografskih vsebin obogati zgodovino in obratno in kakšne koristi prinese dijakom
tesnejše sodelovanje in povezovanje med geografijo in zgodovino.
Geografija lahko marsikakšen družbenogeografski proces bolj popolno in razvojno
razloži ob uporabi znanja zgodovine. V tem smislu se geografijo pojmuje kot predmet
z vse bolj poudarjeno časovno razsežnostjo (Krželj, 1987). Podobno ne more
zgodovina obiti geografskega znanja. Vsi zgodovinski dogodki se odvijajo v
določenem prostoru, ki s svojimi geografskimi značilnostmi zaznamuje zgodovinsko
dogajanje.
Namen magistrskega dela je proučitev povezanosti obeh predmetov na ravni učnih
načrtov. Zato smo v prvi fazi raziskave pregledali, primerjali in analizirali učna načrta
za geografijo in zgodovino iz leta 1998, nato pa še posodobljena učna načrta iz leta
2008. V njih smo ugotavljali predvsem opredelitev medpredmetnih povezav, zlasti
med geografijo in zgodovino.
V naslednji fazi smo ugotovili trenutno stanje povezanosti tudi skozi optiko učiteljev
geografije na gimnazijah. Želeli smo pridobiti mnenja in stališča učiteljev o
povezovanju nasploh, še posebej pa med geografijo in zgodovino.
V ta namen smo izvedli anketiranje med učitelji geografije v gimnazijah po Sloveniji.
Njihove rezultate smo dopolnili z intervjuji med izbranimi učitelji geografije in
zgodovine ter pedagoškimi svetovalci. V zadnji fazi smo rezultate dopolnili s podatki
anketiranja dijakov.
Ker sta se med raziskavo spremenila učna načrta za geografijo in zgodovino, smo
najprej analizirali in ovrednotili učna načrta iz leta 1998, nato še posodobljena učna
načrta iz leta 2008.
Za učne načrte iz leta 1998 je značilno, da medpredmetnemu povezovanju niso dajali
posebnega
poudarka. Medpredmetne povezave so bile zapisane sproti, ob
posameznih operativnih učnih ciljih. Ko primerjamo o učna načrta, ugotovimo, da je
učni načrt za zgodovino omenil povezave z geografijo le pri dveh temah z obdobja
po 2. svetovni vojni. Nasprotno je učni načrt za geografijo omenil možnost
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povezovanja z zgodovino dvanajstkrat. Tudi na podlagi tega lahko potrdimo, da se je
geografija tudi na nivoju uradnih dokumentov, kar učni načrti so, pogosteje sklicevala
na zgodovino kot obratno.
Poudariti pa je potrebno, da je v učnem načrtu za zgodovino iz leta 1998 zelo
poudarjeno razvijanje kartografske pismenosti, saj se omenja kar pri petini
operativnih učnih ciljev, še zlasti pri starejših zgodovinskih obdobjih. Pomanjkljivost
takratnih učnih načrtov je bila, da niso konkretizirali načina povezovanja pri pouku.
Tega ni bilo niti v didaktičnih priporočilih za učitelje. Učni načrt za geografijo je zelo
poudaril pomen geografske ekskurzije, ki je lahko tudi medpredmetna.
Po zasnovi in strukturi so posodobljeni učni načrti iz leta 2008 drugačni.
Medpredmetno povezovanje je zlasti v učnem načrtu za geografijo opredeljeno v
posebnem poglavju, kjer so izpostavljene širše teme, pri katerih je možno
medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti. Izmed 12 priporočljivih in
predvidenih možnosti jih učni načrt kar šest nameni povezavi z zgodovino. Takšne
teme so: Geopolitični položaj Slovenije, Geografska odkritja, Kolonializem, Strukture
prebivalstva ipd. Pri vsaki široki temi so dodani učni cilji, ki jih je možno uresničiti z
medpredmetnim povezovanjem.
Učni načrt za zgodovino ima opredeljene medpredmetne povezave ob koncu vsake
široke teme, ki se pri zgodovini delijo na obvezne in izbirne. Medpredmetne
povezave z geografijo so omenjene štirikrat in sicer pri temah: migracije prebivalstva,
Antična kulturna dediščina na Slovenskem ipd. Tudi iz tega podatka (eksplicitnega
navajanja povezave geografije z zgodovino in obratno) lahko sklepamo na moč
povezanosti predmetov. Pri obeh učnih načrtih se je izkazalo, da geografija večkrat
poudari povezave z zgodovino kot obratno.
Pomanjkljivost učnega načrta za zgodovino je, da pri operativnih ciljih redko omenja
uporabo zgodovinskih zemljevidov pri pouku in s tem urjenje kartografske
pismenosti, veščine, ki jo morata razvijati tako geografija kot zgodovina.
Novost posodobljenih učnih načrtov je kompetenčni pristop. Posebej so navedene
ključne kompetence , ki jih lahko razvija vsak predmet, saj so kompetence po
značaju medpredmetne.
V obeh učnih načrtih so predvidene različne ravni povezovanja: vsebinsko,
konceptualno, povezovanje na nivoju veščin, dejavnosti in vrednot (vzgojnih ciljev). V
tem pogledu presegata opredelitev medpredmetnih povezav v ožjem vsebinskem
smislu (nekoč poznane kot učne korelacije).
Najustreznejši element povezovanja so skupni splošni cilji obeh predmetov, ki pa se
bistveno niso spremenili pri obeh predmetih med zadnjima učnima načrtoma.
Ravno splošni cilji, ki so skupni obema predmetoma, predstavljajo osnovo za
medpredmetno povezovanje. V posodobljenih učnih načrtih so učni cilji zapisani v
treh sklopih: znanje v ožjem pomenu besede, veščine in vzgojni cilji. Splošne učne
cilje, ki so medpredmetni, smo povezali v omenjeni model t. i. učnega mostu.
Prav tako smo v okviru povezovalnih elementov opredelili konkretne možnosti
povezovanja geografije in zgodovine na različnih nivojih.
V empiričnem delu smo ugotavljali vpliv delovne dobe, smeri študija in strokovnega
naziva učiteljev geografije v gimnazijah na intenzivnost medpredmetnega
povezovanja geografije in zgodovine. Postavili smo pet hipotez za učitelje. Prav tako
smo ugotavljali vpliv ocene iz geografije in letnika, ki ga dijaki obiskujejo na
zaznavanje in odnos do medpredmetnega povezovanja.
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Izidi testiranja so pokazali sledeče. Izobrazba učiteljev vpliva na pogostost
povezovanja med geografijo in zgodovino.
Ko smo primerjali poleg pouka še nekatere druge dejavnosti oz. oblike pouka
(domače naloge, ekskurzije, terensko delo ipd.), se je izkazalo, da obstaja statistično
pomembna razlika med učitelji, ki so študirali geografijo-zgodovino in učitelji, ki so
poleg geografije študirali drugi predmet, le pri terenskem delu, pri ostalih dejavnostih
pa ne.
Ko smo proučevali odvisnost med predmeti za povezovanje in smer izobrazbe, smo
ugotovili, da med obema skupinama učiteljev obstaja statistično pomembna razlika
glede tega, s katerimi predmeti učitelji povezujejo geografijo. Tri četrtine učiteljev, ki
so študirali geografijo in zgodovino, navaja med predmeti za povezovanje na prvem
mestu zgodovino, medtem ko je v drugi skupini (geografija-drugi predmet) takšnih
učiteljev le 38 %.
Izobrazba učiteljev statistično pomembno vpliva na nabor predmetov, s katerimi
učitelji povezujejo geografijo.
Predvidevali smo, da je usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje
odvisna od delovne dobe. Pričakovali smo, da se učitelji z daljšo delovno dobo v
času študija niso zadosti usposobili za medpredmetno povezovanje, ker v preteklosti
ta didaktični pristop ni bil tako poudarjen. V statistični obdelavi se niso pojavile
pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo.
Na usposobljenost učiteljev za medpredmetno povezovanje med študijem ne vpliva
dolžine delovne dobe.
Zanimalo nas je tudi, ali delovna doba in strokovni naziv vplivata na pogostost
vertikalnih in horizontalnih povezav pri geografiji.
Statistično pomembna povezava obstaja med dolžino delovne dobe in pogostostjo
povezav samo pri neposrednem pouku in ekskurzijah. Pri ostalih dejavnostih
statistično pomembne povezave ni. Mlajši učitelji bolj pogosto izvajajo
medpredmetne ekskurzije z zgodovino.
Med učitelji z različnim strokovnim nazivom ter pogostostjo vertikalnega in
horizontalnega povezovanja geografije pri pouku ni statistično pomembnih razlik.
S statistično analizo smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med
dijaki z različno oceno iz geografije in njihovim izražanjem pobud pri pouku
geografije glede povezovanja učnih vsebin z zgodovino ni statistično pomembnih
razlik.
Dijaki z višjo oceno pri geografiji ne izražajo pri pouku geografije več pobud za
povezovanje učnih vsebin z zgodovino.
Med dijaki različnih letnikov so se pojavile statistično pomembne razlike glede
izražanja pobud za povezovanje učnih vsebin z zgodovino.
Dijaki višjih letnikov dajejo pri pouku geografije pogosteje pobude za povezovanje
učnih vsebin z zgodovino.
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Prav tako je analiza podatkov pokazala, da obstaja statistično pomembna razlika
med dijaki glede na letnik in njihovo prepoznavanje učitelja geografije oz. zgodovine
na uporabo znanja drugega predmeta.
Dijaki višjih letnikov bolj pogosto prepoznajo opozorila učitelja geografije glede
uporabe znanja zgodovine pri pouku geografije.
Pričakovali bi, da imajo dijaki višjih letnikov več izkušenj z medpredmetnim
povezovanjem tudi geografije in zgodovine. Izkazalo se je, da je največ povezav
opravljenih prav v prvem letniku.
Izkušnja medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine ne vpliva na mnenje
dijakov o tesnejši povezanosti obeh predmetov. Prav tako ne vpliva na mnenje
dijakov število izpeljanih medpredmetnih povezav.
V raziskavi smo rezultate statistične obdelave dopolnili še z nekaterimi zanimivimi
ugotovitvami.
Učitelji pojmujejo medpredmetno povezovanje v dveh ozirih: skupno sočasno
obravnavanje podobnih vsebin pri različnih predmetih in na drugem mestu
prepoznavajo sodelovanje učiteljev. Podatke vprašalnikov še bolj izrazito dopolnijo
izjave intervjuvancev.
Namen medpredmetnega povezovanja je po mnenju 75 % učiteljev celostno in
poglobljeno znanje, za 60 % učiteljev pa trajnejše znanje.
Enako vprašanje smo zastavili dijakom. Polovica dijakov je na prvem mestu navedla
transferno vrednost znanja, kar pomeni, da znajo znanje, usvojeno pri enem
predmetu, uporabiti v drugačnih situacijah oz. da pridobijo sposobnost povezovanja
znanja. Tudi 44 % dijakov prepozna namen medpredmetnega povezovanja v bolj
celostnem znanju. Na tretje mesto se je uvrstila pragmatična možnost, da lahko
znanje izkažejo pri dveh ali več predmetih in tako pridobijo več ocen pri različnih
predmetih. Tako dijaki kot učitelji ne prepoznajo namena v večji učni motivaciji.
Stališča učiteljev do medpredmetnega povezovanja so v glavnem pozitivna, saj ga
izrazito odklanja le en anketiranec. Jasno podporo, a brez konkretne izkušnje, izraža
41 % vprašanih. Razmeroma nizek je delež učiteljev, ki imajo tudi že pozitivno
izkušnjo (le dobra desetina).
Približno 40 % učiteljev izraža podporo, a se zaveda omejitev, od teh 13 % izraža
zadržanost, oz. skepso.
Učitelje smo vprašali tudi o dejavnikih, ki vplivajo na medpredmetno povezovanje.
Oceniti so morali moč vpliva posameznega dejavnika na osemstopenjski ocenjevalni
lestvici. Rezultati so pokazali, da je med vsemi dejavniki dosegel največji pomen
učitelj. Na prvo mesto s povprečno oceno 7,7 se je uvrstil njegov lastni interes za
povezovanje. Pomen notranje motivacije so poudarili tudi vsi intervjuvanci. Na
drugem mestu so izkušnje učiteljev, ki jih kot dejavnik spodbujanje in zelo močnega
spodbujanja navaja
80 % učiteljev. Tretje mesto je zasedla strokovna
usposobljenost učiteljev. Poznavanje učnih načrtov ima po mnenjih učiteljev nekoliko
manjši pomen. Malo pomembnejše od učnega načrta za geografijo se zdi učiteljem
poznavanje učnih načrtov drugih predmetov. Med izrazito negativne dejavnike so se
uvrstili urnik (povprečna ocena 2,5), število ur v predmetniku in zunanje ocenjevanje
znanja (matura).
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Čeprav učitelji niso tako izpostavili pomena odnosa s kolegi, pa je po našem mnenju
zelo pomemben dejavnik. Učitelji, ki med sabo niso kompatibilni, se bodo težko
medpredmetno povezovali.
Ker je jedro magistrskega dela posvečeno učnim načrtom, smo želeli ugotoviti njihov
pomen. Vprašanja iz anketnega vprašalnika so se nanašala na učni načrt iz leta
1998. Ugotovili smo, da 70 % učiteljev geografije redko ali nikoli ne uporablja učnega
načrta za načrtovanje medpredmetnih povezav. Ob tem naj dodamo, da je učni načrt
za učitelje obvezujoč dokument.
Manj kot petina vprašanih pri načrtovanju pouka uporablja učni načrt za osnovno
šolo, kar je prav tako zaskrbljujoče. Enako slabo poznajo učitelji geografije učni načrt
za zgodovino, saj kar 60 % učiteljev zatrjuje, da ga slabo ali ne poznajo. Glede na
to, da je 53 % učiteljev študiralo oba predmeta, ugotovimo, da celo vsi učitelji, ki so
študirali zgodovino, ne poznajo učnega načrta za zgodovino.
Ko smo pedagoške svetovalce vprašali glede snovanja posodobljenih učnih načrtov,
so v glavnem pritrdili, da pri opredeljevanju medpredmetnih povezav posamezne
predmetne skupine niso med sabo tesneje sodelovale. Sodelovanje je bilo na ravni
posameznih svetovalcev. Posodobljeni učni načrti pomenijo glede opredeljevanja
medpredmetnih povezav velik napredek, vendar tudi intervjuvani opozarjajo, da
samo drugačen zapis v učnem načrtu ne more izboljšati pouka. V ospredju še vedno
ostaja učitelj.
Učitelji so morali opredeliti tudi učne cilje, ki jih lažje uresničijo s povezovanjem z
zgodovino. Pri učnih ciljih, ki smo jih razvrstili, so največji delež dosegli cilji, povezani
z razumevanjem učne snovi. Desetina ciljev ostaja na nivoju poznavanja. Cilji višjih
ravni (kompleksno razmišljanje, vrednotenje) so dobili manjši delež. Preseneča nizek
delež kompleksnega mišljenja, v čemer običajno vidimo pomembno vrednost
geografije kot interdisciplinarne vede.
Med temami so učitelji izpostavljali regionalnogeografske teme, ki zajemajo tri
četrtine, družbenogeografske pa okoli petino vseh odgovorov. Sicer jih največji delež
odpade na Evropo, ostale kontinente in temo Geografska odkritja. Od
družbenogeografskih vsebin je pomembna tema Prebivalstvo. Dijaki so namenili
bistveno večji pomen temi prebivalstvo (21 %), geografska odkritja zavzemajo
podoben delež kot pri učiteljih (10, 3 %), preseneča pa, da navajajo dijaki v velikem
obsegu naravnogeografske značilnosti, ki jih je težko povezati z zgodovino. Naravna
vsebinska vez z zgodovino sta temi degradacija okolja in naravne nesreče.
Učitelje smo vprašali tudi o pomenu vertikalnih povezav pri geografiji. Očitno so bolj
prisotne kot horizontalne, saj jih pogosto oz. redno izvaja okoli 70 % učiteljev.
Pri tem 43 % učiteljev utemeljuje, da pomeni obča geografija temelj za usvajanje
snovi pri regionalni geografiji.
Geografija in zgodovina se lahko v šoli povezujeta na več načinov. Povezovalni
elementi niso zgolj učne vsebine, marveč tudi skupni koncepti, veščine, dejavnosti in
skupne vrednote.
Na področju vsebin nova učna načrta omogočata več povezav tudi zato, ker niso
vsebine časovno zamejene in se jih lahko prenaša med letniki. Na drugi strani so
medpredmetne povezave vezane na širše teme, kjer se povezovanje lažje realizira.
Medpredmetno povezovanje je zelo smiselno in zaželeno pri temah: migracije,
geografska odkritja, kolonializem, industrijska revolucija in širjenje industrije, moj
domači kraj, naravne nesreče nekoč in danes ipd.
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Povezovanje na ravni konceptov mora izhajati iz
zelo širokih splošnih
(medpredmetnih) pojmov, ki jih lahko uresniči več strok. Sem sodijo npr. prostor in
čas, sprememba, regija in obdobje, meje in teritoriji ipd.
Povezovanje na ravni veščin vključuje najprej veščino orientacije na zemljevidu, za
kar sta pristojna oba predmeta, ne le geografija. Med veščinami višjega nivoja je npr.
uporaba in kritičen odnos do geografskih in zgodovinskih virov ipd. Veliko veščin
sega preko meja posameznih predmetov, torej so izrazito medpredmetne.
Pomemben je tudi nivo dejavnosti, kjer izstopajo učne metode, ki imajo še poseben
pomen z vidika medpredmetnosti, kot npr. medpredmetno terensko delo,
interdisciplinarna ekskurzija, predstavitve, razstave ipd.
Zadnji nivo je nivo vrednot. Skupne medpredmetne vrednote so lahko spoštovanje
različnosti, odgovoren odnos do okolja, varovanje kulturne dediščine ipd.
Predlagamo, da se medpredmetne povezave geografije in zgodovine zasnujejo
premišljeno, po potrebi in ob skrbnem predhodnem načrtovanju. Pred vsako
medpredmetno povezavo je potrebno ugotoviti njeno smiselnost in kakšno korist
bodo od nje imeli dijaki. Le tedaj je medpredmetno povezovanje didaktično
upravičeno.
Ob sklepu lahko ugotovimo, da geografija in zgodovina nista izčrpali vseh možnosti
povezav. Marsikdaj se o njih niti ne razmišlja, ker se učiteljem zdi povezava
imanentna.
Analiza učnih načrtov obeh predmetov je pokazala, da več povezav z zgodovino
predvideva geografija.
Pri nadaljnjem proučevanju bo potrebno več pozornosti nameniti nekaterim oblikam
oz. učnim metodam, pri čemer še veliko možnosti daje medpredmetno terensko delo
in druge aktivne oblike pouka.
Na drugi strani je še nedorečeno področje preverjanja in ocenjevanja
medpredmetnega znanja. Sedanji ozko predmetno usmerjeni koncept mature ne
omogoča medpredmetnega povezovanja. Pomembna je usposobljenost učiteljev.
Ker zahteva medpredmetno povezovanje timsko delo, se morajo učitelji zanj
strokovno usposobiti, npr. z medpredmetno zasnovanimi seminarji. V prihodnje bo
potrebno posvetiti večjo pozornost analizi učbenikov, saj večina od njih ni zasnovana
medpredmetno.
Končni namen je, da se preide od naključnega k načrt(ova)nemu in od sporadičnega
k sistematičnemu medpredmetnemu povezovanju. V tem smislu medpredmetno
povezovanje v vseh pojavnih oblikah ne pomeni ukinitve predmetnega pouka,
marveč njegovo obogatitev, dopolnitev in didaktično nadgradnjo. S premišljenim in
načrtovanih medpredmetnim povezovanjem si lahko obetamo, da bo znanje dijakov
bolj trdno, trajno, celostno in življenjsko uporabno.
Želimo si, da postane medpredmetno povezovanje ena izmed možnosti, ki bo »zašila
raztrgano mrežo« šolskega znanja, skozi katero le-to rado prehitro uhaja in uide.
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14 SUMMARY

Question of multidisciplinary integration of geography and history in high
school curricula
There are but a few discussions in the field of didactics that do not emphasize the
significance of multidisciplinary integration. Multidisciplinary integration is one of the
means of achieving the primary goal of education – quality knowledge that is
comprehensive, useful in life, easily transferred and long-lasting. The demand for
multidisciplinary integration in classroom is didactics’ answer to more and more
specialized scientific disciplines and a growing number of school subjects.
As the world has been changing fast and intensively, it is becoming more and more
integrated and demands comprehensive solving of urgent modern world problems
and integrated knowledge. Such knowledge can also be gained by multidisciplinary
integration.
Multidisciplinary integration is counterbalance to subject school lessons which is still
a predominant form of school lessons in high school. Multidisciplinary integration is a
didactic approach that discusses related school topics of two or more subjects
simultaneously. Multidisciplinary integration represents “a didactically added value”
and an improvement of subject school lessons.
There are two dimensions of integration: vertical integration (between different years
of school education) and horizontal integration (between different school subjects).
Different varieties of integration have been turned into models by some authors. The
Master’s dissertation discusses the Learning Bridge Model: know-make-be (Drake,
Burns, 2004). It includes levels of competence and is comprised of three key
elements: knowledge in a restricted sense, skills and values or pedagogical goals.
Knowledge and skills represent the pillars that are connected with values.
Many obstacles occur when introducing multidisciplinary integration. One of the
major obstacles is a lack of available time as planning and reconciliation among
teachers take a lot of time.
The second obstacle is the organization of school lessons (timetable) which is
created to fit subject school lessons. The teacher’s rigid comprehension of
multidisciplinary integration, knowledge and learning in general can also represent an
obstacle. Some teachers are not compatible with others and do not want to (or
cannot) work as a team. Curricula can also represent a special problem. Regarding
the treatment of similar school topics they are usually not compatible in time and
content.
There are different conditions for and factors of multidisciplinary integration. The
conditions are: the teachers’ belief in the benefits of such didactic approach for
pupils, reasonable choice of topics and activities, and feasibility (material conditions,
timetables, qualified teachers). Internal and external factors have influence on
multidisciplinary integration. The internal factors are the teachers, headmaster, pupils
and school organization. Some of the external factors are curricula, external
examination (leaving examination at the end of high school), textbooks and the
influence of other institutions.
The purpose of the Master’s dissertation is to research the integration of geography
and history in high school curricula and in practice at school. Therefore, geography
and history curricula have been analyzed and compared to the questionnaire
designed for geography teachers in high school about the actual situation of the
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integration of geography and history. The teachers’ opinions and experiences about
integration, especially of geography and history, have been acquired. The findings of
the questionnaires have been complemented by interviewing the teachers,
pedagogical advisers and by investigating the pupils.
In high school, geography and history were more or less closely connected in the
past. Due to their mutual co-dependence, they are termed “sister subjects”. It’s the
place and time dimension they have in common. Both subjects develop cartographic
literacy (orientation) of the pupils.
The focus of the research was on what connection the two subjects have and what
advantages the pupils have due to the closer integration of the two. Geography can
explain socio-geographic processes in full and progressively when using historical
knowledge. Similarly history cannot overlook geographical knowledge. Historical
events take place in a concrete place which marks and influences historical
occurrences with its geographical characteristics.
Curricula from 1998 did not put a special emphasis on multidisciplinary integration.
When comparing both curricula, it can be established that the history curriculum
mentioned only two connections to geography in the subject of modern history. On
the contrary, geography curriculum mentioned twelve connections to history. It can
be confirmed that geography has more often referred to the knowledge of history
than vice versa, even on the level of curricula. The disadvantage of curricula of that
time was that there were no instructions on how the teacher should concretize
multidisciplinary connections in school lessons.
Curricula from 2008 are essentially different. Multidisciplinary integration is also more
precisely defined. Out of twelve broader topics, geography curriculum devotes six to
connection with history. These topics are Geopolitical Position of Slovenia,
Geographical Discoveries, Colonialism, Population Structure and similar. Both
curricula mention integration on several levels: content, concept, level of skills,
activities and values (pedagogical goals). The novelty of 2008 curricula is the
competence approach as they state which competences they develop and how an
individual school subject develops them. In this curriculum as well, geography refers
more often to history than vice versa.
The Master’s dissertation constructs 11 hypotheses. The results of processing of
statistical data show the following findings.
The education of the teachers (what subjects the teachers have studied during their
university education) influences the frequency of integration of geography and
history. Forty-two percent of the teachers who studied geography and history
frequently form connections to history while only 16.7 % of the teachers who did not
study history form such connections. The Master’s dissertation here studies the
dependence of a set of school subjects that teachers connect geography with on the
teachers’ education. The findings show that there is a statistically significant
difference between the two groups of teachers. In integration, three quarters of
teachers who studied geography and history state history first, while there are only
38 % of teachers in the other group (geography – another subject) who state history
first when integrating subjects.
It was assumed that the ability of the teachers to carry out multidisciplinary
integration depends on the length of employed life. It was believed that the teachers
with longer employed life were less qualified for multidisciplinary integration during
their university education as this didactic approach was not emphasized as much in
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the past. The analysis showed that the qualification of teachers for multidisciplinary
integration during their university education does not depend on the teachers’
employed life.
We were interested in whether the frequency of vertical and horizontal connections in
geography depends on one’s employed life and professional title. Hypothesis can be
partially accepted. Statistically significant connection between different lengths of
employed life exists only in actual lessons and school excursions, while there is no
statistically significant connection in other activities. It is interesting that younger
teachers carry out interdisciplinary excursions more often than the older teachers.
There are no statistically significant differences among the teachers with different
professional titles and frequency of vertical and horizontal connections of geography
at lessons and other activities.
When analyzing data about pupils, the following findings were concluded. The grade
in geography does not affect the number of initiatives the students give in geography
when trying to connect the subject content to history.
However, in regard to giving initiatives for connecting subject content to history,
statistically significant differences occurred among pupils of different class years. In
geography classes, pupils of older class years more often make initiatives for
connecting subject content to history.
The analysis also showed that there is a statistically significant difference between
the class year of pupils and their ability to recognize how often the geography or
history teacher reminds pupils of the use of knowledge of (from) the other subject.
The older pupils more often recognize the geography teacher’s warnings about using
the knowledge of history in geography class.
It was expected that pupils of older class years have more experiences in
multidisciplinary integration of geography and history. It turned out that the most
multidisciplinary connections are made by first-year pupils. Findings also showed that
pupils who have already experienced multidisciplinary integration of geography and
history are not convinced that geography and history are more closely related to each
other than to other subjects.
In conclusion of Master’s dissertation, there are some examples of how to connect
both school subjects. Regarding subject contents, new curricula enable more
connections due to the fact that the learning contents do not have a fixed timeline
stating when they should be dealt with and can be carried over to different class
years. In addition, multidisciplinary connections are linked to broader topics where it
is easier to carry them out.
Some of the contents that are highly suitable for multidisciplinary integration are:
migrations, geographical discoveries, colonialism, industrial revolution and the
expansion of industry, my home town, natural disasters in the past and today, etc.
Integration on the level of concepts has to choose a very broad universal
(multidisciplinary) idea that can be realized by (dealt with) as many factors as
possible, for example place and time, change, region and era, borders and territories,
causes and consequences, etc.
Integration on the level of skills first includes the skill of finding direction on the map.
Not only geography, but both subjects (history as well) contribute to this skill. One of
the more demanding and complex skills is, for example the use and critical approach
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to geographical and historical sources. Many skills reach over the boundaries of
individual subjects, and are, therefore distinctively multidisciplinary.
The level of activities is very important as activities represent a special meaning from
the view of multidisciplinarity, for example multidisciplinary fieldwork, interdisciplinary
excursion, presentations, exhibitions, etc.
The last level is common values, for example respect for diversity, responsible
attitude towards the environment, preserving cultural heritage, strengthening of
national consciousness, etc.
We propose that multidisciplinary connections of geography and history should be
made with a lot of thought and after careful planning.
We found that geography and history in high school have not exhausted all options
for connection and integration. Often the teachers do not consider them, because
they perceive the connection as self-evident.
The ultimate goal of efforts for more frequent multidisciplinary integration is that it
moves from random to the planned and from sporadic to systematic integration. In
this context, multidisciplinary integration in all its forms does not indicate a
termination or denial of subject school lessons, but its improvement and didactic
upgrading.
In this sense, the multidisciplinary integration should be one of the ways to “re-sew
the torn network of knowledge” through which, unfortunately, the pupils’ school
knowledge is leaking too fast and/or it entirely escapes.
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PRILOGA A
Vprašalnik za učitelje geografije v programu gimnazija
Pri večini vprašanj odgovorite tako, da obkrožite en odgovor ali ustrezno dopišete. V primeru
več možnih odgovorov je to posebej navedeno.
1. Spol

1 ženski

2 moški

2. Poučujte __________ let, od tega v gimnazijskem programu ________let.
3. Poučujete v programu:
1 splošna gimnazija
2 klasična gimnazija
3 umetniška gimnazija
4 strokovna gimnazija
4. Dosežena stopnja izobrazbe:
1 višješolska
2 visokošolska-univerzitetna
3 magisterij ali doktorat
5. Diplomirali ste iz:
1 geografije in zgodovine
2 samo geografije
3 geografije in ____________ (navedite ime drugega predmeta)
6. Strokovni naziv
1

brez naziva

2 mentor

3 svetovalec

4 svetnik

7. Kako bi razložili pojem medpredmetno povezovanje?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Kaj je namen oz. cilj medpredmetnega povezovanja? Obkrožite dva cilja.
a. trajnejše, bolj življenjsko znanje
b. bolj celostno in poglobljeno znanje
c. prihranek časa, bolj ekonomičen pouk
d. višja učna motivacija pri dijakih
e. tesnejše sodelovanje med učitelji
f. laže doseganje ciljev pouka geografije
g. drugo ___________________________
9. Kakšen je Vaš odnos do medpredmetnega povezovanja?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. S katerimi predmeti ste v zadnjih treh letih največkrat povezovali geografijo?
Predmete navedite po pogostosti povezav (1 pomeni največkrat).
1____________________ 2____________________ 3____________________
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11. Kateri dejavniki pri Vašem pouku spodbujajo in kateri ovirajo pogostejšo uporabo
medpredmetnega povezovanja? Vpišite + za spodbujanje in – za oviranje medpredmetnega
povezovanja. Pri vsakem dejavniku obkrožite stopnjo (moč) vpliva (od 1 do 4).
Smer in stopnja
vpliva

+
=
1
spodbujajo zelo malo
- = ovirajo
vpliva

dejavniki
učni načrt za geografijo
strokovna usposobljenost
stalno strokovno
spopolnjevanje
lastno znanje in interes za
določen predmet
poznavanje učnih načrtov
drugih predmetov
vodstvo šole
odnosi s kolegi
strokovni aktiv
dijaki
lastne izkušnje
učbeniki
učni pripomočki
učne oblike in metode
zunanje ocenjevanje znanja
urnik
ure po predmetniku
drugo (dopišite)

2
delno
vpliva

3
precej
vpliva

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
zelo
močno
vpliva
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

12. Navedite tiste cilje pouka geografije, za katere menite, da se jih laže doseže z uporabo
medpredmetnega povezovanja z zgodovino.
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
13. Ocenite vlogo obstoječega učnega načrta za geografijo z vidika medpredmetnega
povezovanja z zgodovino.
1 učni načrt ne navaja medpredmetnih povezav z zgodovino
2 učni načrt ponuja le načelne, ohlapne povezave z zgodovino (priporočila)
3 učni načrt podaja jasne, konkretne možnosti povezovanja ob določenih vsebinah
14. Kako pogosto se glede medpredmetnega povezovanja opirate na učni načrt za
geografijo?
1 nikoli
2 občasno
3 pogosto
4 vedno
15. Kako dobro poznate učni načrt za zgodovino v programu gimnazija?
1 ne poznam
2 slabo poznam
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3 dokaj poznam
4 zelo dobro poznam
16. V kolikšni meri izvajate pri pouku geografije vertikalne povezave (nadgradnja vsebin in
veščin med letniki)?
1 nikoli

2 občasno

3 pogosto

4 redno

Odgovor utemeljite.
__________________________________________________________________________
17. Ali uporabljate pri načrtovanju pouka učni načrt za geografijo v osnovni šoli?
1 da
2 ne
18. Ali poučujete (pripravljate) za maturo v 4. letniku?
1 da
2 ne
19. Kako vpliva priprava na maturo na možnost izvajanja medpredmetnega povezovanja
geografije z zgodovino?
1 vpliva pozitivno, jih spodbuja
2 ne vpliva niti pozitivno niti negativno
3 vpliva negativno, jih ne spodbuja
4 drugo __________________________
20. Kako pogosto izvajate medpredmetno povezovanje med geografijo in zgodovino pri
navedenih dejavnostih?
dejavnost / pogostost
učna ura - neposredni pouk
Domače naloge
projektni dan, dan dejavnosti
projektni teden oz. vikend
ekskurzija
terensko delo (vaje)
Referat, seminarska naloga
projektna, raziskovalna naloga
drugo (dopišite):_____________

nikoli

občasno

pogosto

redno

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

21. V katerih etapah učnega procesa najpogosteje izvajate medpredmetno povezovanje
geografije in zgodovine? Obkrožite lahko dva odgovora.
a. uvodna motivacija
b. usvajanje nove učne snovi
c. utrjevanje in ponavljanje znanja
d. preverjanje in ocenjevanje znanja
Pojasnite, kako to izvajate.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22. Na kakšen način sploh pride do medpredmetega povezovanja geografije z zgodovino?
Obkrožite dva najpogostejša odgovora.
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a. nanj me spontano opozorijo dijaki med razlago, se preprosto »zgodijo«
b. poznam učni načrt za zgodovino in ga uporabljam pri načrtovanju svojega dela
c. v strokovnem aktivu že v začetku šolskega leta načrtujemo možne skupne teme
č. k temu me spodbudijo učitelji drugih predmetov
d. medpredmetno povezovanje spodbuja obstoječi učni načrt za geografijo
e. spodbuda vodstva šole
f. seminarji (izobraževanje) na to temo
g. drugo /dopišite/ :______________________________________________
23. Ali lahko navedete primer, ko geografski učbenik opozarja oz. spodbuja učitelja (dijaka)
k večjemu medpredmetnemu povezovanju znanja z zgodovino?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
24. Koliko znanja s področja medpredmetnega povezovanja ste pridobili v času
dodiplomskega izobraževanja?
a. veliko
b. nekaj
c. zelo malo
d. nič
e. se ne spomnim
25. Ali je potrebno spopolnjevanje s tega področja?
1 ne
2 da
Utemeljitev:________________________________________________________________
26. Katerih seminarjev s področja medpredmetnega povezovanja ste se udeležili v zadnjih
treh letih?
naslov seminarja

izvajalec

27. Kaj ste s tem izobraževanjem pridobili?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
28. Obkrožite možne vsebine seminarjev, ki bi bile nujno potrebne, da bi pridobili ustrezno
znanje in veščine za izvajanje medpredmetnega povezovanja geografije z zgodovino.
Obkrožite največ tri odgovore.
a. vsebine oz. teme, primerne za medpredmetno povezovanje
b. uporaba novih učnih oblik in metod (specialna didaktika)
c. splošno didaktično znanje
d. timski pristop oz. poučevanje
e. preverjanje in ocenjevanje medpredmetno pridobljenega znanja
f. organizacija pouka (načrtovanje in izvedba medpredmetnega povezovanja)
g. prikaz primerov dobre prakse
h. drugo___________________
29. Navedite nekaj tem iz geografije, ki ste jih doslej že obravnavali po načelu
medpredmetnega povezovanja z zgodovino.
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1._______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
30. Ali bi želeli sporočiti še kaj o medpredmetnem povezovanju geografije?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hvala za Vaše odgovore.
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PRILOGA B
Vprašalnik o medpredmetnem povezovanju geografije in zgodovine v gimnaziji
za dijake
Spoštovana dijakinja, spoštovani dijak!
Raziskujem medpredmetno povezovanje v programu gimnazija. Zanima me, kakšno je
Tvoje mnenje o njem. Prav tako me zanimajo Tvoje izkušnje glede medpredmetnega
povezovanja,
še posebej med geografijo in zgodovino. Zato Te prosim, da odgovoriš na spodnja
vprašanja.
Pri določenih vprašanjih samo izbereš ustrezno možnost in obkrožiš številko pred ustreznim
odgovorom, ponekod pa moraš odgovor dopisati. Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo
uporabljeni samo za namene raziskave.
Še pojasnilo glede pojma medpredmetno povezovanje. To pomeni, da se določene vsebine,
ki so med sabo povezane, sorodne ali se pojavljajo pri različnih predmetih, obravnavajo v šoli
usklajeno in sočasno. Poleg pouka v razredu sodijo mednje tudi razne dejavnosti, kot so
ekskurzije, športni in naravoslovni dnevi, projektno delo oz. projektni dnevi.
Hvala za Tvoj čas in pripravljenost za sodelovanje.
Ludvik Mihelič, prof. geog. in zgod.
1. Spol
1. moški
2. ženski
2. Letnik
1.
2.
3.
4.

prvi
drugi
tretji
četrti

3. Ali je v gimnaziji dovolj medpredmetnega povezovanja?
1. premalo
2. dovolj
4. a Ocena iz geografije v preteklem šolskem letu ____
4. b Ocena iz zgodovine v preteklem šolskem letu _____
5. Kaj je po Tvojem mnenju namen medpredmetnega povezovanja v šoli?
Obkrožiš lahko največ dva (2) odgovora.
1. pridobim bolj celostno znanje
2. takšen pouk me bolj motivira za učenje
3. pri takšnem pouku sem bolj aktiven
4. znanje znam sam povezovati v drugih učnih situacijah ali pri drugih predmetih
5. več se naučim
6. učim se enkrat, znanje pa lahko izkažem pri dveh (ali več) predmetih
6. Ali imaš izkušnjo medpredmetne povezave med geografijo in zgodovino v gimnaziji?
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1. da
2. ne
Če si odgovoril z »da«, odgovori na vprašanja od št. 7 do št. 10, sicer nadaljuj z 11.
vprašanjem.
7. Kolikokrat si bil deležen v vseh letih obiskovanja gimnazije medpredmetnega povezovanja
med geografijo in zgodovino?
1. enkrat
2. dvakrat
3. trikrat ali več.
8. Imenuj eno temo (vsebino) medpredmetne povezave med geografijo in zgodovino.
___________________________________________________________________
9. Kaj Ti je bilo pri medpredmetni povezavi geografije in zgodovine posebej všeč?
Obkroži samo en (1) odgovor.
1. pouk je bil bolj zanimiv
2. pri pouku sem se več naučil
3. dijaki smo pri pouku bolj sodelovali
4. obravnavana snov je bila podana bolj življenjsko
5. drugo __________________________________________________ (Dopiši!)
10. Kaj Te je pri medpredmetni povezavi geografije in zgodovine najbolj motilo?
Obkroži samo en (1) odgovor.
1. težje je bilo slediti obema predmetoma (preskakovanje snovi)
2. na takšno povezovanje nismo bili predhodno zadosti pripravljeni
3. snov ni bila podana dovolj sistematično
4. zmanjkalo nam je časa za celotno snov
5. drugo _________________________________________________________(Dopiši).
11. Ali pri pouku geografije kdaj sam opozoriš učitelja na povezavo z zgodovino?
1. nikoli
2. včasih
3. večkrat
12. Ali učitelj upošteva Tvojo pobudo?
1. nikoli
2. včasih
3. vedno
13. Ali sta po Tvojem mnenju geografija in zgodovina med seboj tesneje povezani kot npr.
geografija in slovenščina ali geografija in fizika?
1. Da, sta tesneje povezani.
2. Ne, nista nič tesneje povezani.
Če si odgovoril z »da«, zakaj?
__________________________________________________________________________
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14. Navedi dva predmeta, s katerima je bila geografija največkrat povezana?
1 _____________________
2 _____________________
15. Navedi dve temi (vsebini) iz geografije, ki ju je smiselno obravnavati povezano z
zgodovino?
tema 1 ______________________________________________
tema 2 ______________________________________________
16. Ali vas učitelj pri pouku geografije kdaj opozori na uporabo znanja iz zgodovine?
1. nikoli
2. včasih
3. pogosto
17. Ali vas učitelj pri pouku zgodovine kdaj opozori na uporabo znanja iz geografije?
1. nikoli
2. včasih
3. pogosto
18. V tabeli v vsaki vrstici s križcem označi stopnjo zadovoljstva (ocene od 1 do 5) z
medpredmetnim povezovanjem geografije in zgodovine pri različnih dejavnostih.
Če nisi bil deležen medpredmetnega povezovanja pri posamezni dejavnosti, označi v stolpcu
»ne morem oceniti«.
dejavnost/
ocena

1
zelo
nezadovoljen

2
nezadovoljen

3
nič
posebnega

4
zadovoljen

5
navdušen

ne
morem
oceniti

učna ura pouk
ekskurzija
projektni dan
športni dan
projektna
naloga
seminarska
naloga

Hvala za sodelovanje.
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PRILOGA C
Protokol polstrukturiranega intervjuja s pedagoškim svetovalcem Zavoda RS
za šolstvo/učiteljem geografije oz. zgodovine

Ime in priimek intervjuvanca ___________________

datum: _______________

a. medpredmetno povezovanje na splošno
1. Kako bi definirali pojem medpredmetno povezovanje?
2. Kaj je po Vašem mnenju namen oz. cilj medpredmetnega povezovanja? V
čem je njegov smisel?
3. Kakšno je Vaše osebno stališče do medpredmetnega povezovanja? Utemeljite.
b. prednosti, slabosti in dejavniki medpredmetnega povezovanja
4. Kateri dejavniki (okoliščine, pogoji…) spodbujajo in kateri ovirajo uvajanje in
izvajanje medpredmetnega povezovanja?
5. Medpredmetno povezovanje je tudi med učitelji geografije deklarirano kot zelo
pomembno. Učitelji se strinjajo z njim in ga podpirajo. Kaj menite, zakaj je tako
velik razkorak med načelno opredelitvijo za medpredmetno povezovanje in
njegovo (še vedno) razmeroma majhno prisotnostjo v šolski praksi?
6. Kaj bi morali storiti na fakultetah, Zavodu za šolstvo ipd. ustanovah, da bi
medpredmetno povezovanje bolj zaživelo v praksi?
Kaj lahko storite pedagoški svetovalci za hitrejše uveljavljanje medpredmetno
povezovanje? Kje vidite svoje poslanstvo?
7. Kakšne vrste izobraževanja bi bilo po Vašem mnenju najbolj ustrezno, da bi
pripomoglo k dejanskemu uveljavljanju medpredmetnega povezovanja?
8. Prosim, da komentirate misel: »Za medpredmetno povezovanje so potrebni
motivirani in usposobljeni učitelji.«
9. MPP se pogosto omejuje na izvajanje različnih dejavnosti (ekskurzija,
projektni dan, naravoslovni dan…). Zakaj ni več pozornosti namenjeno
medpredmetnemu povezovanju pri rednem pouku?
10. Kakšno je Vaše stališče glede preverjanja in ocenjevanja znanja,
pridobljenega z medpredmetnim povezovanjem?
c. pogled na medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine
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11. Ali so pri oblikovanju posodobljenih učnih načrtov glede medpredmetnega
povezovanja posamezne predmetne skupine (npr. za geografijo in zgodovino) te
povezave načrtovale skupaj?
12. V kolikšni meri posodobljeni učni načrt z geografijo (zgodovino) v gimnaziji iz
leta 2008 spodbuja medpredmetno povezovanje?
13. Po podatkih anketnega vprašalnika, izvedenega med 79 učitelji geografije v
gimnaziji, se 15 % učiteljev glede medpredmetnega povezovanja nikoli ne obrača na
učni načrt za geografijo, 57 % pa zgolj občasno. Kako to komentirate?
14. Proučujem medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine v gimnazijskih
učnih načrtih. Ali lahko navedete, s čim oz. kako lahko načrtno vključevanje
geografskih vsebin obogati pouk zgodovine in lažje doseganje ciljev pouka
zgodovine? In obratno. Kaj lahko prispeva vključevanje zgodovine za boljše
doseganje ciljev pouka geografije?
15. Medpredmetno povezovanje naj ne bi temeljilo le na povezovanju vsebin, ampak
predvsem na razvijanju veščin, sposobnosti (kompetenc).
Katere učne oblike in metode so po Vašem mnenju najbolj primerne (ustrezne)
za razvijanje medpredmetnega povezovanja?
Katere kompetence bi lahko bolje razvili z medpredmetnim povezovanjem
geografije in zgodovine?
16. Pri navajanju pogostosti medpredmetnega povezovanja med geografijo in
zgodovino je visoko mesto zasedla ekskurzija. 51 % učiteljev jo redno izvaja
medpredmetno, 31 % pa pogosto. Nasprotno se je zelo slabo »odrezalo«
terensko delo (23 % učiteljev ga izvaja pogosto, 42 % občasno, 25 % nikoli).
Kako to komentirate? Zakaj takšna razlika med sicer podobnima
dejavnostma?
17. Ali bi želeli še kaj povedati v zvezi z medpredmetnim povezovanjem med
geografijo in zgodovino, pa Vas nisem vprašal?
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